
Lahden Seudun Uutiset 4/2023
Viikko 8

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

KYSY LISÄÄPIIPPUMESTARI.FI

L a k i a s i a i n t o i m i s t o

S a r i  K o l S i
Ilmastointihuollot R134
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Viikko 16

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

Sadehatut asennettuna
Päijät-Hämeessä ja
lähiympäristössä
TARJOUSHINTAAN alkaen

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

129€
Ovh. 180-250€

KYSY LISÄÄ

Kaikkien kotisi katolla
tehtävien töiden mestari

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

Koronasta huolimatta ulkona 
tehtävät työt voidaan tehdä!

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

www.hollolanrengasjaautokorjaamo.fi

- Renkaat ja vanteet
- Rengastyöt

- Renkaiden kausisäilytys
- Auton huollot ja korjaukset

- Ilmastointihuollot

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

To 18.00 Miesten ryhmä
Kauppakatu 2 A, LAHTI

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

KAJALON SORAKAJALON SORA
– ORIMATTILA – NASTOLA – VILLÄHDE – LAHTI

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

PARHAAT KALLIO- JA KIVIMURSKEET 
PARHAAT SEULOTUT KIVIAINEKSET

...JA PARAS PALVELU

kajalonsora.fi    040 501 5771

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

RRaakkkkaauuddeessttaa
eellääiimmiiiinn!!RRaakkkkaauuddeessttaa
eellääiimmiiiinn!!

KATTOTYÖT
AMMATTITAIDOLLA   100% suomalainen
• Kattojen uudistukset

• Vartti- ja tiilikattojen 
 pinnoitukset

• Peltikattojen maalaukset

• Kattojen pesut ja 
 suojakäsittelyt

• Kattoturvatuotteet

• Vesikourujen uusiminen 
 ja asennus

• Kattotyöt myös 
 saaristossa 
 kokonaisurakointina

ilmainen arviointi!
Joustava rahoitus!

0502205
www.katonmaalauslahti.fi

Y: 2016815-0

Kuntavaaliehdokas!

Jakelutyötä tarjolla Hollolassa 
Hedelmätarhan alueella
SOITA 0400-816 340

raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com

Lahden Seudun Uutiset

Varaa ajoissa itsellesi 
tai puolueellesi parhaat 

paikat vaali-ilmoitukselle.

KeikkaKöksä 
valmistaa ruokaa kotonasi 

toiveidesi mukaan

Ilmainen tutustumiskäynti
0451602210

www.keikkakoksa.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

Ministeriä ei saa koskaan tehdä rikkaaksi,
olipa hän kuka tahansa.

Tämä on viisaiden antama neuvo:
hyvinvointi muuttaa ihmisen luonteen.

Hitopadesa

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)

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

325
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Kaikkien kotisi katollatehtävien töiden mestari
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 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
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Faunatar Lahti
Launeen Prisma 2. krsPuh. 040-1630 630
Ark. 10-20, la 10-18www.faunatar.

HHyyvvääää  kkeessääää
ttooiivvoottttaaaa

Hyvää kesää
toivottaa

erkki.nieminen@lh.lahti.fi

ERKKI NIEMINEN

SENIORIVÄESTÖ EI OLE JÄTE-ERÄ- SE ON YHTEISKUNNAN TUKIJALKA

TOHTORI
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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

Jyrki Joensuun satiiri, 
155 sivua, 20 euroa
Kuvassa pääministeri 
Sakari Johansson
Siat johtavat Suomea
Pyhää ei ole mikään
Ei heikkohermoisille!

Tietokonenurkka, 
Hämeenkatu 3, Lahti 
Hämeenkosken 
Keskuspankki, 
Keskustie 25

Totuus sotalaiva 
Moskvan 
uppoamisesta
Jyrki Joensuun 42 tarinaa, 164 s, 
20 euroa 
Iso tekstikoko – helppo lukea! 

Lahdessa Tietokonenurkka, 
Hämeenkatu 3
Hämeenkoskella 
Keskuspankki, 
Keskustie 25

Johanneksen Porsaat 

Eduskuntavaalit järjeste-
tään jälleen tänä vuonna. 
Ennakkoäänestysaika on 
22.-26.3. ja varsinainen 
äänestyspäivä 2.4.2023. 
Vaalikampanjat ovat jo 
täysillä käynnissä ympäri 
Suomea, niin lehdissä 
kuin somessakin. Näistä 
vaaleista näyttää olevan 
tulossa tällä kertaa aivan 
uuden tyyliset  vaali t , 
sen kertovat jo tilastot, 
joita julkaistaan harva 
se päivä.

Oman mielenkiintonsa 
asiaan ovat antaneet gal-
lupkyselyt, joissa otoksen 
kohteena ovat olleet en-
simmäistä kertaa äänestä-
vien nuorten henkilöiden 
mielipiteet. Vastausten 
erot olivat prosentuaali-
sesti suuria, mutta olisi 
vielä mielenkiintoisempaa 
saada tietää, että kuinka 
moni heistä todella marssii 
vaaliuurnille ja käyttää 
äänioikeutensa?

Merkille pantavaa on, 
että uusiakin ehdokkaita 
on mukana ja vanhoja kon-
kareita myös palaamassa 
mukaan valtakunnan poli-
tiikkaan.

Lokaakin on jo alkanut 
lentelemään suuntaan jos 
toiseen, vaikka ollaankin 
vaalikampanjoissa vasta 
alkutaipaleella. Vaalitee-
man valinta ei kylläkään 
ole tällä hetkellä mikään 
helppo asia. Rahaa kun 

tarvitaan vähän joka puo-
lelle aina vaan lisää ja 
valtionvelkaa on kerty-
nyt tähänkin mennessä 
jo aivan mielettömästi 
lisää lyhyessä ajassa. Tällä 
hetkellä velkaa on jokaista 
kansalaista kohden jo rei-
lusti yli 25.000€!

Vanhusten 
palvelutalot ja 
terveydenhuolto
Näiden kummankin sujuva 
toiminta jatkossa, on kyllä 
monelle yksi tärkeä vaali-
teema, joka on aihetta ottaa 
huomioon. Palvelutalot on 
jo nyt ajettu niin tiukoille 
tämän tulevan hoitajami-
toitusvaateen suhteen.

Vaadittiin 0,7 henkilön 
hoitajamitoitus yhtä hoi-
dettavaa kohden, mikä on 
mahdottomuus toteuttaa 
nykyisillä hoitajaresurs-
seilla, muuta kuin juhla-
puheissa. Tämä mitoitus-
vaade aiheutti tilanteen, 
jossa osa palvelutaloja 
vähensi toimintaansa tai 
lopetti jopa kokonaan toi-
mintansa.

Terveydenhuolto kipris-
telee henkilöstöpulan kans-
sa, joka johtuu pitkälti pal-
kan jälkeenjääneisyydestä 
ja liiallisesta työkuormasta 
yksittäistä työntekijää koh-
den. Kyllä näissä vaaleissa 
varmasti löytyy vastuulli-
sia teemoja!

Työllisyysluvut
Suomen tämänhetkiset 
työllisyysluvut ovat toki 
korkeammalla tasolla kun 
vuosikausiin, mutta silti 
samaan aikaan monilla 
aloilla on edelleen kova 
pula ammattitaitoisista 
osaajista. Työttömiä silti 
riittää edelleen.

Työllistämisen tarpeet 
eivät kohtaa. Jopa am-
matillisesta koulutuksesta 
valmistuvat eivät työllis-
ty, vaan jatkavat jotain 
muuta opiskelua jollain 
toisella alalla. Tulevilla 
kansanedustajilla on to-
della monta vaikeaa asiaa 
edessään. Kuinka Suomen 
koulutusjärjestelmä vastaa 
tämänhetkistä kysyntää ja 
tuottaa tarvittavia osaajia 
eri aloille?

Kun nyt olemme lähellä 
vaaleja, olisi hyvä säilyttää 
maltti ja pitää turhat mölyt 
mahassa. Asiallista keskus-
telua asialinjalla. Aiheita 
kyllä riittää ulkopolitii-
kasta, valtiontaloudesta, 
työllisyydestä, maahan-
muutosta, maataloudesta 
jne...

Toivotaan kaikille puo-
lueille vaalimenestystä ja 
menestystä myös vaalien 
jälkeiseen elämään.

Raimo Jokinen

PÄÄKIRJOITUS

Eduskuntavaalit 2023
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www.konepalveluparha.fi
Urakoimme kivenkeruuta 

Kivi-Pekalla

Kaivinkonetyöt - Raivausjyrsintä 

Kalle Pärhä 040-5817394
Hans Pärhä 040-5610729

Kati Tuominen, tuolloin vielä 
Mononen, teki 2000-luvun 
alussa kesätöitä ja sijaisuuk-
sia Torin Wanhassa Hau-
taustoimistossa omien maan-
tieteen opintojensa ohessa. 
Valmistuttuaan Joensuun 
yliopistosta Katin työt suun-
tautuivat omalle alalle, mut-
ta ajatus hautaustoimialan 
yrittäjyydestä jäi kytemään 
taustalle.

-  Jo tuolloin tuntui hyvältä, 
kun huomasin, että omaisella 
oli helpottunut olo toimistos-
ta lähtiessään, muistelee Kati 
Tuominen.

Kati kävi miehensä Rikun 
kanssa kuusi vuotta sitten 
kysymässä entiseltä yrittä-
jältä myisikö hän yrityksen 
heille, mutta asia ei ollut 
silloin myyjän osalta vielä 
ajankohtainen eikä keskus-
telu johtanut kuulumisten 
vaihtoa pidemmälle.

Viime vuoden keväällä 
tapahtui kuitenkin merkit-
tävä käänne, kun Katin isä 
menehtyi äkillisesti ja hän 
halusi hoitaa hautajaisjärjes-
telyt tutussa hautaustoimis-
tossa. Asioinnin yhteydessä 
tuli esille, että entinen yrit-
täjä haaveili siirtymisestä 
eläkkeelle, joten tällä kertaa 
keskustelu yrityskaupasta 
sai tuulta purjeisiin. Ja jo 
lokakuussa 2020 hautaustoi-
misto sai Katista ja Rikusta 
uudet omistajat. He ovat nyt 
järjestyksessään viidennet 
yrittäjät kyseisessä hautaus-
toimistossa.

- Yrityskaupan myötä Riku 
vaihtoi 20 vuoden myyjän 
uransa hautaustoimialan 
yrittäjyyteen. Meillä yri-
tyskaupan valmisteluvaihe, 
ensineuvottelusta kaupan 
toteutukseen kesti puoli vuot-
ta. Tämä tapahtui siis melko 
nopeasti sillä yleisemmin 
yrityksen myyntiprosessi 
kestää noin 10 kuukautta, 
mutta hyvin usein se venyy 
yli vuoden mittaiseksi, Kati 
kertoo.

Arki nyt ja roolit yrityksessä

Riku toimii päätoimisena 
yrittäjänä hautaustoimistos-
sa ja hän vastaa toiminnan 
pyörittämisestä yrityksessä. 
Kati on ”tarvittaessa töihin 
kutsuttava” eli antaa tukea 
Rikulle taustalta ja osallistuu 
toimiston töihin vain tarvit-
taessa omien päätöiden niin 
salliessa. Lomilla ja vapaa-ai-
kana Kati auttaa miestään 
niin paljon kuin mahdollista 
lähinnä hallinnollisissa töis-
sä, vainajien arkkuun asetta-
misessa ja asiakaspalvelussa 
toimistolla.

Käytännössä Rikun työ-
päivä koostuu asiakas-
palvelutöistä ja vainajien 
kuljettamisista. Asiakaspal-

Torin Wanha Hautaustoimisto 
sai uudet yrittäjät 

velutöissä autetaan lähei-
sensä menettäneitä omaisia 
hautajaisjärjestelyissä, kuten 
asiakirjojen toimittamisessa 
viranomaisille, siunaus- tai 
saattotilaisuuden varauksis-
sa, sovitaan pappi tai muu 
puhuja tilaisuuteen, varataan 
hautapaikka ja järjestellään 
muut hautaamiseen, hauta-
jaisiin ja muistotilaisuuteen 
liittyvät yksityiskohdat, leh-
ti-ilmoitukset, hautakivet ja 
hautakivityöt sekä perunkir-
joitus. Omaiset valitsevat toi-
mistossa arkun ja tarvittaessa 
uurnan ja sovitaan myös vai-
najan kuljetukset ja mm. se, 
että haluavatko omaiset tulla 
saattokuljetukseen mukaan.

Hautaustoimiston henki-
lökunnan toimesta vainaja 
asetetaan arkkuun eli vainaja 
vaatetetaan joko omiin tai 
hautaustoimistolta saataviin 
vaatteisiin, siistitään ja kul-
jetetaan arkussa sairaalasta 
kappeliin tai kirkkoon. Vai-
naja voidaan kuljettaa arkussa 
viimeisellä matkallaan koti-
kadun, työpaikan, vapaa-ajan 
asunnon tai muun tärkeän 
paikan kautta ja omainen voi 
olla halutessaan tällä mat-
kalla mukana. Omainen voi 
myös pyytää hautaustoimis-
toa laittamaan arkun sisälle 
muistoksi jonkun vainajalle 
tärkeän esineen tai muiston 
esim. piirustuksia, käsityön 
tai kuvan. Hautaustoimialaan 
kuuluu siis myös aika paljon 
logistiikkaa, mitä ei aina tule 
ajatelleeksi.

Vapaa-aika on Tuomisen 
perheessä vähentynyt.

- Tunne siitä, että tekee 
työtä, jolla on merkitystä, 
sanoo Riku Tuominen suo-
raan.

- Toki tuo näkyy myös 
meidän arjessa hyväntuu-
lisuutena, yrittäjyys tuntuu 
hyvältä, sanovat Kati ja Riku 
melkein yhteen ääneen.

Torin Wanhassa Hautaus-
toimistossa Riku toimii pää-

toimisena yrittäjänä, eli hän 
on tällä hetkellä ainoa koko-
aikainen työntekijä. Hänen 
lisäksi kuljetustehtävissä on 
7 henkilöä, jotka toimivat 
osa-aikaisesti. Hautaustoi-
miston toimintaan liittyy 
ympärivuorokautista päi-
vystystoimintaa, siksi tarve 
osa-aikaisille työntekijöille 
on noinkin merkittävä määrä. 

Jotain uutta ja jotain vanhaa

Yrityskaupan jälkeen Tuo-
miset uudistivat toimiston 
tehden remontin raikasta-
malla toimiston ilmettä, jotta 
asiakaspalvelukokemus ja 
tunnelma olisi miellyttäväm-
pi. Yrityksellä ei myöskään 
ollut aiemmin verkkosivuja, 
joten nekin olivat listan kär-
jessä. He kokosivat asioita 
ja ohjeita, joita ajattelivat 
asiakkaiden kaipaavan näi-
den asioiden hoitamisessa. 
He tekivät uudistuksen myös 
asiakaspalvelun ajankoh-
taan, eli laajensivat sen 24/7 
-tyyppiseksi. Tämän tarkoi-
tus on, että asiakkailla on 
mahdollisuus hoitaa ja sopia 
hautajaisjärjestelyt mihin 
vuorokaudenaikaan tahansa 
puhelimitse tai vaikkapa koti-
käynnillä. Tällä Tuomiset ha-
luavat myös panostaa palve-
lun laatuun, sen saatavuuteen 
ja palvelun yksityisyyteen.

- Suomessa yksi ihminen 
järjestää keskimäärin 1,5 
hautajaiset elämänsä aikana, 
joten suuri osa asiakkaistam-
me on ensimmäistä kertaa 
asian äärellä eikä heillä ole 
tietoa siitä mitä kaikkea tulee 
tehdä ja huolehtia. Surutyön 
keskellä asioiden hoito on 
jo sinällään raskasta ja it-
selle vieraiden käytäntöjen 
selvittäminen ja järjestelyt 
vaativat voimia. Ohjaamme 
ja neuvomme kaikissa asiois-
sa, jotka liittyvät läheisen 
hautaamiseen ja kuolinpesän 
järjestelyihin, aina perunkir-
joituksiin saakka. Kauttam-
me saa myös testamentit ja 
edunvalvontavaltuutukset.
Tästä kokonaisvaltaisesta 
palvelusta ja uudistuksista 
on tullut paljon positiivista 
palautetta asiakkailta, Kati 
jatkaa.

Jokainen hautaustoimisto-
yrittäjä on jättänyt oman lei-
mansa yrityksen historiaan. 
Nurmen hautaustoimiston 
ajalta on edelleen käytössä 
vuosimallin 1951 Chrysler 
Windsor -hautausauto, joka 
tunnettiin aikoinaan maa-
kunnan ykköshautausautona.

Hautaustoimistossakin 
on ajan trendit näkyvissä

Torin Wanhassa Hautaustoi-
mistossa on aina ollut laaja 
valikoima puuarkkuja. Puu-
arkkujen taitavasti veistetyt 
yksityiskohdat ja luonnon 
pinta ovat suomalaista kä-
dentaitoa parhaimmillaan. 
Tämän vuoksi myös Tuomi-
set haluavat pitää kiinni kat-
tavasta puuarkkujen valikoi-
masta. Tällä tavalla he myös 
jatkavat toimiston vahvaa 
puuarkkujen perinnettä. 

- Kun vuonna 1939 tälle 
liikepaikalle, Lahden Va-
paudenkadulle, perustettiin 
hautaustoimisto, siellä tehtiin 
puuarkut itse, Riku kertoo.

Vaikka hautaustoimiala on 
perinteitä kunnioittava, niin 
tälläkin alalla ajan trendit 
ovat näkyvissä. Ekologisuus 
näkyy vain luonnonaineilla 
käsiteltyjen arkkujen kysyn-
tänä (eko-arkku -sarja) sekä 
muun muassa kukkalaitteiden 
ekologisena sitomisena ja 
lähikukkien esim. niittykuk-
kien käyttämisenä arkkulait-
teissa. Myös yksilöllisyyttä 
korostetaan. Monesti halu-
taan järjestää vainajan näköi-
set ja yksilölliset hautajaiset.

Tärkeä työ

Kysyttäessä Rikulta, mikä 
on tärkeintä yrityskaupan 
jälkeisessä liiketoiminnan 
pyörittämisessä, tulee vastaus 
kuin apteekin hyllyltä: ”Hen-
kilöstö on aina keskeisessä 
roolissa yrityksen menes-
tykselle ja sitten se kaikkien 
tärkein, hienovarainen ja asi-
akkaan tunteita kunnioittava 
asiakaspalvelu. Haluamme 
edelleen huomata sen, että 
asiakkaalla on helpottunut 
olo, kun hän lähtee toimis-
tosta pois. Silloin tiedämme, 
että olemme onnistuneet 
työssämme.”

Kuvat: Torin Wanha Hau-
taustoimisto ja Niina Leskinen

259 €
299 €
329 €
415 €

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

www.nastorengas.fi

MAANSIIRTOA-MULTAA-SORAA
• PERUSTUS- JA PIHATYÖT, KIVEYKSET
• RANTARAKENTAMINEN, PUUNKORJUU
• SALAOJITUKSET, JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT

KAIVURIT 2tn, 5tn+Engcon JA 14tn, MYÖS VUOKRAUS

JUVITEK.fi

RAUS

0400-127127

IKKUNANPESUT

SIIVOUSTYÖT, KOTISIIVOUKSET

PUUTARHATYÖT

PUHELIN 0405 958 900  
Sähköposti: kjavikainen@gmail.com

www.kja.fi

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

M-Lasi | Kirjavakatu 2, 15300 Lahti | www.m-lasi.fi
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NASTO-RENGAS
Tiilitie 2, Nastola • Puh. (03) 7625 635

www.nastorengas.fi

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

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

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

reuna- ja muurikivet.

Perheniementie 451, 47450 Iitti
GSM 0400-809 095

IITIN GRANIITTI OY

Autohuolto Janne A Tmi
VÄÄKSY (toimialueena Päijät-Häme)

www.autohuoltojanne.fi

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

Rengasmyynti ja -vaihdot 
asiakkaan luona!

p. 0400 467 595 24 h joka päivä!

SeuralaispalveluaSeuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

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

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

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja 

parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

KAHDEN 
KESKEN
KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Äänestäminen merkit-
see itse äänestäjälle vas-
tuullisuutta kotikuntaansa 

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

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

Erkki Nieminen
Kaupunginvaltuutettu, sd                                                                                                       
Rakennusmestari,
sosiologi, tohtori

Kuntavaalit ovella, 
kannattaako äänestää?

Lasse Koskinen

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

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

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

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

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

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

Lahti on kerännyt 
oikeusviranomaisten huomautuksia

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

pungin toimien laillisuuden. 

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

Öljysäiliöiden huoltoa

Automyyntiä

AUTOMYYNTI IMONE
n. 40 kpl hyväkuntoisia edullisia henkilöautoja

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

Polttoöljyä

Ilmalämpöpumppujen huoltoa

169

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

Ostetaan asuntoauto

Seuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

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

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

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja 

parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

KAHDEN 
KESKEN
KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Metsänhoito & kotipalvelu

NIITTYLÄ

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

* siivoukset, kodinhoito
* puutarhatyöt
* mökkitalkkarintyöt
* metsänhoitopalvelut

Metsänhoitoa&
kotipalvelua

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

www.lamminsiirtonurmi.fi • info@lamminsiirtonurmi.fi

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

Uutiset 

17

Perunkirjoitukset, testamentit ja
edunvalvontavaltakirjat ammattitaidolla

Perunkirjoitus
Varpu  Välimaa  Oy

puh. 045 343 1888
Rauhankatu 17 B,  15110  Lahti

varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Hyödynnä 
kotitalousvähennys.

NYT PORAKAIVOPUHDISTUKSET 
TALVIETU HINTAAN

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

* Puhdistukset ja huollot
* Porakaivopumppujen myynti

LAMMINRANTA
PORAKAIVOJEN HUOLTOLIIKE

Asiakaspalvelusivuillamme voit hoitaa asioita juuri silloin, 
kun sinulle sopii:

Asiakaspalvelusivumme löydät verkkopalvelumme 
oikeasta yläreunasta Asiakas-valikon alta.

ASIAKASPALVELUPISTEEMME 
OVAT TOISTAISEKSI SULJETTUINA 
Noudatamme maan hallituksen ohjeistusta. 

Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.

ASIAKASPALVELUA ILMAN JONOJA 24/7 OTA YHTEYTTÄ

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

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

▶ Kuluttajailmoitukset
▶  Jakelupalautteet
▶  Juttuvinkit

▶  Noutopisteet
▶  Yhteystiedot

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

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

MYÖS RENKAIDEN
KAUSISÄILYTYS

Seutu4

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

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

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

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

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

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

4H-YHDISTYSTEN ja nuor-

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

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

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

kalliseen K-Supermarkettiin.
– Olen saanut rohkeut-

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

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

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

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

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

”Nuorena 
hankittu 

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

”Halusin kesä-
töihin, jotta 

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

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

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

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

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

heihin kärsivällisesti.
Ymmärrä kokemattomam-

paa kuljettajaa
Kohdatessaan ajo-opissa 

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

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

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

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

Älä yllätä opetusajoneuvoa

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

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

Kokenut kuljettaja, 
näytä mallia

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

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

Muistatko itse, miltä tuntui 
harjoitella ajamaan muun 
liikenteen seassa?

Kohtaa harjoitteleva kuski 
ymmärtäväisesti
 

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

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

puh. 045 237 8562

AUTOT
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Tilausajoa pikkubusseilla
ilmastoiduilla 1+16h busseilla

puh 0400 352 215

Bussipalvelu M. Nieminen Oy

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

*AUTOJEN KORJAUKSET JA HUOLLOT
*PYÖRÄSUUNTAUKSET

TUO AUTOSI 
MEILLE HUOLTOON!

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

HINAUKSET

Autohuolto Janne A Tmi
VÄÄKSY (toimialueena Päijät-Häme)

www.autohuoltojanne.fi

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

Rengasmyynti ja -vaihdot 
asiakkaan luona!

p. 0400 467 595 24 h joka päivä!

SeuralaispalveluaSeuralaispalvelua

ÄLÄ OLE YKSIN!
SEURAA TARJOLLA!

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

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

Seksi & parisuhde
Luotet tavaa apua seksi- ja 

parisuhdeasioissa.
2,21€ min+pvm

KAHDEN 
KESKEN
KAHDEN 
KESKEN

0700-416 0600700-416 060

❤

st erc PL 169 TRE 10  2€/min

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

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

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

Naiset ovat valmiimpia 

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

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

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

Aikuisista mallia

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

myös lapsi.
Muista itse noudattaa niitä 

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

Ohjeet turvalliseen 
pyöräilyyn

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

Aikuisen tulee huolehtia 
sekä omista että lapsen tur-
vavarusteista.

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

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

Turvallinen pyöräily lasten kanssa

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

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

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

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

Mökkiläiset ovat monella 
paikkakunnalla tärkeä lisä 

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

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

15 % vastaajista.
”Mökkeily muuttuu yhä 

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

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

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

Taukoja tarpeen mukaan

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

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

Kertaa sääntötuntemus

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

FORD

* AUTOJEN KORJAUKSET 
JA HUOLLOT

* PYÖRÄSUUNTAUKSET

* PPG-MAALIT/  
TARVIKKEET

* ILMASTOINTIHUOLLOT

* FORD-VARAOSAT

* PCOB.MOOTTORIT

* OBD-MITTAUKSET

* RENGASMYYNTI JA 
-ASENNUKSET
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Kyntömiehentie 18, Orimattila
(Peltolan alue)

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

Reipas palvelu,
tarvittaessa nouto ja palautus.

Takuutyö.

Kellohuolto ja -korjaamo
KELLO-HARA

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

Yrittäjä, haluatko avuksesi pienen
ja ammattitaitoisen tilitoimiston?

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

Tarjoamme kirjanpitoa
ja taloushallintopalveluja

aina ajantasaisesti!

Jyrkänmäentie 4, 15880 Hollola

(bensa- ja dieselautot)
Jarrujenkorjaukset, rengastyöt

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

(norm. 24 eur)
Tarjous voimassa kesäkuun 

loppuun asti.
12€

TEHOPESU

Tervetuloa pesettämään uudella autonpesukoneellamme

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

Verhoomo Jyrki Nurmisto
0500 530 043

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

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

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

- Suomessa on eletty viime 

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

sohvaa, Vuorio kertoo. 

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

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

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

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

Askon sohvatehdas laajeni Lahdessa
Työpaikkoja tuli muutama lisää

Lasse Koskinen

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

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

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

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

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

Portaikkoja käytetään erilai-
seen askelkuntoiluun.

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

Lanun taidetyöt olivat 

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

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

Kuva: Lasse Koskinen.

Ryteiköille kirpeää palautetta liikkujilta ja ulkoilijoilta

Lahden Kariniemen laelle 
toivotaan kesäravintolaa

Ostetaan
kaikenkuntoisia

TRAKTOREITA
myös muut koneet 

ja laitteet

p. 040 507 6406

OSTETAAN 
kaikenkuntoisia 

Toyota-merkkisiä 
henkilö-/ pakettiautoja, 
myös muita merkkejä 

voi tarjota.
P. 040 6211 344

HALUTAAN
OSTAA

Halutaan ostaa autosi/
asuntovaunusi, ehkä 

katsastamaton ja 
viallinenkin käy.

Soita ja tarjoa kaikenlaisia!

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

OSTETAAN AUTOJA
vientiin, purkuun, romuun

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

- myynti - huollot - varaosat
- ilmastoinninhuollot - korjaukset 

www.autosorsa.fi

Tehtaankatu 6, 
Riihimäki 

Puh. (019) 268 0800
      (019) 716 620

Liikenne- ja viestintävirasto 
Traficom pyytää lausuntoja 
määräysluonnoksesta, jolla 
muutettaisiin auton ja sen pe-
rävaunun rakenteen muutta-
misesta annettua määräystä. 
Muutoksella helpotettaisiin 
bensiinikäyttöisten ajoneu-
vojen muuttamista etanoli-
käyttöiseksi.

Etanolikonversioissa pääs-
tövaatimuksien täyttymisen 
osoitustapoja kevennettiin 
vanhempien autojen osalta 
maaliskuussa 2021. "Nyt 
tavoitteena on, että myös 
1.9.2009 tai sen jälkeen 
käyttöönotetun ajoneuvon, 
käyttövoiman muuttaminen 
bensiinistä etanoliksi voi-

taisiin jatkossa hyväksyä 
muutoskatsastuksessa ai-
empaa yksinkertaisemmin", 
kertoo tarkastaja Tatu Siivo-
nen. Määräyksellä tuettaisiin 
myös ilmastotavoitteiden 
saavuttamista pyrkien madal-
tamaan henkilöautojen etano-
likonversioiden tekemistä. 

Nyt lausunnoilla olevan 
määräysmuutoksen mukaan 
edellytyksenä etanolikonver-
sion hyväksymiselle muutos-
katsastuksessa olisi, että 

konversiosarja soveltuu ky-
seisessä ajoneuvossa käytettä-
väksi. Tuotteesta olisi oltava 
tuotteen valmistajan todistus 
sen soveltuvuudesta muutoksen 
kohteena olevaan ajoneuvoon.

ajoneuvossa on tai siihen 
on vaihdettu pääosin etano-
lista koostuvalle polttoaineel-
le soveltuvat osat ja kompo-
nentit, jotka kestävät etanolin 
jatkuvaa käyttöä. Tästä olisi 
esitettävä muutoksen suorit-
taneen tahon todistus.

ajoneuvo läpäisee muu-
toskatsastuksen yhteydessä 
suoritettavan määräaikaiskat-
sastusta vastaavan ottomoot-
torilla varustetun ajoneuvon 
pakokaasupäästöjen tarkas-
tuksen, yli 10 vuotta aiemmin 
käyttöönotetun ajoneuvon 
vaatimuksilla.

Suomen tavoitteena on 
vähintään puolittaa liiken-
teen päästöt vuoteen 2030 

mennessä verrattuna vuoden 
2005 tasoon. Vuoteen 2045 
mennessä tavoitellaan koko-
naan fossiilitonta liikennettä. 
Yhtenä toimena tavoitteiden 
saavuttamiseksi on fossiilit-
toman liikenteen tiekartassa 
nostettu etanolikonversioi-
den lähipäästöjen hyväksy-
mismenettelyn kehittäminen 
ja keventäminen. Etanolikon-
versioita on arvion mukaan 
tehty vuosittain yhteensä 
noin 1 000 henkilö- ja pa-
kettiautolle. Korkeaseoseta-
nolia, eli E85-bioetanolia, on 
saatavilla tällä hetkellä noin 
180 asemalta.  

Lähde: traficom.fi

Bensiinikäyttöisten ajoneuvojen  
muuttaminen etanolikäyttöisiksi helpottumassa
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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

TTaalloouuttttaa,,  TTuurrvvaalllliissuuuuttttaa  jjaa  
AArrjjeenn  kkeessttäävvyyyyttttää  

wwwwww.. ttuuoommaassssoorrssaa.. ff ii Reservin upseeriksi koulutuk-
sen sain Huoltokoulutuskes-
kuksessa Lahdessa vuonna 
1978. Opin paljon! Oppi-
maani olen hyödyntänyt koko 
elämäni ajan. Aina pitää tehdä 
kunnon suunnitelmat!    Oikea 
suunnitelma ei ole tällainen: 
päätetään ensin, ja katsotaan 
kuinka tässä käy (esimerkiksi 
hoitajamitoitus), ja kun pie-
leen meni, ihmetellään, mitäs 
nyt tehdään … Armeija ei 
voi toimia niin. Ei ainakaan 
Suomessa. Vai kuinka?

Vehkeitä on,  
ja ne eivät toimi
Vuonna 1978 Hennalan va-
ruskunta, Lääkintäkoulu ja 
Sotilassairaala 2 toimivat 
täysillä. Kalustoon kuului 
kaksi ambulanssia, joiden 
toimintavalmius tarkastettiin 
säännöllisesti. Laitteista teh-
tiin tarkat merkinnät.

Kun minut, upseeriko-
kelas ja lääkäri, määrättiin 
tarkastamaan ambulanssit, 
sain päähäni tarkastaa ne 
kunnolla. Ambulanssien nes-
teensiirtoletkut ja neulat, 
intubaatiovälineet, putket, 
kaikki olivat dokumentoi-
tujen merkintöjen mukaan 
kunnossa.

Siihen aikaan nesteensiir-
roissa (tippapullosta suoneen) 
oli kaksi standardia, Record ja 
Luer. Vanhat ammattilaiset, 
jotka vielä ovat hengissä, 
muistavat nämä nimet.

Epäluuloisena upseeri-
kokelaana tutustuin tarvik-
keisiin. Löysin neulat ja 
letkut siististi pakkauksissa 
käyttövalmiina. Mutta nehän 
eivät sopineet yhteen! Neulan 
kantaosa oli Record ja letkun 
liitoskohta standardia Luer.

Ja yhtälailla yhteen sopi-
mattomia olivat myös hengi-
tyksen avustamisessa käyte-
tyt ambut ja putket. Ambu on 
se pallomainen pumppu, jota 
puristelemalla happi menee 
putkeen, sieltä henkitorveen 
ja keuhkoihin.

Tositilanteessa näillä veh-
keillä ei tehnyt yhtään mi-
tään. Niinpä hankittiin ambu-
lansseihin oikeasti toimivat, 
yhteen sopivat laitteet.

Soten toiminta
Vuosikymmenten varrella 
en ole yhteen sopimattomia 
Recordeja ja Luereita ajatel-
lut, kunnes Sote herätti ky-
symään: Miten asiat todella 
ovat ja miten ne toimivat? 
Strategiset suunnitelmat ovat 
hienoja ja hallintoa on paljon, 
mutta miten asiat oikeassa 
elämässä, ihmisiä hoidettaes-
sa toimivat?

Vuonna 2021 pidin kuu-
kauden tauon käytännön 
lääkärin työstä ja keskityin 
miettimään soten todelli-
suutta. Omaan nettilehteeni 
Synaptoriin kirjoitin soten 
erikoisnumeron tammikuus-
sa 2022. Sitä on ollut hauska 
lukea vuoden kuluttua.

Ei millään pahalla, vaan 
pyrkimyksenä kuvata tätä 
prosessia syntyy kuin it-
sestään viiden S-kirjaimen 
tunnus. SSSSS on Suuri 
Suomalainen SoteSekaSotku.

Pahin vika on loppuun 
saakka harkitun suunni-
telman puute. On älytöntä 
perustaa tärkeä valtakun-
nallinen toiminta niin, että 
kaikkialla sitä luodaan erik-
seen miten kuten paikallisesti 
osataan – tai ei osata. Valtava 
määrä työtä haaskataan, eikä 
varsinaiseen asiaan päästä.

Tolkuton ristiriita vallitsee 
siinä, että alueellisesti pitää 
päättää toiminnasta, mutta ra-
hoitus tulee valtiolta. Sellai-
nen aluedemokratia on vitsi.

Maaliin on matkaa
Kun eduskunta sai aikaan 

sote-lain, uutisoitiin ”nyt se 
kauan valmisteltu sote saatiin 
vihdoin maaliin”. Todelli-
suudessa sote ei ollut maalin 
edustallakaan.

Aluevaltuutettuna minua on 
ällistyttänyt, kuinka mutkik-
kaaksi meidän yhteiskuntam-
me on voitu ”kehittää”. Ei ole 
kummaa, että byrokratia nielee 
paljon veroeuroja. Kaikki 
yksinkertaisetkin asiat mutkis-
tuvat, ikään kuin puuroutuvat 
tahmeaksi mössöksi. No, sitten 
palkataan lisää virkahenkilöitä 
puuroa kauhomaan ja sattuma-
paloja etsimään.

On ollut eniten vastuu-
ta kantavilla ihmisillä kes-

Ambulanssikin opetti 
valmistautumista

tämistä. Aluejohtaja Petri 
Virolaisen oletan hetkittäin 
ajattelevan, että hänen teh-
tävänsä on tavallaan mahdo-
ton. Aluehallituksen puheen-
johtaja Kristiina Hämäläinen 
on jaksanut perehtyä satoi-
hin (tuhansiin) hallinnolli-
siin asioihin ja vienyt niitä 
päätöksiin. Aluevaltuuston 
puheenjohtaja Mika Kari 
toivonee valtuuston ottavan 
aktiivisemman roolin. Minä, 
yhtenä varapuheenjohtaja-
na yritän keksiä, mitä voin 
tehdä.

Vaikka edellä kerroin ar-
meijasta vanhan tapauksen 
letkun ja neulan yhteen so-
vittamisen ongelmasta, olen 
sitä mieltä, että upseereita 
olisi pitänyt käyttää konsult-
teina soten valmistelussa. 
Puolustusvoimissa ei ole 
varaa toimia hyvään tuuriin 
luottaen. Muuten käy kuin 
venäläisille, jotka vuosi sit-
ten lähtivät mukavalle ajo-
matkalle Kiovaan.

Kriittisestä suhtautumises-
ta ei yleensä tykätä. Mutta 
tosiasioiden tunnustaminen 
on viisauden alku.

Jyrki Joensuu
Aluevaltuuston 

2. varapuheenjohtaja PS

Mainosta 
sinäkin tässä!

www.lahdenseudunuutiset.fi

Mikan ja Anssin autohuolto
Tarmontie 5, 15860 Hollola

puh. 020 730 5350
hollola@ma-autohuolto.fi

AUTON TAKUU
SÄILYY

MYÖS
HYBRIDIAUTOJEN

HUOLTO

MAKSA HUOLLOT JA
 KORJAUKSET
JOUSTAVASTI

HUOLLOT
SÄHKÖISEEN

HUOLTOKIRJAAN

ILMAINEN
SIJAISAUTO

ma-autohuolto.fi

Varaa huolto netistä
tai soittamalla
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KIRJAILIJA. Heikki Turu-
nen syntyi pienviljelijäper-
heeseen Lieksan Vuonislah-
teen. Ympäristö muutti hänet 
ikuiseksi maalaisromantikok-
si, kuten hän on itse todennut. 
Hän kävi kansakoulun ja 
teki maatöitä. Hän haaveili 
pitkään taiteilijan urasta, ja 
pyrki töillään Ateneumiin, 
jonka ovet eivät kuitenkaan 
hänelle avautuneet. 

Turunen pääsi kirjoitta-
jan urallaan ensin Lieksan 
lehden nuoreksi kesätoi-
mittajaksi. Sen jälkeen työ 
jatkui Joensuussa Karjalan 
Maa -lehden toimittajana ja 
toimitussihteerinä, kunnes jäi 
vapaaksi kirjailijaksi. Monen 
yrityksen jälkeen menestys 
kirjailijana aukesi Simpaut-
taja-teoksella, joka oli rehe-
vä maalaiskuvaus, joka sai 
kiitosta sekä lukijoilta että 
arvostelijoilta.

Heikki Turusen uusin kirja 
kertoo omaeläkerrallisen 

kerronnan nuoruuden hurjista 
vuosista nykypäivään. Tarina 
alkaa kodin heinäpellolta ja 
kahlaa eri seurusteluvaiheet 
hyvinkin tarkkaan lävitse. 
Turunen ei tapansa mukaan 
ujostele kuvauksissaan. Tä-
mänkin kirjan henkilöt saat-
tavat antaa kirpeää palautet-
ta kirjailijalle. Sen verran 
tarkkaa ja yksityiskohtaista 
kuvausta nuoruuden vuosilta 
kirjassa on. 

Simpauttaja-kirjassa Tu-
runen löysi oman tyylinsä 
ja tapansa kuvata maalais-
ympäristöä ja sen ihmisiä. 
Hän sanoo ryhtyneensä tähän 
työhön kroonisessa rahapu-
lassaan. Simpauttajan kä-
sikirjoitus unohtui pitkäksi 
aikaa kustannusvirkailijan 
laatikkoon, mutta Turusen 
kyselyn jälkeen löytyi siel-
tä ja siitä tuli painettuna 
menestys. Kirjaan hän haki 
henkilömallit kotiseutunsa 
ihmisistä, jotka tunnistivat 
itsensä kirjasta niin että pa-

laute heiltä oli suorasukaista. 
Tuosta ajasta tulee kuluneek-
si 50 vuotta tänä vuonna.  

Simpauttajan myynti päi-
hitti ilmestymisvuonnaan 
jopa Kalle Päätalon kappa-
lemäärässä. Siihen loppui 
Heikki Turusen rahapula. 
Veikko Kerttula teki vuonna 
1975 kansaa kohauttaneen 
tv-elokuvan Simpauttajasta. 
Sen myötä Heikki Turusesta 
tuli hetkeksi jopa Joensuun 
Ympäristön Ouusmeijerin 
veroinen veronmaksaja. Nyt 
Turusella oli varaa ostaa 
autoliikkeen ikkunasta sil-
mään pistäneen Taunuksen 
ja hankkia vaimonsa kera 
asuntokaksion. 

Turusen uutuuskirjassa 
sivutaan myös Lahtea, jonne 
yksi hänen veljistään muutti 
Mallasjuoman autonkuljet-
tajaksi. Sen jälkeen tämä 
veli joutui ravintolan vah-
timestarina romanimiehen 
puukottamaksi, mutta selvisi. 

Tämän veljen viimeinen koti 
oli lopuksi Siikajoella. 

Heikki Turunen kuvaa 
sekä sisarusparvensa että 
nuoruuden tuttaviensa vai-
heet kirjansa lopuksi. Turu-
sesta ei tullut kirjallisuuden 
Nobel-palkinnon voittajaa, 
vaikka Joensuun yliopiston 
ruotsinkielinen professori 
jopa ehdotti sitä Turusen kir-
jasta Kivenpyörittäjän kylä, 
josta on myös tehty elokuva. 

Suomalaisen maalaismai-
seman kuvauksen henkilöi-
neen Heikki Turunen osaa 
kirjallisesti, vaikka ei ku-
vataiteilijana Ateneumiin 
päässytkään. Kirjailija on 
nyt 77-vuotias. Kymmenien 
kirjojen tuotannon jälkeen 
Heikki Turuselle myönnettiin 
valtion taiteilijaeläke vuonna 
2009.

Heikki Turunen: Simpaut-
tajan hinta, WSOY 2022.

Lasse Koskinen 
Kirjailija Heikki Turunen muistelee nuoruutensa törmäilyjä 
uusimmassa kirjassaan. Kuva: Veikko Somerpuro.

Heikki Turunen on maalaiskuvauksen taitaja
Uusin kirja kahlaa heinäpellon kautta

Lahden kaupungin energi-
ansäästöohjelmalla on ollut 
alkuvuonna selvä säästö-
vaikutus. Kun vertaillaan 
käytettyjä kilowattitunteja 
tammikuussa vuonna 2023 
ja vuonna 2022, kaupun-
ki on pystynyt säästötoi-
millaan kompensoimaan 
energianhinnan nousun 
vaikutuksia.

–Ilman säästötoimenpiteitä 
kuluvan vuoden tammikuun 
energialaskut olisivat olleet 
huomattavasti aiempaa isom-
mat, kertoo toimitilajohtaja 
Jouni Arola.

Energiansäästötoimenpi-
teet ovat näkyneet kuntalai-
sille muun muassa toimitila-
kiinteistöjen lämpötiloissa, 
ulkovalaistuksessa ja liikun-
tapaikoilla.

Toimitilakiinteistöjen kes-
keisiä toimenpiteitä ovat 
olleet ilmanvaihdon ja läm-
pötilan pienentäminen. Il-
manvaihtoa on pienennetty 
kuntien sisäilmaverkoston 
ohjeen mukaiselle minimi-
tasolle käyttöaikojen ulko-
puolella. Sisätilojen lämpö-
tilaa on pudotettu 1–2 astetta 
niissä tiloissa, joissa se on 
mahdollista. Lisäksi valais-
tustasoa sekä ulkoalueiden 
sähköistä sulanapitoa on 
optimoitu.

Suurin vaikutus 
toimitilakiinteistöissä
Toimitilakiinteistöjen toteu-
tunut säästö tammikuussa 
2023 on 13 prosenttia lämmi-
tysenergiassa ja 8 prosenttia 
sähköenergiassa edelliseen 
vuoteen verrattuna. Tämä 
tarkoittaa noin 100 000 euron 
säästöä kuukaudessa.

Yleisten alueiden valais-
tuksen tehon alentaminen 
sekä liikuntareittien valais-
tuksen ja Aleksin valokadun 
käyttöajan rajaaminen ovat 
tuottaneet säästöä noin 20 
000 euroa.

Lahden ja Kivimaan ui-
mahalleissa saunoja on läm-
mitetty vuoroittain niin, että 
lämpimänä on vain yksi sau-
na per puoli. Säästöä on saa-
tu 4 000 euroa vuoden 2020 
tammikuuhun verrattuna. 
Vuonna 2021 tammikuussa 
uimahallit ja kuntosalit oli-
vat koronatoimenpiteiden 
vuoksi kokonaan suljettu ja 
vuoden 2022 tammikuussa 
uimahallit vain rajoitetusti 
käytössä.

Tekonurmikenttiä ei ole 
tänä talvena lämmitetty, jos 
pakkasta on ollut alle –5 
astetta.

– Esimerkiksi Mukkulan 
tekonurmikentällä on sääs-
tetty noin 300 MWh läm-
mitysenergiaa tammikuun 
aikana, eli yli 20 000 euroa, 
sanoo kiinteistöpäällikkö 
Ossi Leppisaari.

Lahden Jäätorin osalta 
talven aikana saavutetaan 
arviolta noin 100 000 euron 
säästö.

Kaupunginhallitus hyväk-
syi energiansäästöohjelman 
lokakuussa 2022, ja toimen-
piteet pantiin täytäntöön 
loppuvuoden 2022 aikana. 
Säästöohjelman tavoite on 
ollut vähentää sähkön kulu-
tusta talven kulutushuippu-
jen aikana ja supistaa ener-
giankulutusta pidemmällä 
aikavälillä.

Lähde: lahti.fi

Kau pun gin 
ener gian sääs tö- 
oh jel ma te hoaaJulkisuuden henkilöitä 

vilahti ensi-illassa 

TEATTERI. Lahden kau-
punginteatteri saa valtakun-
nallista julkisuutta kahdella 
kohunäytelmällään. Toinen 
niistä on Minä, Tellervo ja 
toinen Aleksandr Litvinen-
kosta ja Vladimir Putinista 
kertova Totuuden hinta. Mo-
lempien ensi illat sattuivat 
peräkkäin. Tellervon en-
si-illassa katsomo oli lähes 
täynnä. 

Katsomossa vi lahtel i 
valtakunnan julkisuuden 
henkilöitä, kuten entinen 
Alkon pääjohtaja Heikki 
Koski, joka jäi eläkkeelle 
Länsi-Suomen maaherran 
paikalta. Hänen lisäkseen 
ihmisvirrasta erottuivat ai-
nakin toimittaja Arto Nyberg 
ja valtakunnan psykologina 
tunnettu Pirkko Lahti.

Näytelmässä Tellervo ja 
Mauno Koiviston elämää 
esitellään eri aikakausina 
teknisesti onnistuneella ta-
valla. Kahden kohtauksen 
henkilöt olivat yhtä aikaa 
näyttämöllä, kuten niin että 
iäkäs Tellervo ja häntä haas-
tatellut näytelmäkirjailija 
vetäytyivät hämärään taus-
talle, kun nuori Tellervo ja 
Mauno olivat varsinaisena 
ajankohtakuvauksena näyt-
tämön pääosissa. Onnistunut 
ja mainio ratkaisu. 

Mauno Koivisto esite-
tään näytelmässä yksityis-
elämässään vauhdikkaana 
tyyppinä, jollaisena emme 
häntä julkisuudessa muista. 
Mauno Koivisto oli toki len-
topalloilija, mutta presidentti 
Koivisto muistetaan jähmey-
destään ja hitaan tuntuisesta 
päätöksenteosta, jossa ”fun-
deeraus” oli päällimmäisenä. 

Hän uskoi pitkään kaatu-
van Neuvostoliiton pysyvän 
edelleen pystyssä. Tellervo 
Koiviston varautuneisuus 
on myös poissa näytelmästä. 

Tellervo esitellään osin 
kotona turhautuvana puoli-
sona. Mauno etenee kodin 
ulkopuolella, ja ekonomiksi 
valmistunut Tellervo-puoliso 
hoitaa ajan tavan mukaan ko-
tia ja huoltaa perhettä. Hänet 
värvätään kansanedustajaksi 
lähinnä siksi, että hän estäisi 
puolueelle epämiellyttävän 
ehdokkaan läpimenon edus-
kuntaan. 

Eduskunnassa Tellervo ei 
viihtynyt, koska ei saanut 
perheasioita lävitse siinä 
määrin ja sillä vauhdilla kuin 

olisi halunnut. Tellervon yksi 
eduskuntapuhe esitetään 
näytelmässä turhan pitkä-
nä osuutena. Lyhyempikin 
näyte puheesta oli riittänyt. 
Helsingin kunnallispolitii-
kassa Tellervo sen sijaan 
viihtyi, koska näyttämön 
sanojen mukaan pääsi siinä 
lähemmäs muita henkilöitä. 

Hauska yksityiskohta 
näytelmässä oli kohtaus pa-
riskunnan Tähtelän huvilalta, 
kun presidentti Koivisto 
sahaa moottorisahalla poltto-
puita ja Tellervo viimeistelee 
ikkunanalustan kukkalaatik-
koa. Siinä samalla käsitellään 
perhe-elämän kiemuroita. 
Näytelmässä huumori on 
vahvana värinä.

Lahden kaupunginteatte-
rin Tellervo-näytelmä Ee-
ro-näyttämöllä on onnistu-
nut kokonaisuus, jossa viisi 
näyttelijää vie useita rooleja 
eri aikakausilla. Rooleissa 
esiintyvät Laura Huhtamaa, 
Tapani Kalliomäki, Anna 
Pitkämäki, Annukka Blom-
berg ja Liisa Vuori. Näy-
telmän ohjauksesta vastaa 
Hilkka-Liisa Iivanainen. 
Näytelmä on yhteistuotantoa 
Tampereen Teatterin kanssa, 
mutta Lahti saa etulyönti-
aseman, koska ensi-ilta on 
Tampereella vasta 19. huh-
tikuuta 2023. 

Lasse Koskinen 

Laura Huhtamaa on näytelmän keski-ikäinen Tellervo Koivisto. Kuva: Aki Loponen.

Tellervo-näytelmä  
onnistuu kuvauksissaan
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ENNUSTAJIA

Iiris

KAIKUUKO
KOTONASI?

Avuksi akustiset sisäkatot, 
kasettikatot, alumiiniset 

sälekatot, paneelikatot tai 
alaslaskettu katto

The best acoustic 
interior design

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

"Rakokiven päiväkoti sijait-
see vuonna 2021 valmistu-
neessa Monitoimitalo Lois-
tossa Lahden Nastolassa. 
Päiväkodissa on kymmenen 
ryhmää, lähes 180 lasta ja 
aktiivinen vanhempaintoi-
mikunta.

Rakokiven päiväkodissa 
on toiminut vanhempaintoi-
mikunta jo noin 30 vuoden 
ajan. Tällä hetkellä van-
hempaintoimikunnassa on 
mukana 11 vanhempaa. Jotta 
vanhempaintoimikunnan toi-
minta saataisiin taattua myös 
tulevina vuosina,  tarvittai-
siin mukaan lisää vanhempia.

Rakokiven päiväkodin 
vanhempaintoimikunta or-
ganisoi myyntikampanjoita 
sekä järjestää erilaisia koko 
perheiden yhteisiä varain-
keruutapahtumia. Kerätyillä 
varoilla on rahoitettu mm. 
päiväkodin lasten vuosittai-
set kevätretket, kesän puu-
hakassit, leluja päiväkotiin 
ja eväitä ryhmien omille 
retkille.

Vanhempaintoimikunta 
toimii tiiviissä yhteistyössä 

Rakokiven päiväkodin vanhempain- 
toimikunnan kuulumisia

päiväkodin kanssa, mikä 
mahdollistaa kerättyjen va-
rojen käyttämisen parhaalla 
mahdollisella tavalla lasten 
hyväksi. Kuluvalla toimin-
takaudella vanhempaintoimi-
kunta on kilpailuttanut päi-
väkotikuvauksen päiväkodin 
henkilökunnan toiveesta sekä 
järjestänyt pihatapahtuman 
yhteistyössä Rakokiven kou-
lun vanhempaintoimikunnan 
kanssa.

Laskiaissunnuntaina 19.2. 
klo 10-12 Rakokiven päi-
väkodin vanhempaintoimi-
kunta järjestää talviriehan 
Nastolan urheilukeskuksen 

rinteessä. Tapahtumassa on 
mäenlaskun lisäksi kahvio, 
poniratsastusta ja arpajaiset, 
johon paikalliset yritykset 
ovat lähteneet ihailtavalla 
innolla mukaan lahjoittaen 
lahjakortteja ja tuotelahjoja. 
Mukana tapahtumassa seik-
kailee myös vekkulimainen 
Lumipallo-pupu. Tapahtu-
man tuotoilla on tarkoitus 
kustantaa päiväkodin lasten 
kevätretki."

Ystävällisin terveisin, 
Rakokiven päiväkodin 

vanhempaintoimikunnan 
puolesta, Miina Unelius
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Hyvinvointiyhteiskunta on 
kantokykynsä päässä. Viime 
vuosia varjostaneet kriisit 
eivät ole edesauttaneet tilaa, 
vaan suunta on negatiivinen 
ja vauhti kiihtyy. Valtion 
velkaantuminen on ennä-
tyksellisen suurta ja nopeaa, 
jossa jokainen suomalainen 
kantaa noin 25 000 euron vel-
kaa niskassaan. Vuonna 2027 
velan on arvioitu olevan yli 
35 000 euroa/asukas. Uutta 
velkaa joudutaan ottamaan 
noin 10–11 miljardia euroa/
vuosi. (VM 2023, tammi-
kuu). Ennusteet ovat olleet 
tiedossa ja siitä huolimatta 
vastuutonta lainanottoa on 
jatkettu halpojen korkojen 
markkinoilla. Nyt nousseet 
korot tekevät lainoista lisäksi 
hyvin kalliita ja alijäämät tu-
levat olemaan suuria. Tarvi-

taan useita sopeuttamistoimia 
tilanteen korjaamiseksi eikä 
siihen riitä yksi hallituskausi.

Kotitalouksia koettelee ar-
jen kallistuminen. Asuminen, 
energia, polttoaineiden hinta, 
ruoka ja näiden verotus syö-
vät kansalaisten ostovoimaa. 
Kotitalouden velkaantuvat nyt 
monesta syystä. Moni ei saa 
maksettua sähkölaskuja eikä 
ostettua riittävästi ruokaa kau-
pasta, jossa hinnat nousevat 
lähes päivittäin. Matkakulu-
vähennykset ovat hidas keino 
auttaa työssäkäyviä ihmisiä, 
jossa ne kompensoivat yhä 
vähemmän omalla ajoneuvol-
la liikkuvien kuluista. Liikku-
misen kallis hinta vähentää 
monen hyvinvointia. Lasten 
ja perheiden harrastuksia 
karsitaan nousevien kulujen 
edessä jo monessa taloudessa. 

Tilanne on todella vakava, 
sillä ei riitä, että taloudelli-
nen tilanne haastaa valtion 
sopeuttamaan, kun lisäksi 
pitää huolehtia ihmisten ta-
loudellisesta selviämisestä 
ja verokuorman kantoky-
vystä. Verojen kiristäminen 
ei ole enää kestävä keino ja 
miljardien eurojen ohjaus 
ulkomaisiin kestämättömiin 
kehityskohteisiin sekä EU:n 
tuki- ja velkamekanismeihin 
tulee pysäyttää.

Suomea on johdettu viime 
vuodet ideologiat, puolueen 
etu tai oma maine kuin maan 
tai sen kansalaisten hyvin-
vointi edellä. Tämän yhtälön 
suunta tulee korjata.

 Mira Nieminen
Rikoskomisario, HTM/Lahti
Eduskuntavaaliehdokas ps.

Hyvinvointiyhteiskunnan johtaminen on 
ajanut Suomen ja suomalaiset ahdinkoon

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.

 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 

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

Hankkeen kirkastumiseen 
menee vielä aikaa

JUOMAVESIYHTIÖ. Lah-
teen rakennettu, ja toistai-
seksi käynnistymättömällä 
juomavedenpullottamolla 
on jo monivuotinen historia. 
Aluksi Lahden kaupunkiin 
otti yhteyttä kiinalaistaustai-
nen henkilö, joka tiedusteli 
mahdollisuutta perustaa juo-
mavesipullottamo Lahteen. 
Tunnustelu sisälsi myös eh-
dotelmia Lahden kaupungin 
osakkuudesta yhtiöön tai sen 
kiinteistöyhtiöön. Varovai-
suussyistä nämä osakkuus-
suunnitelmat torjuttiin jo 
luottamushenkilöiden johdon 
tahoilta. 

Raaka-ainevesi oltiin kui-
tenkin valmiita myymään ja 
järjestämään tontti tehtaalle. 
Lahden kaupungin vesiyh-
tiön Lahti Aquan silloinen 
toimitusjohtaja lähti pika-
matkalle Kiinaan neuvottele-
maan hankkeesta. Viikon pi-
tuisesta matkasta ei syntynyt 
raporttia Lahden kaupungin 
luottamushenkilöjohdolle 
saakka, joten matkan tulok-
set jäivät vain Lahti Aquan 
hallituksen tietoon. 

Lahti Aqua veti juomateh-
taan tontille vesiputken Sal-
pausselän vedenottamolta. 
Perustettava yhtiö maksoi 
urakan, noin runsaan 400 000 
euron summalla, joten Lah-
den kaupunki sai saatavansa 
tonttikauppana ja vesiputken 
osalta. Sen jälkeen jäätiin 
odottamaan satojen tuhan-
sien eurojen vuotuisia ve-
denmyyntituloja kaupungin 
vesiyhtiölle. 

Sitten tuli tieto, että kiina-
laisomistaja oli sairastunut, ja 
vesitehdassuunnitelma jäätyi. 
Sen jälkeen näyttämölle il-
mestyi monacolainen suursi-
joittaja Gua-Alain Mierczuk, 
jonka kerrottiin olevan Mo-

Lahden Kallio-Pietilän teollisuusalueelle rakennettu vedenpullottamotehdas on vielä aution 
ja hiljaisen tuntuinen kevättalvisessa räntäsateessa. Pohjavedestä Salpausselällä ei ole 
pulaa. Kuva: Lasse Koskinen.

Vedenpullottamo on  
jälleen vireillä Lahdessa

nacon ruhtinasparin perhetut-
tuja. Hänen kanssaan silloi-
nen kaupunginjohtaja Jyrki 
Myllyvirta kilisti solmitun 
tonttikaupan kunniaksi ve-
silasilliset. Tuolloin elettiin 
maaliskuuta 2017.

Hankkeen taakse ilmoittau-
tui Lahdessa kotipaikkaa ja 
Helsingissä toimistoa pitävä 
H2O4U -yhtiö. Tuotanto- ja 
laitesuunnittelu aloitettiin 
joulukuussa 2018. Inves-
toinnin suuruudeksi sanot-
tiin 20-22 miljoonaa euroa. 
Suunnitelma oli sijoittunut 
Hennalaan, Kallio-Pietilän 
tontille. 

Tuotantolaitokseen ilmoi-
tettiin syntyvän uusia työpaik-
koja 20-30. Rakennusaikana 
työllistävä vaikutus oli 130 
henkilötyövuoden verran. Sil-
loin kerrottiin, että sijoittaja 
oli singaporelainen liikemies 

Allan Poh ja hänen perheensä 
Agua-Matters -yhtiö.  Veden 
päämarkkina-alueeksi ilmoi-
tettiin Kiina. 

Sen jälkeen julkisuuteen 
vuoti uutisia, että tehdas-
rakennuksen omistuksesta 
kiisteltiin jossakin taustalla. 
Allan Poh ei ollut saanut 
tehtaan avaimia käteensä, 
joten tuotantoa ei päästy 
käynnistelemään ja tontille 
valmistuneen tehtaan pihalla 
oli varsin pitkään hiljaista. 

Nyt ongelmat tältä osin 
näyttävät selvinneen ja Al-
lan Poh on päässyt tehtaan 
sisäpuolelle esittelemään hil-
jaista tehdasta. Yhtiö hakee 
suomalaista yhteistyökump-
pania, tehtaan johtajaa, suun-
nittelee hieman toimivampia 
pakkauksia ja aikoo palkat 
käynnistysvaiheessa noin 
kymmenkunta työntekijää.  

H2O4U -yhtiön vedenpul-
lottamon on tarkoitus käyt-
tää noin 1000 kuutiota juo-
makelpoista vettä päivässä. 
Tutkimusten mukaan Lah-
den-Hollolan alueella poh-
javettä syntyy noin 39 000 
kuutiometriä vuorokaudessa. 
Lahti Aqua toimittaa asiak-
kailleen tästä määrästä 12 
pumppaamon kautta noin 
25 000 kuutiota vuorokau-
dessa. Kaikkiaan maakun-
nan alueella suodattuu noin 
100 000 kuutiota pohjavettä 
vuorokaudessa. Paksuim-
millaan pohjavesikerros on 
Lahden alueella noin 79 met-
riä ja Salpakankaan alueella 
noin 40 metriä. Pohjaveden 
korkeus vaihtelee maasto-
muotojen mukaan. Vesi on 
”taskuissa” maaperässä.oll

Lasse Koskinen
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Punavihreä hallitus on pian 
istunut nelivuotiskautensa ja 
ihmisten arkeen eniten tänä 
aikana on vaikuttanut ener-
giakustannusten nousu. Hal-
litus on itsepäisesti pitänyt 
kiinni vihreästä siirtymästä ja 
hiilineutraalisuustavoitteesta 
vuoteen 2035 mennessä, 
mikä on vaikuttanut kustan-
nusten kasvuun Suomessa. 
Hallitus ei voi paeta vastuu-
taan, vaikka se mielellään 
vierittääkin hintojen korotuk-
set verisen sodan aloittaneen 
Putinin syyksi. Hinnat olivat 
kuitenkin räjähdysmäisessä 
nousussa jo ennen kuin Uk-
rainan sodasta oli tietoakaan.

Välillisesti energian hinta 
vaikuttaa myös kaikkeen 
muuhun. Polttoaineen lit-
rahinta on pyörinyt 2 euron 
molemmilla puolilla ja jake-
luvelvoitteella on siinä suuri 
merkitys. Sen lisäksi, että 
polttoainehinnat kurittavat 
autoilijoita, on muistettava, 
että 90 prosenttia tavaraton-
neista liikkuu edelleen teitä 
pitkin kumipyörillä. Ja koska 
suuret kauppaketjut eivät 
ole valmiita leikkaamaan 
omasta siivustaan, siirtyvät 
kohonneet logistiikkakustan-
nukset tuotteisiin kauppojen 
hyllyllä. Viime vuonna moni 
oli myös kuristumassa sähkö-
laskuunsa, kun pörssisähkön 
hinta kävi jopa 86 sentissä 
kilowattitunnilta. Inflaatio 
laukkaa yli 9 prosentissa 
ja kansalaisten ostovoima 
kärsii.

Kuluttajien lisäksi myös 
monien yritysten toiminta-
mahdollisuudet kapenevat. 
Erinomaisena esimerkkinä 
toimii minuun yhteyttä ot-
tanut henkilö, joka kertoi 
yrityksensä sähkölaskun 
nousseen siten, että mar-
ras-joulukuussa 2020 se oli 3 
700 euroa, samana ajankoh-
tana vuonna 2021 jo 6 200 
euroa ja kirsikkana kakun 
päällä marras-joulukuussa 
2022 miltei 12 000 euroa. 
Tänä ajanjaksona yrityk-
sen tuotanto- tai henkilöka-

pasiteetti ei ole muuttunut 
miksikään, silti vuosittainen 
sähkölaskun kasvu on ollut 
eksponentiaalista! Sota Uk-
rainassa toki nosti hintoja, 
mutta olettaa voi, että nou-
sua olisi tapahtunut, vaikka 
Venäjä ei olisi hyökkäystä 
koskaan aloittanutkaan.

Perussuomalaiset eivät voi 
hyväksyä Suomen elinvoi-
maa kurjistavaa politiikkaa, 
ja puolue on tulevissa edus-
kuntavaaleissa ainoa vaihto-
ehto nykyiselle menolle. Pe-
russuomalaiset esittävätkin 
sinivalkoista siirtymää, joka 
vetää kotiinpäin eikä ole siitä 
häpeissään.

Hiilineutraalisuustavoite 
on asetettava samaan vuo-
teen 2050 kuin muissakin 
EU-maissa. Omavaraisuutta 
ja huoltovarmuutta on vah-
vistettava sekä teollisuuden 
kytköksiä ulkomaille purkaa, 
erityisesti Kiinaan, jonka 
ihmisoikeustilanne ja ympä-
ristöpolitiikka ovat menossa 
vastakkaiseen suuntaan kuin 
länsimaissa. Suomalainen 
tehtaanpiippu on ekoteko, 
joka merkitsee työtä, yrittä-
mistä ja hyvinvointia kan-
salle.

Energiapolitiikan keskiös-
sä on verotus. Nykyisellä 
päästökauppamallilla sekä 
energiaverojen korkealla ta-
solla teollisuus on karkotettu 
halvempien kustannusten 
maihin, joissa ympäristölle-
kään ei anneta samanlaista 
painoarvoa. On aika tuoda 
yritykset takaisin laskemalla 
veroja ja asettamalla hiili-
tullit EU:n ulkopuolisille 
tuotteille.

Tämä vaatii niin kansal-
lista kuin kansainvälistäkin 
vaikuttamista, mutta sitä ei 
tapahdu ilman, että Perussuo-
malaiset ovat hallituksessa. 
Jos hallituksessa jatkaa puo-
lueet, joille oma kansa ensin 
-ajattelu on vahingollista, ei 
muutosta ole näköpiirissä.

Jari Ronkainen
kansanedustaja

Kohti sinivalkoista 
siirtymää

Lahden kaupungintalon perusparannushanke on edennyt aikataulussaan ja parhaillaan käynnissä on rakennuksen 
sisäpihan kattavan teräsrunkoisen kattorakenteen lämpölasien asennus.

Allianssimallilla toteutetta-
vassa hankkeessa historialli-
nen rakennus peruskorjataan 
vastaamaan nykypäivän tar-
peita. Uudistuneen ja entistä 
saavutettavamman kaupun-
gintalon on tarkoitus tulla 
käyttöön syksyllä 2023.

Työmaalla vietetään tä-
nään harjannostajaisia ja 
perinteitä yhdistellen tilai-
suudessa muurataan myös ai-
kakapseli muistuttamaan mit-
tavasta perusparannuksesta 
tulevaisuudessa. Tuleville 
sukupolville löydettäväk-
si aikakapseliin talletetaan 
muun muassa päivän lehdet 
ja kolikoita.

Perusparannettavan raken-
nuksen laajuus on noin 5800 
bruttoneliömetriä. Peruspa-
rannus käynnistyi yli vuoden 
kestäneellä kehitysvaiheella, 
minkä jälkeen työt aloitettiin 
kesällä 2021 massiivisella 
purkutyöllä. Kaupungintalon 
jokaisesta neljästä kerrok-
sesta poistettiin lähes kaik-
ki pintarakenteet suojeltuja 
rakenteita lukuun ottamatta. 
Varsinainen korjausraken-
taminen käynnistyi keväällä 
2022 sääsuojan alla.

Merkittävänä uudistuksena 
rakennuksessa tullaan katta-
maan sisäpiha, mikä mahdol-
listaa pihan monipuolisem-
man käytön ja rakennuksen 
paremman saavutettavuuden. 
Parhaillaan käynnissä on-
kin sisäpihan teräsrunkoisen 
kattorakenteen lämpölasien 
asennus.

– Sisäpiha rakenteineen ja 
uusi sisäänkäynti tornin alta 
ovat tämän mittavan perus-
parannuksen merkittävimmät 
ja haastavimmat uudet ele-

mentit, joissa tiivistyy hank-
keen monipuolinen yhteistyö 
allianssiryhmän sisällä ja 
sidosryhmien kanssa kehi-
tysvaiheesta rakentamiseen 
siten, että arkkitehtoniset, 
tekniset ja toiminnalliset 
tavoitteet pystytään saavut-
tamaan. Tavoitteiden lopul-
lisen onnistumisen varmis-
taa suunnittelun ja työmaan 
toteuttajien yhteistyö, jossa 
viimeinenkin palanen hiotaan 
paikoilleen, toteaa Lahden 
Tilakeskuksen projektipääl-
likkö Sari Honkanen.

Rakennus  
uudistetaan tämän 
päivän vaatimuksiin
Perusparannuksen yhteydes-
sä rakennuksen talotekniikka 
uusitaan ja modernisoidaan 
kauttaaltaan rakennuksen 
historiaa ja ainutlaatuista 
arkkitehtuuria kunnioitta-
en. Uusittavilla talotekni-
sillä järjestelmillä tavoitel-
laan energiatehokkuuden 
ja ympäristöarvojen lisäksi 
mahdollisimman joustavaa 
olosuhdehallintaa, jolla mah-
dollistetaan muuntojoustavat 
tilat erilaisiin käyttötarkoi-
tuksiin. Sähkötekniset jär-
jestelmät toteutetaan koko 
kohteessa muuntojoustavuus 
huomioiden. Valaistusratkai-
suissa on yhdistetty piirteitä 
modernista toimistoympäris-
töstä unohtamatta suojeltu-
jen tilojen erityisratkaisuita, 
jotka on toteutettu vanhojen 
valaisimien kunnostamisella.

– Lahden kaupungintalo on 
valtakunnallisestikin merkit-
tävä rakennus, joka palvelee 
jatkossa Lahden kaupunkia 

ja kaupunkilaisia entistä pa-
remmin. Hankkeen urakka-
muodoksi valittu allianssi-
malli toimii erinomaisesti 
tällaisessa haastavassa sanee-
rauskohteessa, niin tälläkin 
kertaa. Pitkän kehitysvaiheen 
aikana meistä tuli yhtenäinen 
allianssitiimi yhdessä tilaajan 
ja suunnittelijoiden kanssa 
ja rakentamisvaihe on vain 
parantanut yhteistoimintaa, 
kertoo SRV:llä hankkeesta 
vastaava projektijohtaja Har-
ri Martin.

Työmaalla työskentelee 
parhaillaan noin 100 henkilöä. 
Rakennushankkeen urakoitsi-
joissa on pyritty käyttämään 
mahdollisimman kattavasti 
paikallisia ja lähialueiden 
toimijoita paitsi työllistävyy-
den, myös työn joustavuuden 
vuoksi. Muun muassa teräs-
runko-, sähkö-, valaisimien 
kunnostus-, lattioiden pin-
noitukset-, puuikkunoiden- ja 
ovien kunnostukset, vesi-
katto- ja väliseinätyöt sekä 
muuraukset toteutuvat paikal-
listen urakoitsijoiden voimin. 
Myös näyttävät kattokupolien 
sekä vesikaton kuparipeltityöt 
toteuttaa paikallinen peltise-
pänliike.

Uusiokäyttöä 
ajanmukaistamalla 
vanhaa
Perusparannusta on suoritettu 
kiinteistön alkuperää kunni-
oittaen ja rakennuksen eri ai-
kakausien rakennushistoriaa 
vaalien. Arvokkaiden raken-
teiden ja pintojen suojaus on 
tehty museoasiantuntijoiden 
ohjeiden mukaisesti ja kat-
selmoitu.

Purkujätettä kiinteistöstä 
syntyi yhteensä yli 600 ton-
nia ja puretusta jätteestä on 
hyötykäytetty vaikuttavat 
99 prosenttia. Osa puretusta 
aineksesta palautuu takaisin 
rakennukseen entisöitynä. 
Esimerkiksi puuovet ja ikku-
nat viedään pajalle, tarkaste-
taan ja korjataan uusiokäyt-
töä varten. Osa valaisimista 
ajanmukaistetaan energia-
pihein led-valoin. Vanhoja 
patinoituneita julkisivun ku-
paripellityksiä on irrotettu ja 
tullaan asentamaan uudelleen 
myöhemmin. Vanhoja orna-
mentteja puolestaan pyritään 
säilyttämään ja korjaamaan 
paikan päällä.

Eliel Saarisen suunnittele-
ma, vuonna 1912 valmistunut 
Lahden kaupungintalo on 
ollut aikansa monitoimitalo 
tarjoten tiloja monille kau-
pungin toiminnoille. Raken-
nus kuuluu Mariankadun 
seremonia-akseliin, joka on 
merkitty maakunnallisesti 
arvokkaiden kulttuuriympä-
ristöjen luetteloon ja listattu 
valtakunnallisesti merkittä-
vien rakennettujen kulttuu-
riympäristöjen luetteloon. 
Alkuperäisistä toiminnoista 
on jäljellä valtuustosali, joka 
on pysynyt samassa käytössä 
talon historian ajan.

Allianssin toteuttajaosa-
puolena toimii SRV, ja suun-
nitteluosapuolen muodostaa 
kolmikko Arkkitehdit Da-
vidsson Tarkela Oy, Gran-
lund Oy ja Ideastructura Oy. 
Tilaajaosapuolena on Lahden 
Tilakeskus.

Lähde: lahti.fi

Lah den kau pun gin ta lon  
pe rus pa ran nus har ja kor keu des saan 
– si sä pi han kat ta mi nen luo uu sia 
käyt tö mah dol li suuk sia

Eduskunta-
vaalit 2023

Ennakkoäänestys 22.–28.3.  |  Vaalipäivä 2.4.

Lahden Seudun Uutiset

Mainosta 
sinäkin tässä!

www.lahdenseudunuutiset.fi
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NIINAN NIKSIT Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Porkkanasämpylät
Helppoa, edullista ja erityisesti maukasta, sitä on sämpylän teko. Leipominen on hauskaa ja 
terapeuttista, taikinan muovaaminen ja käsillä tekeminen antavat hyvän olon tunteen ja tuoksut 
valtaavat koko kodin. Sämpylöiden ja leivän teko on siinäkin mielessä kivaa, että pohjaksi 
voi käyttää puuroja, päiväys maitoja, juureksia, siemeniä, melkein mitä vaan kaapista löytyy, 
rohkeasti tekemään ja kokoilemaan.

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

Porkkanasämpylät 
5 dl vettä 
3–4 kpl porkkanaa 
raastettuna 
10–12 dl vehnäjauhoja 
1dl kaurahiutaleita 
1 pss kuivahiivaa 
1 rkl siirappia 
2 tl suolaa 
1/2 dl rypsiöljyä  
 
1. Kuori ja raasta 
porkkanat. Käytä reilusti 
kädenlämpöistä vettä 
kuivahiivan kanssa. Laita 
vesi taikinakulhoon, lisää 
kuivahiiva, porkkanaraaste, 
siirappi, suola, 

kaurahiutaleet ja öljy. Anna 
koneen vaivata sekaisin ja 
lisää vehnäjauhoja pikku 
hiljaa.
2. Taikina saa olla hieman 
löysähköä. Kohota liinan 
alla n. puoli tuntia.
3. Levitä pöydälle reilusti 
jauhoja, jaa taikina kahtia 
muotoile pötköksi ja pilko 
siitä sämpylöitä. Laita 
sämpylät uunipellille 
leivinpaperin päälle ja anna 
kohota liinan alla vielä 
parikymmentä minuuttia.
4. Paista 225 asteessa 15-
20min kunnes sämpylät 
ovat kauniin kullanruskeita.

Keilailu-uutinen

Hevonen ja reki kuljettivat 
täydennystä leipomosta

KISAT. Lahden Hiihtoseura 
perustettiin vuonna 1922, ja 
ensimmäiset Salpausselän 
talvikisat järjestettiin helmi-
kuussa 1923. Kisojen suun-
niteltaessa yleisöä palveleva 
ravintolatoiminta uskottiin 
paikallisen Lotta-järjestön 
haltuun. Tarjottava tehtiin 
armeijan kenttäkeittimissä ja 
ravintola oli pitkälti avokatos 
vuosikymmeniä. Kaikille 
ravintolassa kävijöille ei ollut 
tarjota pöytääkään, vaikka 
ravintolaa laajennettiin kiso-
jen myötä. 

Noin 250 lottaa Lahdesta, 
Asikkalasta, Hollolasta ja 
Nastolasta tarvittiin 1930-lu-
vulla palvelemaan kisojen 
ruokahuollossa. Lottien vas-

tuulla oli myös 50 kilometrin 
kilpahiihdon ladunvarsihuol-
to. Noihin aikoihin lihalientä 
keitettiin 200 litraa. Liemen 
ohella myytiin piirakoita. 
Nakkeja kului kisapäivinä 
600 kilon verran. Kahvin 
kanssa oli tuolloin tarjolla 
15 000 pikkupullaa. Luon-
nollisesti hernekeitto kuului 
myös kisaravintolan antimiin. 

Lahden Hennalan kasar-
meilla toiminut Tampereen 
Rykmentti oli tärkeä kisojen 
järjestelyissä. Asevelvolli-
set valmistivat kilpaladut ja 
hoitivat monia järjestys- ja 
toimitsijatehtäviä kisajärjes-
täjien apuna. Varuskunnan 
komentajan määräyksestä 
Salpausselän toiminta oli osa 
varusmiespalvelusta. 

Tampereen Rykmentin 
sotilaita toimi myös lottien 

kisaravintolan apuna. Ase-
velvolliset kantoivat vettä 
ravintolan keittiöön. Vesi 
tuotiin kaupungilta, koska 
kisa-alueen kaivovesi tarvit-
tiin kilpailijoiden saunassa 
peseytymistarpeisiin ja kiu-
kaan kiville. 

Hevonen, reki ja ajuri ris-
teili Lahden keskustan ja Sal-
pausselän kisa-alueen väliä 
koko kisojen ajan. Pullat ja 
leivät tulivat miltei lämpi-
minä Oululainen-nimisestä 
leipomosta, joka oli saanut 
nimensä omistajapariskun-
nan alkuperäisen kotipaik-
kakunnan mukaan. 

Lottien kisaravintolan toi-
minta sai vuosien varrella 
paljon kiistosta. Työt olivat 
hyvin organisoituja. Paikal-
liset lotat saivat toimintaansa 
sievoiset tulot ravintola-

myynnistä. Monet entisistä 
lotista jatkoivat Salpausselän 
kisatehtävissä myös vuosia 
sotien jälkeen, kun lotta-
järjestö oli pakkokielletty 
syksyllä 1944. 

Kisaravintola siirtyi sivii-
livoimiin, mutta puolustus-
voimien varusmiehet Hen-
nalasta, avustivat kisalatujen 
ja hyppyrimäen alustan val-
mistuksessa sekä järjestys-
tehtävissä vielä vuosikym-
meniä. Lahden Hiihtoseuran 
100-vuotishistorian kirjoitta-
nut Timo Taulo sai äskettäin 
tunnustusmaininnan viime 
vuoden urheilutietokirjojen 
kilpailussa. 

Timo Taulo: Kaikkien ai-
kojen hiihtoseura – LHS 
1922-2021.

Lasse Koskinen

Lotat ja kenttäkeitin vuoden 1937 Salpausselän kisoissa. Kuva: Lahden historiallinen museo.

Lotat hoitivat Salpausselän kisaravintolaa

Sunnuntaina 12.2. Lahden 
Keilahallissa oli vuorossa 
Areksen Erikoiskilpailun. 
Loppukilpailuun selviytyi

yhteensä 21 keilaajaa ja se 
keilattiin 7 sarjaa amerikka-
laisittain.

Mainareiden Nico Kärk-
käinen kaatoi parhaiten 

Mainareiden Nico 
Kärkkäinen voi Areksen 
Erikoiskilpailun voiton

(kuvateksti: Juhani Tonteri, Nico Kärkkäinen ja Jarno Lahti)

keiloja ja vei voiton tulok-
sella 1682. Toiseksi sijoittui 
Bayn Juhani Tonteri, 1653 
ja kolmannen sijan nappasi 
itselleen TKK:n Jarno Lahti 
pistein 1633. 

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Teemu Asplund

Lah ti kii la si kym me nen kär ki-
jouk koon EK:n kun ta ran kin gis sa
Lahden seutu jatkaa vahvaa nousuaan 25 kaupunkiseudun 
vetovoimavertailussa.

Lahden seutu kipusi Elinkei-
noelämän keskusliitto EK:n 
tekemässä vertailussa sijalle 
8. Vuonna 2021 Lahden seu-
tu oli sijalla 11 ja 2019 sijalla 
13. Kahden vuoden välein 
toteutettava Kuntaranking 
mittaa Suomen eri alueiden 
vetovoimaisuutta yritystoi-
minnan kannalta.

– Lahden nousu ja vetovoi-
ma on näkynyt jo pidemmän 
aikaan useissa erilaisissa 
tutkimuksissa. Uskon, että 
positiiviseen vireeseen on 
vaikuttanut asemamme joh-
tavana ympäristökaupunki-
na ja yliopistokaupunkina. 
Hyvästä vetovoimasta ker-
too myös Fazerin aikomus 
sijoittaa uusi makeistehdas 
Lahteen, kaupunginjohtaja 
Pekka Timonen toteaa.

Alueen sijoitukseen vai-
kuttivat yritysten arvioissa 
erityisesti seuraavat teki-
jät: kuntapäätöksenteon yri-
tyslähtöisyys, oman alueen 
julkiset yrityspalvelut sekä 
osallistumismahdollisuus 
palveluiden tuottamiseen.

Tutkimuksen mukaan Lah-
ti on nyt kaikilla osa-alueilla 
(elinkeinopolitiikka, kunta-
talous, yrittäjyysaktiivisuus, 
sijainti, yritysilmasto) keski-
tasoa tai sitä parempi. Yritys-
ten näkemykset kuntapäättä-
jien toiminnasta ovat myös 
aiempaa myönteisempiä.

– Yhteistyö alueen toimi-
joiden kesken on parantunut. 
Uskon, että myös se osaltaan 
on vaikuttanut sijoituksen 
jatkuvaan nousuun. Tästä on 
hyvä jatkaa.

Elinkeinoelämän kes-
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Kuntaranking-kyselyyn 
vastasi tammikuussa 2023 
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Lähde: lahti.fi
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OMPELUKONEMYYNTI JA -HUOLLOT
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PALVELUHAKEMISTOPALVELUHAKEMISTO

Automyyntiä

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

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

Polttoöljyä

TALO / MÖKKI MAALTA
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.

Sopivasta kauppa heti.

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

Kiinteistöt

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Pelti- ja tiilikattojen
pesut ja maalaukset

RAKENNUSAPU
MARTTINEN

www.rakennusapumarttinen.fi
Puh. 0400-948 260

Kattotöitä

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

Siirtonurmea

Asennettuna ja tarvikkeenaj

  saumattomat 
sadevesijärjestelmät

  kattosillat
  tikkaat
  lumiesteet
KKKKKKKKKKouKouKouKou ttttttrut ttttuot OOOOOe Oy

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

Kattoturvallisuustuotteita

Ompelukonemyynti ja -huollot

LAATUKONEET EDULLISESTI
MYYNTI - HUOLTO - KORJAUS 

KAIKKI MERKIT

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

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

Öljysäiliöiden huoltoa

Huhtikuun herkkuja!

Kauppahalli www.lihavuorinen.fiLihaa - laatua - palvelua

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

Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta. 
Nastolan kotijuustoa.

 Vetikon tilan laidunlihaa. 

11,90
/kg

Maalaiskananmunat
isot XL, Suomi

6,50
/kg

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

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

3,50
/kg

34,90
/kg

Poron lapakäristys
Lumiporo, Suomi

tuore, Suomi

pakaste, GB

Toukokuun tahdotuimmat!

10,90
/kg

29,90
/kg

Rakennus- ja 
saneerauspalvelut

Kylpyhuonelaatoitus- ja 
vesieristystyöt
Ilmainen kartoitus!

Hyödynnä kotitalousvähennys!

Puh. 040 171 3110 / Aho

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

Julisteet kertovat kisojen 
historiasta

SALPAUSSELKÄ. Lahden 
taidemuseo Malva avasi 
yhteistoiminnassa Lahden 
hiihtomuseon kanssa Sal-
pausselän kisajulisteita esit-
televän näyttelyn Malvan 
kellarigalleriassa. Julisteet 
ovat kaupungin vanhan tai-
demuseon perintönä ny-
kyisin Malvan varastossa. 
Ensimmäiset Salpausselän 
kisat järjestettiin 100 vuotta 
sitten. Vanhimmat näytte-
lyn julisteet ovat 1920- ja 
1930-luvuilta. Sotavuosilta 
ja 1940-luvulta julisteita ei 
löydy, koska sota esti osan 
kisoista ja paperin sään-
nöstely puolestaan rajoitti 
julistepainatuksia. 

– Ennen digiaikaa julis-
teilla oli tärkeä merkitys 
Salpausselän kisojen julkis-
tamisessa ja mainonnassa. 
Osasta julisteista on mo-
nikielisiä, jotka oli tehty 
kansainväliseen levitykseen. 
Kukin juliste kertoo taval-
laan omasta ajastaan, totesi 
museoamanuenssi Riikka 
Huuskonen esitellessään 
näyttelyä. 

Sadan vuoden aikana kisat 
ovat muuttuneet maailman 
mukana. Aluksi mukana 
oli alppilajeista pujottelu, 
jonka rata laskeutui alas 
kisakukkulalta nykyisen 
suurhyppyrimäen loppuliu-
kualueelle. Lajeista poissa 
on myös hiihtoesteratsastus, 
jossa ratsastaja veti peräs-
sään köyden päässä suksilla 
taiteilevaa kilpailijaa, jonka 
piti matkalla selvitä myös 
pienistä estehyppyreistä. 
Ampumahiihto oli sotilas-
lajina mukana. Nykyisin 
ampumahiihto tapahtuu 
Hollolan Hälvälässä ja on 
rullasuksilla kilpailtuna 
myös kesälaji. 

Museoamanuenssi Riikka 
Huuskonen kertoi Salpaus-
selän kisajulisteista. Kuva: 
Lasse Koskinen.

Salpausselän kisajulisteita esillä Malvassa

Latusankareita ympäröi maaliviivan jälkeen vankka yleisöjoukko. Kuva: Timo Turkula.

Parhaimmillaan Salpaus-
selän kisamontussa aaltoi-
li lähes 100 000 katsojan 
yleisömeri. Paikalle tultiin 
kisajunalla Helsingistä ja 
linja-autoilla ympäri Ete-
lä-Suomea. Yösijaa saatiin 
koulujen voimistelusalien 
lattioille levitetyiltä patjoil-
ta. Kotimajoituksella monet 
perheet hankkivat lisätuloja 
kisojen aikana. Jotkut ”mat-
kavoitelun” omanneet eivät 
selviytyneet Lahden linja-au-
toasemaa pidemmälle kisa-
kaupungissa. Pikkutunneilla 
osa kisavieraista sai yöma-
joituksen kaupungintalolla 
sijainneen poliisiaseman 
selliosastossa. 

Salpausselällä on tavoiteltu 
talvikarnevaalin tunnelmaa 
alusta pitäen. Iltamäenlasku 

ja sen jälkeinen ilotulitus 
ovat olleet jo pitkän aikaa 
mukana. Kisatansseja järjes-
tettiin aiemmin ammattikou-
lulla ja Lahden silloisella ur-
heilutalolla sekä Osakkeella 
ja Kansantalossa. Urheilutalo 
ja Osake ovat jo purettu, eikä 
Kansantalossakaan enää ole 
kisatansseja. Kisojen jäl-
keinen huvielämä keskittyy 
nykyisin ravintoloihin. 

100 vuotta Salpausselällä 
-näyttely on avoinna Malvan 
kellarigalleriassa vajaat kak-
si kuukautta, 9.2.-2.4.2023. 
Malvan ja hiihtomuseon 
museomyymälöissä on myy-
tävänä Salpausselän kisoihin 
liittyviä muistoesineitä ja 
käyttötuotteita. 

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

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

Lahdessa, Nastolassa, Asikkalassa ja Kouvolassa olemme vastanneet kiinteistö- ja asunto-osake- 
yhtiöiden isännöinnistä vuodesta 1985. Lisäksi hoidamme puolestanne kaikki notariaattipalvelut, 
perunkirjoitukset ja testamentit. 
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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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soinen v. -86 rakennettu talo luonnonti-
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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
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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
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Katutason liike-/toimistotila. Isoilla ikku-
noilla, korkealla huonekorkeudella ja 
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lon pohjakerroksessa. Varustelussa myös 
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ehto vuokratilalle. EL=D.  Vh. 16.500 €.  
Kausantie 34 L1.   70021435 
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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 €/
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urheilu- ja ulkoilumahdollisuuksien äärelle sekä 
lähelle liikekeskuksen palveluja! 
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A 2 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € 
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maastojen, kauppojen ja koulujen lähellä 
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montti tehtynä. Heti vapaa. Ei lain edel-
lyttämää energiatodistusta. Vh. 128.000 €.  
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Nastola, Nastola kk 291,0 m2 
Isot ikkunat kadun suuntaan, paikoitus-
tilat huoneiston edessä, erillinen varasto 
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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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Eskelinen,
asiakas-
palvelu

Roope 
Hanén,
kirjanpitäjä

Talvilomalla museoon!
Kymmenvuotiaassa Museo Militariassa 

Hämeenlinnassa riittää nähtävää koko perheelle. 
Talvilomaviikoilla omatoimista puuhaa sisällä ja 
ulkona museon aukioloaikoina ti–su klo 11–17.  

24.–26.2. ja 3.–5.3. pääsylipun hintaan sisältyvillä 24.–26.2. ja 3.–5.3. pääsylipun hintaan sisältyvillä 
koko perheen opastuksilla aukeaa ovi myös 

tiloihin, joihin ei tavallisesti ole pääsyä...   
Lisätietoa verkkosivuilta ja sosiaalisesta mediasta.

Tervetuloa! 
Vanhankaupunginkatu 19, 13100 Hämeenlinna

asiakaspalvelu@museomilitaria.fi, 040 450 7479

www.museomilitaria.fi 

Viikko 32 / 2020 – 3 –Lahden Seudun Uutiset

Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,59€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm

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

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

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

Romanttinen puutarha ym.  

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

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

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

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

Lomonosovin eläimiä.  Ja paljon muuta! 

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

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

Puuaskartelutarvikkeita:  Palloja, helmiä, pyöriä, tappeja ym. 

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

VANHAN TAVARAN KAUPPA 

OSTAMME KUOLINPESIÄ JA MUUTTOIRTAINTA! Valaisimia 

Arabian kahvikuppeja 

Lomonosovin eläimiä 

Arabian seinälautasia

Arabian astioita 

Riihimäen lasia

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

Autohuolto Janne A Tmi
VÄÄKSY (toimialueena Päijät-Häme)

www.autohuoltojanne.fi

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

Rengasmyynti ja -vaihdot 
asiakkaan luona!

p. 0400 467 595 24 h joka päivä!

VUOKRATAAN
Nivelpuominostin

Pieni ja näppärä, 
12metrinen

Hinta 99€/vuorokausi 
tai vuokraa vaikka 

koko viikoksi 
hintaan 495€/vko 

(hinnat sis. alv 24%).

Lisähintaan saatavilla:
-kuljetus kotipihaan

-työmies

Varaukset ja lisätiedot 
numerosta

050 575 0770 

TIEDUSTELUT JA RYHMÄVARAUKSET:
044 239 9759 TAI

URAJARVENKARTANO@GMAIL.COM

Historiaa, kulttuuria ja
elämyksiä Suomen

vanhimmassa
kartanomuseossa!

 
www.urajarvenkartano.fi

 

Urajärven kartano

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

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

A-oikeuksin varustettu
kahvila ruoka-, majoitus ja

juhlapalveluineen!
 

www.kahvilahugojalilly.fi

TIEDUSTELUT JA RYHMÄVARAUKSET:
0400 777 717/044 977 4487

TAI KAHVILA@PHNET.FI

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

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

KARTANONTIE 77
17150, URAJÄRVI

ASIKKALA

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

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

§ 178 Omistajaohjeet Lah-
den yhtymäkokousedustajille 
7.8.2020 yhtymäkokoukseen

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

ottaa suunnitelmallisesti ja 
portaittain julkisen tuottajan 
hoidettavaksi.

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

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

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

Lahden kaupunginhallitus 
3.8.2020

www.lahdenseudunuutiset.fi 


