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

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

KOULUN LUOKKINA  
TOIMINEITA TYÖMAAKOPPEJA

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

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

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

JARI
RONKAINEN
Isänmaan 
puolesta,  
ryhtiä 
päätöksiin

Meillä kaikilla on oltava oikeus
laadukkaaseen ja oikea-aikaiseen
perusterveydenhuoltoon. 

Parantamalla yritysten
toimintaedellytyksiä luomme uusia
työpaikkoja Suomeen.  

Turvataan maatalousyrittäjien
toimeentulo ja lomitus, Ulkomaisten
elintarvikkeiden tuotannolliset kriteerit
kotimaisten tasolle. Puhdas ja laadukas
suomalainen ruoka on tärkeä osa
omavaraisuutta ja huoltovarmuutta

Elämän perusarvojen puolesta
 Sote ihmistä varten 

Yrittäjyys ja työ 

Kotimainen ruoantuotanto  

Saija Granlund
sairaanhoitaja amk, sote ry luottamusmies
vammaisneuvosto pj, aluevaltuutettu

https://vaalit.perussuomalaiset.fi/eduskuntavaalit/
ehdokas/saija-granlund
https://www.facebook.com/granlundsaija
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SUOMI ON MEILLE MAAILMAN TÄRKEIN MAA 
 

Meillä on taloudellinen ja moraalinen oikeus ja
velvollisuus huolehtia ensin meistä

suomalaisista.
Palvelut kuuluvat tuottaa ensisijaisesti meille

suomalaisille.

PERUSSUOMALAISTEN KANSANEDUSTAJA 

RAMI LEHTO
JATKOKAUDELLE EDUSKUNTAAN

www.ramilehto.fi 
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Raimo Jokinen 
puh. 0400 816 340
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ilmoitusmyyjä, toimittaja
Puh. 041 5499 878
niina.a.leskinen@gmail.com 

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

Tarhapöllö
Tarhapöllö se oksallansa
oli niin viisas, viisas,

koska hän ei puhunut mitään:
Suomessa sekin jo piisas!

Tarhapöllö se oksallansa
laululintuja kuulee,

makumestari olevansa
laulun maassa luulee.

Ystävät ympäri tarhapöllön
mietteensä somasti sorvaa:
”Koska sulle ei ääntä suotu,
sulla on varmaan korvaa!”

Eino Leino

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 
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Hämeenkoski: Koskikartano ja Sale 
Hämeenkoski.
Järvelä: Neste oil Huoltamo ja S-Market 
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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
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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

PÄÄKIRJOITUS Perunkirjoitukset ammattitaidolla  
ja kirjanpitäjän tarkkuudella

Perunkirjoitus 
Varpu Välimaa Oy
- perunkirjoitukset - testamentit

- edunvalvontavaltakirjat

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

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

Rauhankatu 17 B, 15110 Lahti 
www.perunkirjoitukset.fi

ENNUSTAJIA

Iiris

Elämme taas sitä aikaa, jol-
loin Suomessa solmitaan 
uusia työehtosopimuksia 
perinteiseen tapaan. Ensin 
neuvotellaan liittotasolla 
ja kaikki on aivan mah-
dotonta. Sitten siirrytään 
valtakunnansovittelijan 
juttusille, joka kutsuu osa-
puolet pullakahville saman 
pöydän ääreen. Sen jälkeen 
parasta on, kun molemmat 
osapuolet ovat lopulta ns. 
tyytyväisiä, kun ovat pääs-
seet uutisiin, jotka ottavat 
showsta kaiken irti mitä 
otettavissa on.

Itseasiaan. Valtakunnas-
sa on siis solmittu uusia 
työehtosopimuksia PAM:n 
jälkeen vilkkaassa tahdis-
sa, esim. AKT ja ahtaajat.

Mutta millä ehdoilla 
PAM teki sopimuksen, hiu-

kan päälle 6% palkankoro-
tusta ja kertakorvaus 400€. 
Ahtaajat taas reilut 6%, 
mutta kertakorvaus 1100€. 
Kysymys onkin se, että 
kun matala-alan palkkoja 
piti korottaa enemmän, 
niin se vain menee, että 
matala-alalle ei vaan löydy 
ammattiyhdistysliikkeeltä 
tarpeeksi ymmärrystä. Pu-
heita on ollut jo 60-luvulta 
asti. Millään prosenttimää-
räisillä korotuksilla ei näitä 
asioita korjata.

Parhaillaan on korostu-
massa opettajien palkkaus, 
kun ei "kansankynttilöitä" 
meinaa löytyä. Olisikohan 
aika laskeutua puusta alas? 
Mehän tai päättäjät olem-
me jo vuosia sitten antaneet 
vallan kouluissa oppilaille 
ja heidän vanhemmilleen. 

Opettaja ei ole tämän päi-
vän yhteiskunnassa muuta, 
kuin työnsuorittaja ja ulko-
puolisten arvostelijoiden 
uhri.

Herätänpäs kysymyksen. 
Miten toimia luokassa, 
jossa puhutaan useaa eri 
kieltä? Luokassa, jossa on 
eri tasoisia  oppilaita? Ke-
täs tässä kiusataan, oppi-
lasta vai opettajaa? Meidän 
päättäjät vain ihmettelevät, 
että miten hoidetaan Saa-
melaiskäräjäasia. Tai että 
kun eduskunnassa meni 
joku sateenkaarijuttu läpi, 
kansanedustajat hyppivät 
yläpystyä! Huhhuh, min-
neköhän se mökin mummu 
unohtui silloinkin?

Raimo Jokinen

Uudet sopimukset 
palkansaajille

Kirja, joka…

Ei sovi tyhmille!

Eikä tosikoille!

Ei (yli)herkille!

Ei niuhottajille!

    Kenelle?

    SINULLE!

Suomen pääministeri on säälimätön urossika 
Sakari Johansson, hurmaava suloinen Siviä.

Sukupuolen- ja lajinvaihdos tehtiin 2020-luvun 
hengessä. Johanneksen Porsaat on ainutlaatuinen.

Tietokonenurkka, Hämeenkatu 3, Lahti 
Keskuspankki, Hämeenkoski   

   20 euroa

Tilaukset: jyrki.joensuu@jkjoensuu.fi 
   Postitettuna 30 euroa 

Johanneksen Porsaat  
Suomen johtajat 

Jyrki Joensuun hervoton, armoton satiiri

Mainosta 
sinäkin tässä!
www.lahdenseudunuutiset.fi
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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

Finlandia-hiihto 
talkoolaisen silmin 

Muutama viikko sitten tuli 
tiedustelu halukkuudesta 
osallistua Orinkarkauksen 
latuaseman hiihtäjien muo-
nitukseen. Hollolan Viih-
dekuoro, Cupletti ja Lahden 
Viihdekuoro yhdistivät voi-
mansa ja saatiin mukava kuo-
roporukka kasaan hoitamaan 
kyseistä tehtävää. Isoimman 
vetovastuun otti Olli Kilpi-
nen latuaseman päällikkönä 
ja sivusta seuranneena ai-
kamoisen vastuun ensiker-
talainen ottikin, mutta aivan 
loistavasti hän siitä selvisi. 
Ensimmäinen palaveri tuli 
ja siinä kohtaa rupesi jo sel-
viämään, että tämä homma ei 
olekaan aivan läpihuutojuttu, 
ei todellakaan. Toisen pala-
verin jälkeen oli jo hieman 
helpompi olo, mutta vain 
hieman…

Lopulta koitti varsinai-
nen viikonloppu, johon oli 
panostettu. Jo perjantaina 
saapuivat kaikki tavarat, 
vesi, halot, kontti ja asun-
to-auto Orinkarkauksen ase-
malle. Muutaman henki-
lön voimin siellä aseteltiin 
vedenkeittimet paikoilleen 
ja tavarat ojennukseen. 
Lauantaiaamuna innokkaat 
talkoolaiset saapuivat ase-
malle, jossa jo vedet olivat 
kiehumassa isoissa keitti-
missä taivasalla ja emännät 
Tuula ja Johanna jakoivat 
tehtäviä talkoolaisille. Kont-
tiin oli tehty keittiö, jossa 
pilkottiin suolakurkkuja, pur-
kitettiin rusinoita ja energia-
marmeladia, jota me hienosti 
voimakarkiksi lanseerattiin. 
Keittiössä oli niin mukava 
puheensorina, nauru raikui ja 
kyllähän siellä laulettiinkin, 
olivathan sentään kuoro-
laiset hommissa. Emännät 
sekoittivat lämmintä mehua 
ja jakoivat lämmintä vettä 
jakopöydille valmiiksi ja 
me kaatelimme sporttijuo-
maa kuppeihin. Jännityksellä 
odotettiin hiihtäjiä saapuvik-
si ja kyllähän he sieltä tulivat, 
ensimmäiset n. 100 olivat 
kiireisiä ja eivät paljoa mei-

dän tarjoiluja tarvinneet, seu-
raavat hiihtäjät jo sitten halu-
sivatkin juomia ja syötävää. 
Äkkiä opittiin, miten kuppeja 
kannattaa ojentaa heille ja 
helpottaa näin tankkausta. 
Mitä pitemmälle hiihto ete-
ni, niin sen leppoisammaksi 
meno kävi ja hiihtäjät jo 
juttelivatkin meidän kanssa. 
Aika riensi niin nopeasti, että 
mahan muraus havahdutti, 
jotta olisi aika tankata talkoo-
laistenkin. Yksi kerrallaan 
toisiamme tauottaen, kävim-
me syömässä kuumaa keittoa 
ja kahvit päälle, ai että kyllä 
maistuikin hyvälle. Hiihtä-
jien harvennettua, osa pääsi 
lähtemään jo kotia kohtia, 
mutta loput odottivat vielä 
jälkikelkan ohiajoa, jonka 
jälkeen sai purkaa pöydän 
antimet pois.

Sunnuntaina oltiin jo pal-
jon viisaampia ja aivan kuin 
vanhoja tekijöitä. Pakkasta 
oli semmoinen -10 astetta ja 
jokainen oli varmasti laitta-
nut villahousut jalkaan. Toi-
siamme viisastaen kaiveltiin 
repuista käsien ja jalkojen 
lämmittimiä ja kyllä ne olivat 
todella oivallisia. Juoman 
jaossa kun ei voi rukkasia 
pitää, vaan ohuita hanskoja, 
niin että lämmittimet niiden 
sisällä pelastivat kyllä kä-
sien palelemiselta. Tässäkin 
se yhteenkuuluvaisuus oli 
ihailtavaa. Kuka antoi läm-
mittimiä toisille, kun toinen 
lainasi vedenpitäviä hans-
koja. Loppupäivä menikin 
samaan malliin, kuin edelli-
nenkin päivä, hiihtäjät olivat 
mukavia ja homma toimi.  
Kaiken kaikkiaan talkootyö 
on mukavaa hommaa, kun 
se on hyvin organisoitu, siinä 
haihtui palavereista tullut 
kauhun tunne taivaan tuu-
liin. Kiitos siitä Olli, Tuula 
ja Johanna! Ei voi muuta 
sanoa, kuin että pirun hyvin 
vedettiin ja iloisella mielellä! 

 
Niina Ojansivu

Ratamestarin terveisiä

Vuorossa oli  Finlan-
dia-hiihdon 50-vuotis-
juhlatapahtuma ja Jukka 
Lehtisellä itsellä se oli 20. 
vuosi ratamestarina. 

- Hiihtojen valmiste-
lut sujuivat vaihtelevasti. 
Talvi oli alkuun luminen, 
sitten suojasäät veivät 
lumet, mutta jättivät kovat 
pohjakerrokset kun lumia 
oli joka suojalla ajettu 
tiiviiksi. Viimeisen kah-
den viikon aikana satanut 
lumi mahdollisti hyvän 
onnistumisen itse hiihto-
viikonloppuna, kun sääkin 
oli lämpötilojen suhteen 

suotuinen ja ladut kestivät 
hyvin koko tapahtuman 
ajan. Niistä tulikin paljon 
positiivista palautetta sekä 
lauantain perinteisen että 
sunnuntain vapaan hiih-
don osalta.

Tämän jälkeen onkin 
hyvä siirtyä sivuun sa-
tunnaistalkoilijan osaan 
ja tehdä tilaa uudelle ra-
tamestarille, päättää Jukka 
Lehtinen siirtyen mahdol-
lisesti itse hiihtoladulle.

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Arto Kytö

Ratamestari Jukka Lehtinen

Mainosta sinäkin tässä!
www.lahdenseudunuutiset.fi

Huippuohjaaja 
Ene-Liis Semperin 
Nimetön jatkaa 
Kaupunginteatterin 
ja TeaKin yhteistyötä
Studio Pasilassa ensi-iltan-
sa 20. huhtikuuta saa en-
simmäistä kertaa Suomessa 
vierailevan huippuohjaaja 
Ene-Liis Semperin Nime-
tön, jossa esiintyy kymme-
nen Teatterikorkeakoulussa 
opiskelevaa tulevaa teatteri-
taiteilijaa. Nimetön on Hel-
singin Kaupunginteatterin 
ja Taideyliopiston Teatteri-
korkeakoulun keväällä 2021 
alkaneen yhteistyön kolmas 
yhteistuotanto.

”Taideteos Nimetön an-
taa mahdollisuuden kohda-
ta jotain sellaista, joka on 
useimmiten liian näkyvää, 
liian kipeää, liian herkkää 
taikka liian erilaista nimet-
täväksi. Se pyrkii luomaan 
esiintyjien ja yleisön välille 
luottamuksen tilan, jonka 
kautta jokaisella katsojalla 
on lupa määrittää esityksessä 
koettavat asiat haluamallaan 
tavalla”, ohjaaja Ene-Liis 
Semper kuvailee.

”Uransa alussa olevan 
esiintyjän keho – anteeksi ru-
nollisuuteni - on myös vielä 
nimetön. Nimetön ja levoton 
yrityksessään tulla joksikin, 
taistellessaan olemassaolon-
sa puolesta. Esitys tutkii 
esiintyjän kehoa eri mah-
dollisuuksien vyöhykkeenä. 
Esiintyjien joukko kulkee 
kohti samaa ääretöntä pää-
määrää muuttaen jatkuvasti 
muotoaan, löytäen toistensa 
kautta yhä uusia tapoja olla, 
määrittäen jatkuvasti itseään 
uudestaan. Teoksessa ei ole 
tekstiä, vain kohtaamisia”, 
Semper jatkaa. 

Teoksessa nähdään Tai-
deyliopiston Teatterikor-
keakoulun näyttelijäntaiteen 
koulutusohjelman kolman-
nen vuosikurssin opiskelijat 
Jesse Gyllenbögel, Akseli 
Ilvesniemi, Ronja Keiramo, 
Betadi Mandunga, Mitra 
Matouf, Samuel Onatsu, 
Emma Pälsynaho, Lina 
Schiffer, Alvari Stenbäck 
ja Saku Taittonen.

Ohjaaja Ene-Liis Semper 
vastaa myös teoksen konsep-
tista ja visuaalisesta suunnit-
telusta. Valosuunnittelijana 
on Teatterikorkeakoulusta 
Aku Lahti, ja sävellys ja 

äänisuunnittelu on Jakob 
Juhkamin käsialaa. Liikkeen 
dramaturgiasta vastaa Giaco-
mo Veronesi. Assistentteina 
toimivat Anita Kremm ja 
Liisamari Viik.

Esitys on jatkoa Teatte-
rikorkeakoulun näyttelijän-
taiteen koulutusohjelman ja 
Helsingin Kaupunginteatte-
rin keväällä 2021 alkaneelle 
kolmivuotiselle yhteistyöl-
le, jossa näyttelijäntaiteen 
kolmannen vuosikurssin 
opiskelijat tulevat kevääksi 
studio Pasilaan ja valmistavat 
kandiprojektinaan esityksen 
yhdessä koulun ulkopuolis-
ten ammattilaisten kanssa.

Ene-Liis Semper on pal-
kittu virolainen video- ja 
installaatiotaiteilija ja teat-
teriohjaaja. Hänen työnsä 
ovat olleet esillä useissa kan-
sainvälisissä näyttelyissä ja 
festivaaleilla. Semper on yksi 
kansainvälisesti tunnetuim-
mista virolaisista nykytaitei-
lijoista. Hän on Tallinnassa 
toimivan Teatteri NO99:n pe-
rustaja ja taiteellinen johtaja 
yhdessä Tiit Ojasoon kanssa. 
Lisäksi Semper on valmista-
nut esityksiä useisiin muihin 
eurooppalaisiin teattereihin.

Jakob Juhkam on palkittu 
virolainen säveltäjä ja mul-
ti-instrumentalisti. Jakob on 
julkaissut kolme sooloal-
bumia ja soittanut lisäksi 
useissa virolaisissa pop-yh-
tyeissä. Hän on työskennellyt 
Tallinnassa Teatteri NO99:s-
sa ääniteknikkona ja ääni-
suunnittelijana ja säveltänyt 
lisäksi musiikkia näytelmiin 
muualla Euroopassa.

Giacomo Veronesi on 
italialainen teatteriohjaaja, 
luennoitsija ja performans-
sitaiteilija, joka tutkii ko-
keellisia teatterin muotoja ja 
näyttelemisen menetelmiä. 
Hän on näytellyt ja luonut 
esityksiä niin teatterilavoille 
kuin julkisiin tiloihinkin Eu-
roopassa ja kansainvälisesti.

Nimetön-ensi-ilta 
20.4.2023 Helsingin Kau-
punginteatterin studio Pasi-
lassa (Ratamestarinkatu 5). 
Liput: opiskelijalippu 15 €, 
eläkeläislippu 27 € (ma-to), 
peruslippu 30 €
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OSTETAAN AUTOJA
vientiin, purkuun, romuun

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

Puolet suomalaisista autoili-
joista ajaa autoa päivittäin ja 
autoilu on keskeinen osa suo-
malaisten arjen sujuvuutta ta-
louden tilanteesta riippumat-
ta. Tärkeimmiksi kriteereiksi 
seuraavan auton valinnassa 
nousevat: ajo-ominaisuu-
det ja ajomukavuus (94 %), 
autoilun kustannusten pie-
nentäminen (87 %) ja turval-
lisuuden parantaminen (76 
%). Suurin osa suomalaisista 
autoilijoista haluaa edelleen 
omistaa autonsa, mutta yk-
sityisleasing on kiinnostava 
vaihtoehto jopa kolmasosal-
le. Tiedot selviävät K-Auton 
toteuttamasta Autoilun suun-
ta -tutkimuksesta.

Alkuvuoden aikana au-
tokaupassa toimitusnäky-
mät ovat parantuneet, mutta 
vaihtelevuus toimitusajoissa 
säilyy edelleen. Vaikka tam-
mikuussa Suomessa rekis-
teröitiin vähemmän uusia 
henkilöautoja kuin edellisenä 
vuonna, K-Auton myynti 
oli tammikuussa vahvaa (+ 
19,1 %).

Sähköautot kiinnostavat 
asiakkaita edelleen ja samaan 
aikaan moni hakee entistä 
taloudellisempaa vaihtoehtoa 
autoiluun. Autoilun kustan-
nusten osalta painopiste on 
siirtynyt auton hankintahin-
nasta kokonaiskustannuksiin.

"Suomessa autoillaan pit-
kiä matkoja, joten on luon-
nollista, että ajo-ominaisuu-
det ja ajomukavuus nousevat 
kärkeen, kun suomalaiset 
autoilijat pohtivat kritee-
rejä seuraavalle autolleen. 
Se, että 76 % suomalaisista 
autoilijoista hakee auton 
valintatilanteessa parempaa 
turvallisuutta, on jopa hie-
man yllättävä, mutta todella 
hieno ja merkittävä asia. 
Lisäksi talouden epävarmuu-
den myötä autojen taloudel-
lisuus kasvattaa entisestään 
tärkeyttään autonostajille," 
analysoi K-Auton Volkswa-
gen-henkilöautoista vastaava 
liiketoimintajohtaja Tommi 
Iiskonmäki kriteerejä, joita 
suomalaiset autoilijat aset-
tavat seuraavalle autolleen.

"Kun yhä useampi suoma-
lainen tekee valintoja oman 
talouden kokonaiskustan-
nusten hallitsemiseksi, auton 
vaihtaminen uudempaan ja 
taloudellisempaan saattaa 
olla yksi keino pienentää ko-
titalouden kokonaiskustan-
nuksia," Iiskonmäki jatkaa.

Seuraavan auton valin-
takriteereissä yllä olevien 
lisäksi kärkiviisikkoon nousi-
vat: uudempi vuosimalli kuin 
nykyisessä autossa (74 %) 
ja auton jälleenmyyntiarvo 
tulevaisuudessa (63 %).

Näin suomalaiset 
autoilijat haluavat 
hankkia ja rahoittaa 
autonsa
Suomalaiset autoilijat hyö-
dyntävät entistä tasaisemmin 
erilaisia vaihtoehtoja auton 
hankkimiseen ja rahoitta-
miseen. Suurin osa suoma-
laisista autoilijoista kokee 
edelleen kiinnostavimmaksi 
vaihtoehdoksi hankkia auton 
omakseen joko kertamak-
sulla (61 %) tai rahoituksel-
la (45 %). Yksityisleasing 
kiinnostaa kolmasosaa (31 
%) vastaajista, mikä on sel-
västi suurempi osuus kuin 
yksityisleasing-autojen osuus 
on Suomen autokannasta. 
Työsuhdeauton valitsisi niin 
ikään kolmasosa (33 %) suo-
malaisista autoilijoista.

Toistaiseksi kiinnostus 
yhteiskäyttöautoja ja auton 
lyhytaikaista vuokrausta koh-
taan on vielä varsin pientä.

 "K-Auton automyynnissä 
näkyy selkeästi, että perin-
teisten rahoitustapojen lisäksi 
yksityisleasingin suosio on 
kasvussa niin maaseudulla 
kuin kaupungeissa. Yksityis-
leasingin kautta vaihtoehtoja 
löytyy niin uusista kuin vähän-
käytetyistä autoista ja se on 
erinomainen tapa saada käyt-
töönsä uusi auto ilman suurta 
kertainvestointia. Autoilunkin 

osalta suomalaiset kaipaavat 
joustavia ja vaihteleviin elä-
mäntilanteisiin sopivia ratkai-
suja. Yksityisleasing tarjoaa 
myös hyvin ennustettavan 
näkymän autoilun kustannuk-
siin, joten autoilu on helpompi 
suhteuttaa omaan talouteen," 
Iiskonmäki kiteyttää.

Yksityisleasingista kiin-
nostuneiden seuraavan auton 
valintakriteereissä koros-
tuvat uudempi vuosimalli, 
paremmat lisävarusteet sekä 
autoilun päästöjen vähentä-
minen.

Autoilun suunta 
-tutkimus tarjoaa 
näkemyksiä 
suomalaiseen 
autoiluun nyt ja 
tulevaisuudessa
K-Auton Autoilun suun-
ta -tutkimus kertoo, miltä 
näyttää autoilun maailma, 
kun äänen saavat suoma-
laiset autoilijat. Autoilun 
suunta -tutkimus toteutettiin 
Norstatin internet-paneelissa 
syyskuussa 2022.

Kohderyhmänä olivat 
18-74-vuotiaat suomalai-
set autoilijat. Tutkimuksen 
vastaajamäärä oli 1023 ja se 
edustaa kohderyhmää suku-
puolen, iän ja asuinpaikan 
osalta.

Näillä kriteereillä suomalaiset 
autoilijat valitsevat autonsa 
vuonna 2023 – kolmasosaa 
kiinnostaa yksityisleasing

Henkinen hyvinvointi on 
helppo tunnistaa – silloin 
kun sen itse kokee. Mutkik-
kaaksi asia muuttuu, jos pitää 
määritellä, mihin kaikkeen 
hyvinvoinnin saavuttaminen 
perustuu. Ja onnistuuko hok-
saamaan, mikä hyvinvointia 
tärvelee, esimerkkinä yksi, 
kateus.

Hyvinvoinnin kokeminen 
on suhteellista. Elämässä 
moni asia voi olla pielessä 
ja monta murhetta mielessä, 
niin, että ”kaikki on kurjaa!” 
Siinä tilanteessa, yllättäen, 
ihminen joutuukin äärim-
mäiseen vaaraan - ja pelas-
tuu. Ai että tuntuu hyvältä! 
Ne äskeiset hirveän ikävät 
seikat menettivät merkityk-
sensä.

Tasapaino
Kognitiivisen psykoterapian 
perustaviin ajatuksiin kuuluu 
tämän tapainen: ”Hyvät asiat 
ovat olemassa vain, jos ne 
huomaa.” Sama ajatus pätee 
kaikkeen: vaikuttavaa on se, 
minkä huomaa.

Harvoin ihmisellä kaikki 
asiat ovat hyvin. Ja harvoin 
kaikki on ihan huonosti. Ta-
vallisesti mielemme tasapai-
nottelee ikävyyksien ja ilois-
ten asioiden keikuteltavana.

Kyllä tavallisessa elämäs-
sä kertyy henkistä kuor-
maa jatkuvasti, mielialaa 
ja jaksamista heikentäviä 
asioita. Ihmisessä itsessään 
piilee ominaisuuksia ja ikä-

viä muistoja, jotka toimivat 
mielialaa laskevasti.

Onneksi on iloa tuottavia 
ja voimia vahvistavia, todel-
lisia asioita, jotka torjuvat 
pahoinvointia aiheuttavia 
tekijöitä. Minulle onnistu-
misen kokemukset antavat 
energiaa. Mutta mielihyvän 
aiheeksi käy mikä tahansa, 
esimerkiksi lukeminen, joka 
saa nauramaan. Lääkärin 
työssä olen paljon harrastanut 
huumoria - potilaiden hy-
väksi, ei pelkästään omaksi 
iloksi. Kirjoittaessani joskus 
nauran ääneen.

Taitojen tarjontaa
Lukemalla voi omaksua tai-
toja ja tietoja, joita käyttää 
hyödykseen pahan paikan 
tullen. Kirjoista oppii suh-
tautumista kielteiseen asiaan 
niin, että sen merkitys vähe-
nee. Itse asiassa monet sadut 
vahvistavat itsetuntoa.

Ostin muutamia ”oppikir-
joja” lahjoiksi sukulaisille, 
joilla on taipumusta täydel-
lisyyden tavoitteluun. Se on 
nimittäin paha tauti.

   Kirjan nimi on ”Kuinka 
olla piittaamatta paskaa-
kaan”. Kun sen taidon hallit-
see, moni harmi haihtuu, ka-
toaa sinne minne se kuuluu, 
tyhjyyteen.

Kirjoista ihminen hankkii 
konkreettista osaamista, jon-
ka avulla hän pärjää vaikeissa 
tilanteissa. Siihen opastaa 
kuuluisa teos, ”Kuinka saan 

ystäviä, menestystä ja vaiku-
tusvaltaa”.

Tiedän, että kirjan nimi on 
kamala, mutta siinä on paljon 
hyvää. Neuvotaan esimerkik-
si, että sovittelemalla pääsee 
parempaan tulokseen kuin 
inttämällä ja riitelemällä.

Viisautta ja naurua
Viisastumiseen soveltuvat 
romaanit, elämäkerrat ja 
runokirjat. Antiikinaikaiset 
mietelauseet sisältävät tiivis-
tettyä viisautta muutamassa 
sanassa, esimerkiksi ”Erehty-
minen on inhimillistä”, errare 
humanum est. Lohdutukselle 
löytyy käyttöä jokaisena 
päivänä.

Henkisen jaksamisen eväi-
tä saa myös kirjoista, joiden 
varsinainen sisältö ei ole 
elämänviisauden jakaminen. 
Ihminen voi omine mieli-
piteineen tuntea olevansa 
yksin ja väärin ymmärretty. 
Romaanista hän ehkä löytää 
kohtalotoverin.

Kirjojen lukeminen ren-
touttaa ja tarjoaa terveellisen 
poistumisen todellisuudesta 
silloin, kun sen jatkuva koke-
minen tuntuu liian raskaalta. 
Eikä viihteessäkään vikaa 
ole, mikäli ei yritä täyttää 
sillä koko elämää. En tiedä 
pidentääkö nauru ikää, niin 
kuin sanonta kuuluu. Ainakin 
huumori tekee elämän nautit-
tavammaksi.

Huumori viisastuttaa, 
jos huomaa että hankalalla 

asialla on toinen, yllättävä 
puolensa. Huumori auttaa 
hoksaamaan, että asiat eivät 
ole joko-tai-tyyliin musta-
valkoisia.

Kirjat elämän eväinä
Muutamista kirjoista olen 
saanut kestäviä eväitä elä-
mään. Ykkösenä mieleen 
tuleva yllättää? Se on Sher-
lock Holmesin seikkailut, 
jonka kirjoitti liian hiljaisen 
vastaanottotyönsä täytteeksi 
lääkäri.

Yli 100 vuotta vanhat Ar-
thur Conan Doylen tekstit 
elävät. Mielikuvitus kukois-
taa ja salapoliisin päättelyt 
ovat fantastisia. Olen niistä 
ottanut opikseni lääkärinä.

Muita suosikkeja ovat Vik-
tor Franklin Olemisen tarkoi-
tus, Lin Jutangin Maallinen 
onni, Erno Paasilinnan Yk-
sinäisyys ja uhma, Erasmus 
Rotterdamilaisen Tyhmyy-
den ylistys ja Uusi testament-
ti. Romaaneista rakkain on 
Mihail Bulgakovin Saatana 
saapuu Moskovaan.

Janne Valkeeniemi-kirjan 
olen lukenut ainakin 7 kertaa. 
Ihmettelen sisällön rikkautta, 
melkein itken – ja nauran 
ääneen.

Jyrki Joensuu
Hyväksytty Salpausselän 

kirjailijat ry:n 
jäseneksi 2023

Kirjat vahvistavat hyvinvointia

PUUTAVARAN 
HINNAT ROMAHTI!
Nyt kaikki sisä- ja ulkopaneelit 

suoraan tuotannosta, kysy tarjousta!

www.salosensaha.fi 
Nummenkulmantie 262, Järvelä 

p. 0400-905 191

Lah teen EU-ra haa kes tä vän  
työ mat ka lii ken teen edis tä mi seen
Lahden hankkeella selvite-
tään, mitä esteitä on kestä-
välle työmatkaliikenteelle 
ja miten niitä voisi ratkaista. 
Kaikkiaan 52 eurooppalaista 
kaupunkia sai rahoitusta 
testatakseen ja kehittääkseen 
uusia ratkaisuja ilmastotoi-
mien nopeuttamiseksi. 

Lahden päästölähteistä 
suurin huolenaihe on liiken-
ne, jonka päästöt eivät ole 
juuri vähentyneet. Jatkossa 
eteenpäin pyritään edistä-
mällä kävelyn, pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen houkut-
televuutta sekä sähköiseen 
liikenteen siirtymää. 

Lahden tavoitteena on saa-
vuttaa hiilineutraalius lähi-
vuosina, ensimmäisenä Suo-
men suurista kaupungeista. 
Tavoite on kunnianhimoinen 
mutta mahdollinen. 

Merkittävin syy Lahden 
nopeaan päästövähennyk-
seen viime vuosina on muu-
tos kaukolämmön tuotanto-
tavassa. Konserniyhtiö Lahti 
Energia luopui kivihiilestä 
kaukolämmön tuotannossa 
keväällä 2019.  

Jatkossa päästöongelman 
ratkaiseminen yhdellä suurel-
la toimenpiteellä ei ole enää 
mahdollista, vaan vähennys 
on koottava pienistä puroista 
sekä tuotanto- että kulutussek-
torilla. Työmatkaliikkumisen 
pilotti rahoitetaan NetZero-
Cities Pilot Cities -ohjelman 
kautta. Pilottiin osallistuvat 
Lahden kaupungin lisäksi 
Päijät-Sote, LUT-yliopisto, 
LAB-ammattikorkeakoulu ja 
alueen yrityksiä. 

Lähde: lahti.fi
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259 €
299 €
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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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• Katon- ja piipunkorjaustyöt
• Piipun hatut ja pellitykset
• Rännit ja kattoturvatuotteet
• Mm. kerrostalojen painovoimaisen    
   ilmanvaihdon parannukset

Sadehatut asennettuna
Päijät-Hämeessä ja
lähiympäristössä
TARJOUSHINTAAN alkaen

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

129€
Ovh. 180-250€

KYSY LISÄÄ

Kaikkien kotisi katolla
tehtävien töiden mestari

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

Koronasta huolimatta ulkona 
tehtävät työt voidaan tehdä!

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

www.hollolanrengasjaautokorjaamo.fi

- Renkaat ja vanteet
- Rengastyöt

- Renkaiden kausisäilytys
- Auton huollot ja korjaukset

- Ilmastointihuollot

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

To 18.00 Miesten ryhmä
Kauppakatu 2 A, LAHTI

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

KAJALON SORAKAJALON SORA
– ORIMATTILA – NASTOLA – VILLÄHDE – LAHTI

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

PARHAAT KALLIO- JA KIVIMURSKEET 
PARHAAT SEULOTUT KIVIAINEKSET

...JA PARAS PALVELU

kajalonsora.fi    040 501 5771

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

RRaakkkkaauuddeessttaa
eellääiimmiiiinn!!RRaakkkkaauuddeessttaa
eellääiimmiiiinn!!

KATTOTYÖT
AMMATTITAIDOLLA   100% suomalainen
• Kattojen uudistukset

• Vartti- ja tiilikattojen 
 pinnoitukset

• Peltikattojen maalaukset

• Kattojen pesut ja 
 suojakäsittelyt

• Kattoturvatuotteet

• Vesikourujen uusiminen 
 ja asennus

• Kattotyöt myös 
 saaristossa 
 kokonaisurakointina

ilmainen arviointi!
Joustava rahoitus!

0502205
www.katonmaalauslahti.fi

Y: 2016815-0

Kuntavaaliehdokas!

Jakelutyötä tarjolla Hollolassa 
Hedelmätarhan alueella
SOITA 0400-816 340

raimo.jokinen@jns-mediajakelut.com

Lahden Seudun Uutiset

Varaa ajoissa itsellesi 
tai puolueellesi parhaat 

paikat vaali-ilmoitukselle.
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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
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Perunkirjoitukset, testamentit ja
edunvalvontavaltakirjat ammattitaidolla

Perunkirjoitus
Varpu  Välimaa  Oy

puh. 045 343 1888
Rauhankatu 17 B,  15110  Lahti

varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi

Hyödynnä 
kotitalousvähennys.

NYT PORAKAIVOPUHDISTUKSET 
TALVIETU HINTAAN

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

* Puhdistukset ja huollot
* Porakaivopumppujen myynti

LAMMINRANTA
PORAKAIVOJEN HUOLTOLIIKE

Asiakaspalvelusivuillamme voit hoitaa asioita juuri silloin, 
kun sinulle sopii:

Asiakaspalvelusivumme löydät verkkopalvelumme 
oikeasta yläreunasta Asiakas-valikon alta.

ASIAKASPALVELUPISTEEMME 
OVAT TOISTAISEKSI SULJETTUINA 
Noudatamme maan hallituksen ohjeistusta. 

Palvelemme normaalisti verkkopalvelussa ja puhelimitse.

ASIAKASPALVELUA ILMAN JONOJA 24/7 OTA YHTEYTTÄ

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

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

▶ Kuluttajailmoitukset
▶  Jakelupalautteet
▶  Juttuvinkit

▶  Noutopisteet
▶  Yhteystiedot

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

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

MYÖS RENKAIDEN
KAUSISÄILYTYS

Seutu4

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

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

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

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

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

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

4H-YHDISTYSTEN ja nuor-

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

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

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

kalliseen K-Supermarkettiin.
– Olen saanut rohkeut-

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

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

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

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

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

”Nuorena 
hankittu 

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

”Halusin kesä-
töihin, jotta 

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

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

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

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

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

heihin kärsivällisesti.
Ymmärrä kokemattomam-

paa kuljettajaa
Kohdatessaan ajo-opissa 

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

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

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

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

Älä yllätä opetusajoneuvoa

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

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

Kokenut kuljettaja, 
näytä mallia

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

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

Muistatko itse, miltä tuntui 
harjoitella ajamaan muun 
liikenteen seassa?

Kohtaa harjoitteleva kuski 
ymmärtäväisesti
 

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

Vesikourujen 
uusimiset,

kattoturvatuotteet 
asennettuna

Tilaa meiltä ilmainen 
arviointi kohteellesi!

SADEVESI- JA 
SALAOJAREMONTIT

www.0502205.fi

Meiltä saat joustavan rahoituksen edullisella korolla!

26.03.2012 – 11 –

Hautaustoimistoja

Autonosturipalveluja

PARHAAT PALVELUT AMMATTITAIDOLLA

Ompelukoneita/-huoltoa

Hammasteknikkoja

Järjestyksen valvontaa

Äitiysneuvola

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

Kaikki alan 
palvelut

ammattitaidolla

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

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

Kaihtimia

Isännöinti-
toimistoja

Takseja

Kalustemaalaamoja

Sähkötöitä
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P. 734 4449
0400 769 632

HUOLTO KORJAUS
KAIKKI MERKIT

www.pfaff.com

��������������

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

RAUHANKADUN JA 
VAPARIN KULMARAUHANK. 18

Ikkunoita


	������������

Lääkäreitä

Veneistä pienkoneisiin

Hierontaa

Maalaustöitä

Painonpudotusta

Pankkipalvelut

www.lamminop.fi

Kun on aika kasvaa
Ota yhteyttä meihin.

Lammin Osuuspankki on turvallisen kasvun paikka.

Aleksanterinkatu 7, Lahti, puh. 010 548 6020

Taloustutkim
us

O
y

/
Kansallinen

asiakaspalvelupalautetutk imus 2001-2007 ja 2009

Rengasliikkeitä

Autokouluja

Aleksanterinkatu 37
P. 782 7017

www.scandiarent.fi
lahti@scandiarent.fi

Autovuokraamoja

Putkiurakointia

Autoilijoita

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

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

Polttoöljyä/Dieseliä

Puunkaatoa ja 
raivausta

869

Remontteja

Kärkkäisen
kauppakeskus

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

Apteekkeja

Lämmöneristeet

UUSI EKOLOGINEN
LEVYERISTE!

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

Nyt rautakaupoissa kautta maan.
Kysy myös puhallettavana.

HTK Oy
Energiatehokkaat puu-/alumiinirakenteiset

ikkunat korjaus- ja uudisrakentamiseen.
Myös kesämökkeihin!

Heinolan Työkeskus Oy

Ikkunoita ja ovia

FORD varaosat ja huollot

Laaksotie 55
Heinola

Puh. (03) 715 2800, 040 585 7431

FORD varaosat ja huollot

Laaksotie 55
Heinola

Puh. (03) 715 2800, 040 585 7431

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

*AUTOJEN KORJAUKSET JA HUOLLOT
*PYÖRÄSUUNTAUKSET

TUO AUTOSI 
MEILLE HUOLTOON!

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

HINAUKSET

 Matit ja Maijat 

Tanssittaa syyslukukaudella 2020
Harjoitukset Hollolan Uimahallin Monitoimisalissa, 

Terveystie 8

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

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

*Harha nuoret aikuiset, 
sovitusti viikonloppuina

FolkJam - RIEMUKAS 
TANSSILIIKUNTAMUOTO

torstaisin klo 18.15-19.15

TULE HAUSKAAN, LUOVAAN 
JA LIIKUNNALLISEEN HARRASTUKSEEN

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

*040 588 0058 
*facebook.com/matitjamaijat/

Päijät-
Hämeen 

Automaalaus
Mestarinkatu 24, Lahti

Puh. 050 5511 330

Henkilö- ja 
pakettiautojen 

kolarityöt, 
muovikorjaukset, 
peltioikaisut ja 

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

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

LOPPUKESÄN HERKKUJA!

Vanhan-
ajan
suomi-
makkara
Hakala
Suomi

10,90
/kg

Viljapossun 
kassler
myös pihveinä
tuore, Suomi

8,90
/kg

Possun
savupotka
hernesoppaan
tuore
Suomi

6,90
/kg

7,90
/kg

Possun 
babyribs
myös 
maustettuna
Suomi

11,90
/kg

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

8,90
/kg

Hevosen
kulma-
paisti
tuore, Suomi

6,50
/kg

Possun
juhlafile
makurasvalla
tuoresuolattu
Suomi

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

8,90
/kg

19,90
/kg

Kivikylän
maalais-
palvi
myös siivuina
Suomi

Kestävillä kulkutavoilla 
liikkumisen osuus laski 
Päijät-Hämeessä
Maakunnan asukkaiden mat-
koista kolmannes tehtiin kes-
tävillä kulkutavoilla vuonna 
2021. 

Päijät-Hämeen 
asukkaiden 
kulkutavat vuonna 
2021
Päijät-Hämeen asukkaat teki-
vät keskimäärin 2,3 matkaa 
vuorokaudessa, mikä oli yhtä 
paljon kuin Suomessa keski-
määrin. Edellisessä, vuoden 
2016 tutkimuksessa vastaava 
luku oli 3 matkaa vuorokau-
dessa (koko Suomi 2,7 mat-
kaa/vrk), joten koronavuonna 
2021 matkoja tehtiin selvästi 
aiempaa vähemmän.

Koko maassa vuorokauden 
aikana tehtyjen matkojen 
yhteispituus laski 41 kilomet-
ristä 34 kilometriin ja Päi-
jät-Hämeessä 40 kilometristä 
35 kilometriin. 

Matkojen tarkoitus 
Päijät-Hämeessä 
vuonna 2021
Pääosa seudun asukkaiden 
matkoista oli ostos- ja asioin-
timatkoja sekä vapaa-ajan 
matkoja. Työhön, koulun-
käyntiin tai opiskeluun liit-
tyviä matkoja oli 24 %. 

Matkan tarkoituksen ja-
kauma muuttui vain vähän 
vuodesta 2016.

Lahdessa ja Heinolassa lii-
kuttiin muuta maakuntaa kes-

tävämmin Päijät-Hämeessä 
kaikista matkoista 32 % 
tehtiin kestävillä kulkuta-
voilla eli jalan, pyörällä tai 
joukkoliikenteellä. Vuonna 
2016 koko maakunnan luku 
oli 37 %, joten kestävän 
liikkumisen osuus matkois-
ta on laskenut.

Pyörällä tehtiin kaikista 
matkoista 6 % , joka on tut-
kimuksessa mukana olleista 
seuduista matalin. Kestäviä 
kulkutapoja käytettiin ylei-
simmin Lahdessa (37 %) ja 
Heinolassa (29 %), joissa 
yhdyskuntarakenne on muita 
kuntia tiiviimpi. Koko maas-
sa kestävien kulkutapojen 
osuus oli 36 %, eikä osuus 
muuttunut oleellisesti edelli-
sestä tutkimuksesta. 

Auto oli kulkutavoista 
selvästi käytetyin: 66 % kai-
kista maakunnan asukkaiden 
tekemistä matkoista tehtiin 
autolla. Autolla tehtiin alle 
kilometrin pituisista matkois-
ta yli neljännes ja 1–2 kilo-
metrin pituisista matkoista 
jopa 54 %. 

Huomattava osa alle viiden 
kilometrin matkoista tehtiin 
henkilöautolla joten poten-
tiaalia kestävän liikkumisen 
lisäämiseen on Päijät-Hä-
meessä reilusti, toteaa liiken-
teen erityisasiantuntija Petra 
Reimi. Vertailuna esimerkik-
si Oulussa pyöräliikenteen 
osuus oli 18 % tehdyistä 
matkoista. Sähköpyörällä 
pidemmätkin matkat taittuvat 

maakunnan mäkisessä maas-
tossa kohtuullisessa ajassa, 
jatkaa Reimi.

Korona-ajan 
rajoitukset vaikuttivat 
liikkumiseen 
tutkimusaikana
Kolme neljästä maakunnan 
työssäkäyvästä ei tehnyt 
lainkaan etätöitä tutkimuk-
seen vastaamista edeltänei-
den seitsemän vuorokauden 
aikana. Työssäkäyvistä 16 
% teki etätöitä yli kahtena 
päivänä viikossa. Eniten 
etätöitä tehtiin Lahdessa ja 
Hollolassa.

Etätyön vaikutus liikku-
misen kokonaismäärään on 
melko pieni, mutta lisäänty-
nyt etätyön tekeminen saattoi 
vaikuttaa myös kestävien 
kulkutapojen käyttöön. On 
mahdollista, että etätöitä 
tekevät enemmän asukkaat, 
jotka liikkuvat useammin 
kestävillä kulkutavoilla, poh-
tii Petra Reimi. Korona-ai-
kana jotkut myös siirtyivät 
joukkoliikenteestä oman au-
ton käyttöön. Tämä on yksi 
niistä asioista, joita yritämme 
selvittää tutkimusaineistosta 
vielä tarkemmin, lisää Reimi.

Henkilöliikenne- 
tutkimuksella  
pitkät perinteet
Liikenne- ja viestintäviras-
to Traficom on kerännyt 

valtakunnallisella henkilö-
liikennetutkimuksella tietoa 
suomalaisten liikkumises-
ta vuodesta 1974 lähtien. 
Tutkimus antaa yleiskuvan 
suomalaisten liikkumisesta 
ja henkilöliikennematkojen 
väestöryhmistä sekä ajalli-
sista ja alueellisista erois-
ta. Tietoja käytetään muun 
muassa liikennesuunnitte-
lussa ja liikenteen ympäris-
töhaittojen vähentämisessä. 
Nyt julkaistu tutkimus on 
järjestyksessään yhdeksäs ja 
jatkossa se toteutetaan neljän 
vuoden välein.

Vuoden 2021 tutkimuk-
seen vastasi yhteensä yli 
24 000 henkilöä, joista 2 057 
asui Päijät-Hämeessä. Tut-
kimuksen vastausaste oli 27 
%, mikä on selvästi vuoden 
2016 tutkimusta (45 %) ma-
talampi.

Tra f i comin  t ee t t ämä 
vuoden 2021 henkilölii-
kennetutkimus toteutettiin 
valtakunnallisesti ja 12 
kaupunkiseudulla samanai-
kaisesti. Koronapandemia 
vaikutti kuitenkin merkit-
tävästi liikkumiseen koko 
tutkimuksen ajan ja liikku-
misrajoitukset vaihtelivat 
maan eri osissa. Tämän 
vuoksi seutujen tulokset 
eivät ole täysin vertailukel-
poisia keskenään.

Lähde: paijat-hame.fi

Kosteikkojen kunnostukset 
saatu päätökseen
Vesijärven valuma-alueella 
sijaitsevien Suvelanojan, 
Pellavaloukun, Kurhilan ja 
Äkeenojan laskeutusaltai-
den kunnostukset on saatu 
päätökseen. Urakka tehtiin 
pitkäpuomisella kaivin-
koneella ja siitä vastasi 
kilpailutuksella valittu Ran-
talaTimber Oy.

Laskeutusaltaat ja 
kosteikot pidättävät 
kiintoainesta
Vesijärveen eri puolilta jär-
veä laskevissa ojissa on yh-
teensä yli 30 kosteikkoa 
tai laskeutusallasta, jotka 
pidättävät ojissa kulkevaa 
kiintoainesta ja ravinteita. 
Altaan ominaisuudet, vir-
tausolosuhteet sekä maalaji 
vaikuttavat siihen, miten hy-
vin altaat toimivat. Kun altaat 
alkavat täyttyä, on ne syytä 
tyhjentää kertyneestä liettees-
tä, jotta niiden pidätyskyky 
säilyy. Liian usein altaita ei 
kuitenkaan kannata kuokkia, 
sillä myös niihin kehittyvä 
kasvillisuus on tärkeä ravin-
teiden pidättämisessä. Nyt 
kunnostetut altaat ovat olleet 
varsin tehokkaita. Edellisen 
kerran altaat tyhjennettiin 
vuonna 2016 ja Pellavalouk-
ku lisäksi vuonna 2018.

Kiintoaines meni läheisten 
peltojen painanteisiin ja 
täyttömaaksi.

Kurhilan altailla kunnos-
tuksen haasteena oli puoles-
taan jyrkkä ajoluiska, jota 
pitkin ei onnistuttu nouse-
maan traktorilla kuorman 
kanssa. Avuksi tullut kuor-
muri toi tullessaan soraa 
ja luiska saatiin pitäväksi. 
Kurhilasta kertynyt liete 
ajettiin läheiselle maatilalle 
käyttöön.

Viimeisenä kohteena oli 
Pirppulassa sijaitseva Äkee-
nojan kosteikko, jolla kasvaa 
isosorsimoa. Isosorsimo on 
vieraslaji, jota esiintyy tois-
taiseksi maltillisesti Vesijär-
vellä. Äkeenojan kosteikossa 
sitä on aiemmin havaittu 
jonkin verran, mutta viime 
kesänä kasvin todettiin val-
lanneen matalammat altaat 
täysin. Altaaseen kertynyt 
liete läjitettiin ja maisemoi-
tiin altaan viereen Asikkalan 
kunnan maalle, josta liete tai 
isosorsimo eivät pääse leviä-
mään vesistöön. Äkeenojalla 
työtä hidastivat altaassa kul-
keva vedenottoputki sekä 
verrattain paksu jääkerros, 
jota lohkotiin ja kasattiin 
erilleen maisemoitavista 
maamassoista.

Talvitulvat haastavat 
vesialueiden 
rakentamistöitä
Vesialueiden rakentamis-
työt pyritään yleensä sekä 
vesistökuormituksen että 
ekologisten vaikutusten mi-
nimoimiseksi ajoittamaan 
talviaikaan. Kosteikkojen 
kunnostuksessa talven etuja 
ovat nimenomaan alhaiset 
virtaamat ja routa, joka kan-
taa isoja koneita. Lauhtuvien 
talvien myötä kunnostusten 
ajoituksen onnistuminen on 
entistä haastavampaa. Yleis-
tyvien talvitulvien arvioidaan 
myös lisäävän vesistöjen 
vuotuista kokonaiskuormi-
tusta.

Kosteikkojen kunnostuk-
set tehtiin osana Vesienhoi-
don tavoitteiden tukeminen 
Vesijärvellä ja Lahden seu-
dun pienemmillä järvillä 
2022–2023 (VEHO VI) -han-
ketta. Kosteikkojen kun-
nostustarpeita kartoitettiin 
kesän ja syksyn 2022 aikana. 
Syksyllä 2022 kunnostettiin 
kolme Matjärven alueen las-
keutusallasta, ja ensi syksynä 
tyhjennetään vielä yksi.

Lähde: Vesijarvi.fi

Urakkaan mahtui 
monia haasteita

Urakka aloitettiin loppiaisen 
jälkeen Manskivessä Su-
velanojan kosteikolta, joka 
saatiin tyhjennettyä kerty-
neestä lietteestä muutamassa 
päivässä. Kertynyt liete läji-
tettiin levitettäväksi vierei-
selle pellolle. Levittämisestä 
ja tulvatasanteelta mukana 
tulleiden risujen ja kantojen 
poistosta vastasi Reivilän 
Maansiirtopalvelu Oy.

Häränsilmänojan Pellava-
loukun allas kerää erittäin 
tehokkaasti kiintoainetta ja 
oli jo osittain tukossa. Pel-
lavaloukun laskeutusaltaan 
kunnostustöiden käynnis-
tymisen aikaan sää lauhtui, 
vettä satoi rankasti useam-
man päivän ajan ja eteläises-
sä ja lounaisessa Suomessa 
järvien ja jokien vedenpin-
nat nousivat harvinaisen 
korkeisiin talvitulvaluke-
miin. Myös Häränsilmän-
ojassa virtaamat kasvoivat 
selvästi ja kunnostustyöt 
viivästyivät yli viikolla, kun 
odoteltiin vesitilanteen rau-
hoittumista. Lopulta urakka 
eteni sujuvasti. Maanajos-
sa oli mukana paikallisia 
maanomistajia parhaimmil-
laan viiden traktorin voimin. 
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Mainoksen maksaja: Sirkun tukiryhmä

Sirkku Hildén
ParempaaArkea.fi
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Kokemusta
Kansanedustajan työ on minulle tuttua  
eduskunnassa olleena. Jos koskaan,  
niin näinä haastavina aikoina tarvitaan  
edustajaa, jolla on kokemusta lainsäädäntö- 
työstä ja valmiit verkostot Lahden  
ja Lahden seudun edunvalvontaan. 
 
Tekoja  
Teot merkitsevät enemmän kuin  
kauniit sanat. Vaikeina aikoina  
tarvitaan vastuunkantajia, jotka  
uskaltavat ja kykenevät puskista  
huutelun sijaan seisomaan etu- 
rintamassa ja viemään yhteiskuntaa 
eteenpäin haasteiden keskellä.  
Se edellyttää, että tartumme toimeen  
yhdessä ja kannamme vastuuta.

Hyvä itsetunto ja rohkeus 
olla oma itsensä ovat R-ki-
oskin kevään kampanjan 
teema. Artisti Etta lähti Äm-
mä-aamiaiseen mukaan, kos-
ka haluaa kannustaa tyttöjä 
hyväksymään itsensä sel-
laisena kuin ovat. R-kioski 
lahjoittaa osan kampanja-
tuotteiden myyntituloista 
nettikiusaamisen vastaiseen 
kampanjaan.

Suosittu rap-artisti Etta 
eli Emmalotta Kanth tun-
netaan Ämmä-biisistä. Etta 
ottaa aktiivisesti kantaa tyt-
töjen rohkeuteen olla oma 
itsensä. Hän lähtikin mielel-
lään mukaan R-kioskin Äm-
mä-aamiainen-kampanjaan, 
koska se ravistelee sopivasti 
ja herättää ajatuksia. Samal-
la kaikki, niin ämmät kuin 
äijätkin, voivat tukea lasten 
ja nuorten KiTeNet -hanketta 
kampanja-aamupalan avulla.

R-kioskin markkinointi-
johtaja Tarmo Kirjonen 
toteaa, että hyvä itsetunto 
antaa perustan, jonka varaan 
lasten ja nuorten on hyvä ra-
kentaa elämässä pärjäämisen 
elementtejä. Vahvan itsetun-
non kehittymisessä tarvitaan 
vastuullisten aikuisten tukea 
ja kannustusta.

– Ämmä-aamiainen-kam-
panjassa haluamme ottaa 
kantaa ihan kaikkien yhden-
vertaisuuden ja varsinkin 
tyttöjen itsetunnon puolesta 
häirintää ja epätasa-arvoa 
vastaan. Tartuimme itse 
rohkeasti aiheeseen, ja Etta 
on juuri oikea henkilö ker-
tomaan siitä, että meissä 
itsessämme piilee se vahvin 
voima. Myös meillä R-kios-
keilla on töissä monenlaisia 
persoonia, joten asiakkaam-
mekin voivat tulla meille sel-
laisina kuin ovat, Kirjonen 
tiivistää.

Etta on ämmä  
koko sydämellä
Etta kertoo, ettei miettinyt 
hetkeäkään, kun R-kioskista 
kysyttiin, lähtisikö hän mu-
kaan Ämmä-kampanjaan.

– Itse en olisi tällaista kos-
kaan keksinyt. Hieno ja roh-
kea teko Ärrältä, koska tästä 
varmaan tulee myös kriittisiä 
kommentteja. Tämä on iso 
juttu, koska R-kioskeja on 
joka puolella. Itse olen ämmä 
koko sydämeni voimalla. 
Kampanjan kautta voin olla 
kaikkien ja kaikenikäisten 
mimmien ääni, joka huutaa 
yhdenvertaisuuden puolesta 
ja kiusaamista vastaan, Etta 
kertoo innoissaan.

Etalle ämmyys on voi-
maannuttavaa. Etan suosittu 
Ämmä-biisi on rakentanut 
artistin ympärille ämmä-ima-
gon ja -brändin. Etta kertoo, 
että keikoilla yleisö huutaa 
ämmä-sanaa hyvällä ener-
gialla.

– Minusta on hienoa, jos 
voin tsempata, rohkaista 

Etta ja R-kioski ottavat 
kantaa yhdenvertaisuuden 
puolesta: ämmä-
aamiainen korostaa 
rohkeutta olla oma itsensä

ja inspiroida ketä tahansa 
olemaan oman elämänsä 
ämmä. Se, että Ämmä-biisi 
on otettu niin hyvin vastaan, 
kertoo, että siinä sanomassa 
on jotain oikein, hän miettii.

Etan oma suosikkiaamiai-
nen on smoothie ja leipä. Är-
rä-aamiaiseksi hän valitsee 
smoothien tai tuoremehun ja 
croissantin.

– En juo kahvia, olen 
enemmän teemuija. Vihreä 
tee on lemppari, Etta pal-
jastaa.

Tukea hyvään 
nettikäytökseen

R-kioski lahjoittaa 5 sent-
tiä jokaisesta Ämmä-aamiai-
sen kahvi ja leipä -kombosta 
valtakunnalliseen Suomen 
Lions-liiton Kiusaamisesta 
terveeseen nettikäytökseen 
(KiTeNet)-kampanjaan. 
Toiminta on kohdennettu 
10-vuotiaille koululaisille ja 
heidän vanhemmilleen.

Hyväntekeväisyyskohteen 
Etta ja R-kioski valitsivat 
yhdessä. Teema on artistille 
tärkeä, koska hän on itse ko-
kenut koulussa kiusaamista, 
ja ilkeät viestit somessa ovat 
liiankin tuttuja. Etta onkin 
täysillä mukana tukemassa 
nettikiusaamista vastustavaa 
KiTeNet-kampanjaa.

– Netissä kirjoitetaan vä-
lillä niin rumasti. En ym-
märrä, kuinka joku voi 
tehdä niin. Minulle 
on tosi tärkeää, jos 
voin tehdä jotain kiu-
saamisen estämi-
seksi. Ilkeät 

viestit eivät ole vain sanoja, 
vaan ne voivat satuttaa tosi 
pahasti, Etta muistuttaa.

R-kioskin Kirjonen ker-
too, että he tarttuivat hyvän 
nettikäyttäytymisen haastee-
seen, koska asiassa tarvitaan 
tekoja lasten ja perheiden 
auttamiseksi.

– Internet toimii ja pal-
velee oikein hyvin monissa 
asioissa, mutta valitettavasti 
moni lapsi kohtaa siellä 
myös ongelmia, Kirjonen 
toteaa.

KiTeNet haluaa kaventaa 
lasten ja vanhempien välistä 
digikuilua ja saada heidät 
keskustelemaan mediasisäl-
löistä ja miettimään yhdessä 
internetin, somen ja muun di-
gimaailman käyttösääntöjä.

– Ärrän kanssa voimme 
yhdessä auttaa perheitä ja 
lapsia itsensä suojelemiseen 
internetissä, mikä on vaikka 
toisen oikeuksia kunnioitta-
vaa ja rikokset tunnistavaa 
nettikäyttäytymistä, toteaa 
Suomen Lions-liitto ry:n 
toiminnanjohtaja Petri Kau-
kiainen.

Ämmä-aamiainen on tar-
jolla kaikissa R-kioskeis-
sa maalis- ja huhtikuussa. 
R-kioski on Suomen suurin 
aamupalaketju ja kioskeilta 
myydäänkin vuosittain lähes 
10 miljoonaa kahvikuppia 

leipien ja pullien 
kaverina.
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Tarjotkaa vakituista koko-
aikaistatyötä. Kiinnittäkää 
huomiota työ ja perhe-elä-
män yhdistämiseen. Palk-
kaus on oltava kilpailuky-
kyinen. Kyllä ammattilaisia 
saa töihin kun työolot ja eh-
dot ovat kohdillaan. Kilpailu 
etuna yrityksille on myös 
hyvä johtaminen. edellä 
mainittuun kuuluu että ih-
mistä kuunnellaan ja otetaan 

huomioon hänen toiveitaan 
esimerkiksi lomien suhteen. 
Lisäämällä vuoropuhelua 
saamme työhyvinvointia. 
Hyvästä johtamisesta myös 
kilpailuetu.

 Ansiosidonnaisen päi-
värahan kesto takaisin 500 
päivään. Juha Sipilän hallitus 
leikkasi 100 päivää pois ja 
tämän hetken keskusteluis-
sa ja vaalikoneiden kysy-

mykset aiheesta ovat siihen 
suuntaan että leikataanko 
vielä lisää. Vastaukseni on 
ei missään nimessä. Työt-
tömyyspäivärahan karenssit 
tulisi kokonaan poistaa. Ei 
ole järkeä rangaista taloudel-
lisesti ihmisiä jotka joutuvat 
lomautetuiksi tai työttömiksi 
työnhakijoiksi.

Yleisesti palkan korotuk-
sista ja tasosta. Palkalla on 

pystyttävä tulemaan toimeen. 
Myöskin työttömänä, sairaa-
na, opintovapaalla, vanhem-
painvapaalla on toimeentulo 
turvattava. Ei lisää leikkauk-
sia vaan toimeentuloa ja 
turvaa.

Nina Päivärinta 
Kansanedustaja ehdokas  

(vasemmistoliitto), 
teollisuusliitonvaltuutettu.

Mistä työvoimaa 
tulevaisuudessa?
Lääkkeitä työvoimapulaan yrityksille.

Pidetään tämä maa oikeilla 
raiteilla. Siihen meillä on 
varaa vain, jos emme jaa 
kaikille kaikkea. Harkitaan 
tarkkaan, mihin yrittämisen 
ja työn kautta saadut rahat 
käytetään. Nykymenolla jo 
velkojen koroilla voitaisiin 
palkata 50000 lähihoitajaa. 
Käytetään raha mieluummin 
palveluihin kuin velan kor-
koihin.

Suomalaisten turvallisuus 
on taattava niin maan rajoil-
la, kun sisäpolitiikassa. Kun 
puhumme turvallisuudesta, 

voimme puhua vaikka Natos-
ta, mutta esimerkiksi jengivä-
kivaltaan ja syrjäytymiseen 
sekä parisuhdeväkivaltaan 
puuttuminen on turvalli-
suuden teko. Kokoomus on 
turvallisuuspuolue, kaikilla 
tasoilla.

Koulutuksen ja osaamisen 
vahvistaminen on tärkeä 
kilpailukyvyn valtti Suomel-
le. Varhaiskasvatuksen ja 
perusopetuksen turvallisuus 
ja riittävät resurssit ovat 
tärkeitä, mutta tarvitsemme 
myös korkeasti koulutettuja 

nykyistä enemmän. Kor-
keakoulutus antaa mahdolli-
suuksia, lisää innovointia ja 
ennen kaikkea lisää ihmisen 
kriittistä ajattelua.

Kokoomus on myös hyvin-
vointipuolue ja itseni koen 
erityisesti soteammattilaisten 
ehdokkaaksi. Vankka koulu-
tus ja kokemus sotealan töis-
sä ja luottamustehtävissä on 
antanut minulle näkemystä, 
jota nyt tarvitaan esimer-
kiksi hyvinvointialueiden 
palveluiden kuntoon saatta-
misessa eduskunnasta käsin. 

Digipalvelut, palvelusetelit ja 
yritykset ja järjestöt on otet-
tava ennakkoluulottomasti 
soteen mukaan.

Tärkeintä on, että palvelut 
ovat saavutettavia, ei se kuka 
ne tuottaa. Myös hoiva-alan 
henkilöstöpula edellyttää tu-
levaisuuden päättäjiltä vank-
kaa sotekokemusta.

Sari Niinistö (kok.) 
KM, terveydenhoitaja, 

eduskuntavaaliehdokas

Nyt on oikea aika 
äänestää Kokoomusta!

Ihmisen ääni

#pikkarainenharri

• SOTE-alan toimivuus
 • Nuorten hyvinvointi

• Turvallisuus ja omavaraisuus

www.harripikkarainen.fi
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Eduskuntavaaliehdokas

Johanna Ekman
EDUSKUNTAVAALIT 2023 - HÄMEEN PIIRI

MAAKUNTAHALLITUKSEN JÄSEN
Aluevaltuuston 2. varavaltuutettu

Kauppatieteiden yo

Äänestä perus-
asiat kuntoon,

Suomi etusijalle
- ansaitsemme 

parempaa

https://vaalit.perussuomalaiset.fi/
eduskuntavaalit/ehdokas/johanna-ekman

johannaekman.fi

TAVATTAVISSA
Jokimaan

koko perheen
ilmaisraveissa

su 12.3
klo 13-1649

✁

Tutustu minuun:

Maksaja: Perussuomalaisten Hämeen piiri ry

 YTM, MBA, johtava 
 elinkeinoasiantuntija 

 Aluevaltuutettu
 Kokenut konkari 

Ikääntyvien ääni edustaan
• hoiva- ja terveyspalvelut kuntoon

• sairausvakuutuskorvaukset palautettava
• palvelusetelit ja kotitalousvähennys laajasti käyttöön 

• stoppi ikäsyrjinnälle!

Aino Närkki
tekijä  vaikuttaja

HÄME

85
TTaalloouuttttaa,,  TTuurrvvaalllliissuuuuttttaa  jjaa  

AArrjjeenn  kkeessttäävvyyyyttttää  

wwwwww..ttuuoommaassssoorrssaa.. ff ii

61

TTUUOOMMAASS  SSOORRSSAA

Tavataan vaalibussilla
TI 14.3. 12-15 Launeen Prisma
MA 20.3. 10-13 Lahden tori
15-17 Holman Prisma

Mika Lartama

"Yhdet puheet!"

Mainoksen maksaa Mika Lartama Tukiryhmä

55
eduskuntaan

perheeniskä - yrittäjä - ex-ammattijääkiekkoilija

Eduskunta-
vaalit 
2023

Ennakkoäänestys 22.–28.3.
Vaalipäivä 2.4.

Lahden Seudun Uutiset
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SELLUVILLAA
lisäeristeeksi ja uudisrakennukseen yläpohjiin,

lattioihin ja seiniin alk 39 / m3

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

sellueristys@gmail.com
KOTITALOUSVÄHENNYS

KATTOPELLIT 
suoraan tehtaalta
alk. 12 €/m2

Lumiesteet 
ja muut 
kattovarusteet 
pihaan toimitettuna.

Katso lisää www.kestopelti.fi  
020 728 1600 • myynti@kestopelti.fi

Auta kanssamme!
Lahjoita huonekaluja, vaatteita,  

koriste- ja käyttöesineitä ym.  
irtaimistoa kirpputorillemme.

Tuotto käytetään avustustyöhön  
Lahti–Nastola alueella.

Ilmainen nouto! Puh. 040 554 5099  
tai 044 338 4030.

Pikkisapu ry. Kausantie 15, Nastola
www.pikkisapu.fi

ENERGIA. Energiamark-
kinoiden hinnanmuutokset 
näkyivät paikallistasolla. 
Lahti Energian tilivuoden 
2022 uusista asiakkaista 45 
oli kaukolämpöön vaihtajia. 
Määrä on yli puolet yhti-
ön uusien kaukolämpöasi-
akkaiden määrästä. Uuden 
kaukolämpöverkon rakenta-
minen on painottunut Hollo-
lan Hirvimäen alueelle sekä 
Renkomäkeen, Kujalaan ja 
Nastolaan.

Viime vuonna Lahti Ener-
gia toteutti Ali-Juhakkalan 
lämpöpumppulaitoksen ja 
Hartwallin biokaasulaitok-
sen. Ali-Juhakkalaan toteu-
tetussa laitoksessa puhdis-
tetusta jätevedestä otetaan 
lämpö talteen ja käytetään 
kaukolämmön tuotannos-
sa. Hartwallilla oluen tuo-
tannossa syntyvä jätemäski 
kierrätetään tuotannon polt-
toaineeksi. Vuoden 2022 
lopulla käynnistynyt säh-

kökattila puolestaan korvaa 
maakaasua.

Lahti Energian konserni-
velat olivat viime vuoden 
lopussa yhteensä 363 mil-
joonaa euroa, josta lainat 
Lahden kaupungille olivat 
121,5 miljoonaa euroa. Yh-
tiönsä taloudellista tilannetta 
keventääkseen Lahti pyrki 
muuttamaan saatavistaan 60 
miljoonaa sijoitukseksi Lahti 
Energia -yhtiöön, mutta tästä 
päätöksestä on valitettu. 

Lahti Energian hallitus 
ehdottaa viime vuoden tu-
loksesta jaettavaksi Lahden 
kaupungille osinkona mil-
joona euroa. Se on tuntuvasti 
vähemmän kuin takavuosina 
tuloutetut osingot, jotka par-
haimmillaan olivat noin 10 
miljoonaa euroa vuodessa. 
Yhtiön liikevaihdon tulos 
oli vuonna 2022 kokonaisuu-
dessaan 11 miljoonaa euroa 
voitollinen. 

Hanhikivi seikkailu maksoi 
Lahti Energia -yhtiölle 17,7 
alaskirjaustappion. Tämä 
vaikutti voimakkaasti Lah-
den kaupungille makset-
tavaan osinkoon. Lahden 
kaupunginvaltuusto antoi 
enemmistöpäätöksellä ai-
kanaan Lahti Energialla 
luvan lähteä mukaan Pyhä-
joen Hankikiveen aiottuun 
ydinvoimalahankkeeseen. 
Kaupunginvaltuuston kä-
sittelyssä Venäjän mukana 
oloa Hanhikiven ydinvoima-
lan rakentamisessa pidettiin 
riskinä. Nyt tämä riski lau-
kesi myös Lahti Energian 
maksettavaksi alaskirjaus-
tappiona. 

Hankikiven ydinvoimalan 
päätoteuttajana piti olla 
Venäjän valtiollinen ener-
giayhtiö Rosatom, mutta 
se ei kyennyt toimittamaan 
tarvittavia tuloksia laitok-
sen turvallisuustekniikasta. 
Näin Hanhikiven voimala 

ei saanut rakennuslupaa, ja 
hanke lopetettiin. Rosatom 
on ilmoittanut vievänsä 
asian oikeuteen, joten ti-
lanne on ainakin tämän 
ilmoituksen mukaan vielä 
kesken.

Tuotekehittelyssä Lahti 
Energia panostaa kauko-
lämpöä tuottavien pienvoi-
maloiden kehittämiseen, 
tutkii mahdollisuutta si-
joittaa teollisen luokan 
aur inkovoimalo ih in  j a 
merituulivoimaloiden ener-
giatuotantoon. Yhtiö tutkii 
myös mahdollisuutta, jossa 
tuulivoimaenergiaa varas-
toidaan lämmöksi. Nämä rat-
kaisut ovat kuitenkin vasta 
suunnitteluvaiheessa. Lahti 
Energia suunnittelee myös 
kiinteistökohtaisten jäähdy-
tysratkaisujen tuottamista. 

Lasse Koskinen

Lahti Energia kärsi tuntuvan menetyksen Hanhikiven ydinenergiahankkeessa. Kuvassa Lahden Kymijärven energiatuotan-
tolaitokset. Kuva: Vimma.

Hanhikivi-seikkailu aiheutti  
17,7 miljoonan menetyksen
Lahti Energian panostaa nyt uusiin tuotantotapoihin

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: 
Keskussairaalalta saa jatkossa täydet 
apteekkipalvelut arkisin ja lauantaisin
Ilves-apteekki muuttaa uusiin 
tiloihin ja avaa ovensa Päi-
jät-Hämeen keskussairaalaan 
pääoven vieressä maanantaina 
6. maaliskuuta. Apteekki pal-
velee kaikkia apteekkipalve-
lujen tarvitsijoita, erityisesti 
sairaalan potilaita ja heidän 
läheisiään, sairaalan henkilö-
kuntaa sekä alueen asukkaita. 

Apteekki on auki arkisin 
kello 9–18 ja lauantaisin 
kello 10–16. 

Apteekista saa resepti- ja 
itsehoitolääkkeiden, vitamii-
nien, ravintovalmisteiden, 
hoitotuotteiden ja apteekki-
kosmetiikan lisäksi erilaisia 
palveluja. Tuotteita voi tilata 
suoraan kotiin samana päivä-
nä apteekin kuljetuspalvelun 
avulla. Lääkkeiden koneel-
linen annosjakelupalvelu 
helpottaa lääkehuoltoa, jos 
käytössä on useita lääkkeitä. 
Apteekkiin voi palauttaa 

kotiin kertyneet lääkejätteet, 
jolloin ne hävitetään asian-
mukaisesti luontoa kuormit-
tamatta.  

Suunnitteilla on kehittää 
yhteistyötä sairaalan osasto-
jen ja poliklinikoiden kanssa, 
jotta Ilves-apteekki pystyy 
palvelemaan asiakaskun-
taa mahdollisimman hyvin. 
Apteekki toivoo valikoimaa 
ja palveluja koskevia ke-
hitysideoita asiakkailta ja 

sairaalan henkilökunnalta. 
Toiveet ja ideat voi lähettää 
osoitteeseen ilvesapteekki@
apteekit.net.  

Päijät-Hämeen hyvinvoin-
tialue järjestää päijäthämä-
läisten sosiaali- ja terveys-
palvelut sekä pelastustoimen 
palvelut alueen asukkaille.

Lähde: paijat-sote.fi
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Niinan niksitNiinan niksit Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Raparperijuustokakku

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

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

VARAA OMA 
MYYTIPAIKKASI

Ahtialantie 37, 15170 Lahti

www.lanttila.fi

Nyt on kevät-
siivouksen aika

Muista, meillä 
kauppa käy!

Hiustenleikkaus
13 - 17 €

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

To 18.00 Miesten ryhmä
Kauppakatu 2 A, LAHTI

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

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

Palvelevaa taimikauppaa Lahdessa, vuodesta 1967
Meiltä laadukkaat kesäkukat, 

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

Joukossa paljon erikoisuuksia 
ja harvinaisuuksia!

 

Päijät-Hämeen
Lokapalvelu Ky
puh. 0400 352 762

Lappilainen näkijä, parantaja

jo kolmannessa polvessa

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

0700-512411
Katariina

2,59€

 ★ Aito ★ Varma ★ Näkijä ★

2,34/min + pvm

Jenny
0700-51014

Myös luotettavat rakkaustulkinnat
2,59/min+pvm

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009

2,95€/min.+pvm. pl50 hki 25

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

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

te. Paista 150 astetta tunti, ota 
jäähtymään tunniksi ennen 

kuin avaat irtopohjavuoan. 
laita jääkaappiin ja tarjoile 

seuraavana päivänä.

SISUSTUSSUUNNITTELU – Inge Uotila

inge.uotila@insinooritoimistopeltomaki.fi

kodit, vapaa-ajan asunnot 
 ja julkiset tilat

p. 040-3518991

eduskunta-avustaja
kaupunginvaltuutettu

- tervettä järkeä 
päätöksentekoon

Maarit 
Tuomi 

444

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

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

RoundRobin-peleissä näh-

Keilailu-uutinen

Niko Oksaselle voitto 
IV Lahden Autolasikeskus Openista

Jesse Kallio, Niko Oksanen ja Jouni Helminen.

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

pisteen sarjan. 

Teksti: Niina Leskinen
Kuva: Pekka Mitikka

EnnustajiaEnnustajia

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

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

puh. 045 237 8562
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Automyyntiä

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

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

Polttoöljyä

TALO / MÖKKI MAALTA
Ympärivuotiseen lomakäyttöön.

Sopivasta kauppa heti.

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

Kiinteistöt

Kaihtimia

puh. 03 782 7783

Pelti- ja tiilikattojen
pesut ja maalaukset

RAKENNUSAPU
MARTTINEN

www.rakennusapumarttinen.fi
Puh. 0400-948 260

Kattotöitä

LAADUKASTA SIIRTONURMEA LAMMILTA!

Siirtonurmea

Asennettuna ja tarvikkeenaj

  saumattomat 
sadevesijärjestelmät

  kattosillat
  tikkaat
  lumiesteet
KKKKKKKKKKouKouKouKou ttttttrut ttttuot OOOOOe Oy

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

Kattoturvallisuustuotteita

Ompelukonemyynti ja -huollot

LAATUKONEET EDULLISESTI
MYYNTI - HUOLTO - KORJAUS 

KAIKKI MERKIT

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

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

Öljysäiliöiden huoltoa

Huhtikuun herkkuja!

Kauppahalli www.lihavuorinen.fiLihaa - laatua - palvelua

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

Kylmäsavuporoa, nautaa ja hevosta. 
Nastolan kotijuustoa.

 Vetikon tilan laidunlihaa. 

11,90
/kg

Maalaiskananmunat
isot XL, Suomi

6,50
/kg

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

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

3,50
/kg

34,90
/kg

Poron lapakäristys
Lumiporo, Suomi

tuore, Suomi

pakaste, GB

Toukokuun tahdotuimmat!

10,90
/kg

29,90
/kg

Rakennus- ja 
saneerauspalvelut

Kylpyhuonelaatoitus- ja 
vesieristystyöt
Ilmainen kartoitus!

Hyödynnä kotitalousvähennys!

Puh. 040 171 3110 / Aho

UKRAINA. Zaporizzjan 
kaupunki on yksi Venäjän 
Ukrainan suurhyökkäyksen 
pääkohteista ja sodan eri 
tapahtumien näyttämö. Kau-
punki ohj autui Neuvostolii-
ton aikana Lahden ystävyys-
kaupungiksi. Zaporizzja on 
Ukrainan kuudenneksi suurin 
kaupunki, ja sen ydinvoimala 
on tärkeä Ukrainan energia-
tuotannossa. Ydinvoimalan 
ympäristöön osunut tulitus 
on ollut koko sodan ajan 
vakava uhka. 

Zaporizzja sijaitsee leveän 
Dneprin joen molemmilla 
puolilla. Joen jakaa kau-
pungin kohdalla Hortytsjan 
saari. Sieltä on löytynyt ar-
keologisissa kaivauksissa 
löytöjä aina 1000-luvulta 
saakka, joten alueella on ollut 
pitkään keskitettyä asumista. 
Ennen Venäjän hyökkäystä 
2022, kaupungissa asui noin 

710 000 ihmistä. Heistä noin 
71 prosenttia oli ukrainalaisia 
ja noin 25 prosenttia venä-
läisiä. Teollistamisen aikana 
kaupunkiin siirtyi tai siirret-
tiin muitakin kansallisuuksia 
Neuvostoliiton alueelta. 

Neuvostoliiton aikana Zapo-
rizzjaan keskitettiin raskasta 
metalliteollisuutta. Vuonna 
1932 alueelle valmistui aika-
naan Neuvostoliiton ja koko 
Euroopan suurin vesivoima-
laitos. Alueen sodan keskel-
le joutunut ydinvoimalaitos 
on sähköntuotantoteholtaan 
myös Euroopan suurin. Van-
hin ydinvoimalan tuotantore-
aktoreista on vuodelta 1984 
ja uusin vuodelta 1995. Ne 
ovat painevesireakoreita, jot-
ka vaativat jäähdytykseensä 
lauhdevettä. Tämän vuoksi 
Dneprin joesta on padottu 
veden varastoksi tekojärvi. 

Toisen maailmansodan 
aikana Saksa eteni Ukrai-
naan. Tuolloin kaupunkia 
puolustanut Neuvostoliiton 
puna-armeijan osasto rä-
jäytti vuoden 1941 elokuus-
sa 120 metriä leveän reiän 
vesivoimalan patoon. Siitä 
ryöpsähtänyt tulta surmasi 
siviileitä ja sotilaita sekä 
Neuvostoliiton että Saksan 
joukoista. Surmansa tuolloin 
saaneiden lukumäärä on jää-
nyt epäselväksi. Arvioluvut 
vaihtelevat 20 000 – 100 000 
välillä. Saksan miehitys kesti 
Zaporizzjassa kaksi vuotta. 

Venäjän armeija valtasi 
Zaporizzjan ydinvoimalan 
4. maaliskuuta 2022. Tällöin 
ydinvoimalan alueella syttyi 
tulipalo, joka ei kuitenkaan 
keskittynyt itse ydinvoima-
laan. Venäjä on miehityksen 
jälkeen tulittanut raketein 

voimalan lähialuetta. Täl-
lä arvellaan painostettavan 
länsimaita niin että nämä 
turvallisuussyistä pakottavat 
Ukrainan Venäjän sanele-
miin rauhanneuvotteluihin. 

Venäjän miehityksen ajan 
ydinvoimalan tuotannos-
ta ja turvallisuudesta ovat 
vastanneet ukrainalaiset 
työntekijät. Ydinvoimalasta 
johtaneet sähkölinjat ovat 
tulituksen vuoksi katkenneet 
useita kertoja aiheuttaen häi-
riöitä Ukrainan sähköntuo-
tantoon ja itse ydinvoimalan 
turvallisuuteen, mutta linjat 
on saatu toistuvasti korja-
tuiksi. Zaporizzjan miehi-
tystilanne jatkuu edelleen. 
Lahdesta on lähtenyt avus-
tuseriä Zaporizzjan alueen 
siviiliapuun.

Lasse Koskinen

Zaporizzjan ydinvoimala on jäänyt Ukrainassa Venäjän suurhyökkäyksen jälkeen miehittäjien haltuun. Kuva: Energoatom.

Lahden ystävyyskaupunki 
sodan keskellä
Zaporizzjan ydinvoimala taktinen kohde

Tennilä-Voistio on  
Päijät-Hämeen Vuoden Kylä 2023
Päijät-Hämeen Vuoden Kylä 
2023 on reilu 300 asukkaan 
kylä Tennilä-Voistio Hollo-
lasta. Valintaraadin mukaan 
Tennilä-Voistion hakemuk-
sesta välittyi mielikuva läm-
minhenkisestä maalaiskyläs-
tä, josta löytyy yhteisöllisyyttä 
ja tekemisen meininkiä.

Kylän keskuksena toimii 
vanha kyläkoulu, joka on 
ollut jo parikymmentä vuotta 
kylän omistuksessa. Raken-
nuksessa toimii ryhmäperhe-
päiväkoti sekä kylätalo. Siel-
lä järjestetään paljon erilaisia 
kylätapahtumia sekä se toimii 
harrastusryhmien kokoontu-
mistilana. Yhteisöllisyyttä 
luo joka toinen viikko koulul-
la järjestettävä yhteisruokailu 
kirjastoautopäivänä. 

Erityisesti raatilaiset piti-
vät siitä, että kylä on panos-
tanut kyläturvallisuuteen. 
Kylällä toteutettiin turval-
lisuuskysely, joka pohjalta 
lähdettiin toteuttamaan mm. 
heijastin- ja kylttikampanja 
sekä risteysalueita raivattiin 
talkoilla näkyvyyden paran-
tamiseksi. Nyt on kylätalolle 
saatu myös aggregaatti takaa-
maan vedenjakelu häiriöti-
lanteissa.

Päijät-Hämeen Vuoden 
Kylä -kilpailun järjestää Päi-
jät-Hämeen Kylät. Valinta-
raadissa on mukana kylien 
edustajien lisäksi paikallisme-
dian, viime vuoden voittajan 
eli Vuolenkosken, Päijät-Hä-
meen liiton sekä Päijät-Hä-
meen Osuuspankin edustajia.

Tennilä-Voistio on jo 27. 
Päijät-Hämeen Vuoden Kylä 
ja saa nimensä ansiokkaa-
seen joukkoon. Voittaja-
kylä ansaitsee kiitoksen ja 
kyläjuhlan lisäksi tarjolla 
on positiivista näkyvyyttä, 
Päijät-Hämeen Kylien ky-
läaktivaattori Tiina Västilä 
sanoo tiedotteessa.

Kylältä voittoa kommen-
tointiin seuraavasti: ”Olem-
me tosi iloisia voitosta, ja 
erityisesti siitä, että olemme 
ensimmäinen kylä Hollolas-
ta, joka on valittu Päijät-Hä-
meen vuoden kyläksi. Ky-
lällämme on viime vuosina 
tehty paljon töitä yhteisölli-
syyden lisäämiseksi, ja viime 
vuonna erityiseksi teemaksi 
otettiin kylän turvallisuuden 

parantaminen, joka koetaan 
hyvin tärkeäksi kyläläisten 
keskuudessa. Vuoden Kylä 
-tunnustuksen myötä saam-
me mahdollisuuden jakaa 
eteenpäin näitä oppejamme, 
ja myös kehittää kyläämme 
entistä parempaan suuntaan.”

Voittoa tullaan juhlistamaan 
Tennilä-Voistion kylällä maa-
kunnallisessa kyläjuhlassa. 
Päijät-Hämeen Vuoden Ky-
län palkitsee Päijät-Hämeen 
Kylät, Hollolan kunta, Päi-
jät-Hämeen Osuuspankki ja 
Päijät-Hämeen Liitto. Lisäksi 
muistetaan tsemppipalkinnolla 
Paimelan kylää Hollosta sekä 
tunnustuspalkinnolla Villäh-
teen kylää Lahdesta.

Lähde: paijat-hame.fi
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NIINAN NIKSIT Niina Ojansivu
Keittiöpäällikkö

Marjapiiras
Kevättä kohti mennään ja pakastinta on ruvettava tyhjentämään, jotta syksyksi kaikki 
vanhemmat tuotteet on saatu syötyä. Toivotaan hyvää ja satoisaa marja ja sieni vuotta, jotta 
saadaan taas talveksi herkkuja. Ensimmäiset kylvöksetkin on tullut tehtyä ja joka kevät yhtä 
innolla siemenpusseja tulee valittua kauppa reissulla. Kevät on kyllä uudistumisen ja tekemisen 
aikaa, ruoanlaitto ja leipominenkin on jotenkin kivempaa ja tulee kokeiltua uusia reseptejä. 
Tämä resepti on vanhaa perua ja toimii aina. Maukas ja mehevä marjapiiras.

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

Marjapiiras

Pohja:
100 g margariinia
1 dl sokeria
1 kanamuna
2 dl vehnäjauhoja
0,5 dl kauralesettä
1 tl leivinjauhetta

Täyte:
4 dl marjoja
1 prk kermaviiliä
1 kananmuna
0,5 dl sokeria
1 tl vaniljasokeria

1. Vaahdottamalla voi ja 
sokeri. Lisää muna ja jauho-
leivinjauheseos.
2. Levitä taikina voidellun, 
halkaisijaltaan 23 - 24 cm 
piirasvuoan pohjalle ja 
reunoille. Levitä marjat 
piirakkapohjalle. Jos 
käytät pakastemarjaa 
laita marjojen sekaan 2 
rkl perunajauhoa. Sekoita 
kermaviili, kanamuna ja 
sokerit kaada seos marjojen 
päälle.
3. Paista uunin alaosassa 
200 asteessa n. 30 min.

Keilailu-uutinen

Sunnuntaina 26.2.2023 pelat-
tiin Starmenin Helmikaatojen 
finaali Lahden Keilahallissa. 
Loppukilpailuun selviytyi 
kahden viikon kilpailujakson 
ajalta 21 parasta keilaajaa. 
Finaalissa keilattiin 7 sarjaa 
amerikkalaisittain.

Kilpailun voiton vei yli-
voimaisesti TKK:n Jarno 
Lahti pistein 1775. Eroa 

tuli liki 200 pistettä toiseksi 
sijoittuneeseen Bayn Juhani 
Tonteriin, 1596. Kolmas sija 
meni TPS:n Jesse Kalliolle, 
1561. 

Lahti heitti finaalissa kaksi 
täydellistä 300 pisteen sarjaa 
ja ne olivat hänen 40. ja 41.

Teksti ja kuva: 
Niina Leskinen

Jarno Lahti 
ylivoimaiseen 
voittoon Starmenin 
Helmikaadoissa

Juhani Tonteri, Jarno Lahti ja Jesse Kallio

Eduskunta hyväksyi lain jul-
kisten työvoima- ja yrityspal-
veluiden järjestämisvastuun 
siirtämisestä kunnille. Palve-
lut siirtyvät kunnille vuoden 
2025 alusta lähtien. Lahden 
kaupunki ja Päijät-Hämeen 
kunnat ovat käynnistäneet 
muutoksen valmistelun.

Työvoima- ja elinkeino-
palvelujen järjestämisvas-
tuu siirtyy valtiolta kuntiin 
1.1.2025. Eduskunta hyväk-
syi 1.3. hallituksen esityksen 
julkisten työvoima- ja yritys-
palveluiden järjestämisvas-
tuun siirtämisestä kunnille. 
Lain voimaantulo vaatii vielä 
presidentin vahvistuksen.

TE-palveluiden siirrossa 
kuntiin ei ole kyse pelkästään 
hallinnollisesta uudistukses-
ta, vaan mahdollisuudesta 
reagoida nopeammin ja asia-
kaslähtöisemmin alueellisiin 
tarpeisiin niin kuntien elin-
voiman kuin työllisyyden 
muutosten suhteen. Muu-
toksen myötä tuleva uusi ra-
hoitusmalli kannustaa kuntia 
kehittämään toimintaan-
sa työllisyyttä edistäväksi. 
TE-toimistojen asiakkaat, 
palvelut ja tehtävät tule-
vat siirtymään kunnille, ja 
henkilöstö siirtyy kuntiin 
liikkeenluovutuksella.

Kuntien vastuulle siirty-
villä TE-palveluilla halutaan 
aikaisempaa vaikuttavammin 
edistää työllisyyttä, osaavan 
työvoiman saatavuutta ja yri-
tysten kasvua. Kuntien pai-

kallistuntemuksen ansiosta 
työpaikkojen ja työtekijöiden 
kohtaamista voidaan monin 
eri tavoin tehostaa. Kunnissa 
on tietoa asukkaista ja pai-
kallisesta elinkeinoelämästä, 
mikä antaa mahdollisuuksia 
suunnitella ja toteuttaa yksi-
löllisiä, paikallisiin tarpeisiin 
sopivia palveluja.

Lahti ja Päijät-Häme 
valmistautuvat 
muutokseen
Lahti ja muut Päijät-Hä-
meen kunnat ottivat uuti-
sen TE-palvelujen siirron 
varmistumisesta tyytyväi-
sinä vastaan. Muutos tuo 
toivottuja keinoja kuntien 
elinvoiman lisäämiseen ja 
työllisyyden edistämiseen. 
Uudistuksen valmistelussa 
tullaan tekemään laajaa yh-
teistyötä kuntien, valtion ja 
eri sidosryhmien kanssa. Tii-
vis yhteistyö Päijät-Hämeen 
kuntien välillä on jo alkanut.

Päijät-Hämeen kunnista 
Lahti, Asikkala, Hollola, 
Orimattila ja Kärkölä ovat 
mukana työllisyyden kunta-
kokeilussa. Kuntakokeilun 
aikana on päästy testaamaan 
ja rakentamaan käytäntöjä ja 
toimintamalleja, joita tullaan 
muutoksessa hyödyntämään. 
Lahden seudun työllisyy-
den kuntakokeilu jatkuu 
31.12.2024 saakka.

Lähde: lahti.fi

TE-pal ve lut  
siir ty vät kun tiin

Pyydystalkoissa  
ahkeroitiin jo 30. kerran
Kunniakkaan perinteen 
omaavat pyydystalkoot jär-
jestettiin nyt jo 30. kerran! 
Ensimmäiset hoitokalastusta 
tukevat pyydystalkoot järjes-
tettiin vuonna 1993. Tämän 
jälkeen pyydystalkoita on 
järjestetty joka vuosi, lukuun 
ottamatta vuotta 2021, jolloin 
talkoita ei voitu järjestää 
vallitsevan koronatilanteen 
vuoksi.

Tämä vuonna talkoot jär-
jestettiin totutusti tammi-hel-
mikuun vaihteessa Niemessä. 
Kahden viikon aikana talkoi-
siin osallistui lähes 60 hen-
kilöä ja talkootunteja kertyi 
1520. Päivittäin pyydysten 
parissa ahkeroi keskimäärin 
yli 20 henkilöä. Osa talkoo-
laisista on ollut mukana pyy-
dystalkoiden alusta saakka. 
Uusiakin kasvoja nähtiin 
ahkerassa joukossa. Hoito-
kalastukseen ja pyydysten 
rakentamistyöhön kävi tu-
tustumassa ja tuntumaa otta-
massa Koulutuskeskus Sal-
pauksen ympäristöalan sekä 
kalatalouden opiskelijoita. 
Uusia käsipareja tarvitaan, 
jotta pitkä ja ainutlaatuinen 
perinne säilyisi.

Talkoissa rakennettiin 
jälleen uusia pyydyksiä ja 
korjattiin vanhoja. Tällä ker-
taa rakennettiin kaksi uutta 
paunettia, joilla hoitokalastus 
onnistuu myös hiukan mata-
lammassa vedessä kasvilli-
suuden joukossa. Paunetteja 
on tarkoitus kokeilla ensi 
keväänä Vesijärvellä ja Hol-
lolan Kutajärvellä. Lisäksi 
korjattiin vanhoja paunetteja 
ja rysiä, kalasumppuja sekä 
nuotta vetonaruineen.

Yleensä pyydystalkoissa 
on valmistettu myös mai-
neikkaita Weke-katiskoja. 
Tällä kertaa tilatut materiaa-
lit jäivät yllättäen saapumatta 
katiskanvalmistajan vali-
tettavan konkurssin vuoksi. 
”Korvaavaa tekemistä löy-
tyi pikaisella aikataululla 
supiloukkujen valmistuk-
sesta”, kertoo järjestelyistä 
vastanneen Päijät-Hämeen 
kalatalouskeskuksen toimin-
nanjohtaja Janne Partanen. 
Supikoira on säädetty hai-
talliseksi vieraslajiksi koko 
EU:n alueella. Sen ruokava-
lioon kuuluvat myös lintujen 
munat ja poikaset. Vesijär-
velläkin pienpetopyydykset 
ovat tarpeen vesilintujen 
pesinnän turvaamiseksi.

Pyydystalkoot järjestettiin 
osana Vesijärvisäätiön koor-

dinoimaa kansainvälistä Lea-
der-hanketta HOLA LAKE II 
– Järvien kokonaisvaltaisen 
hoidon kehittäminen II, jos-
sa Vesijärven hankeosuutta 
rahoittavat vuoden alussa 
yhdistyneet Etpähä ry ja 

Päijänne-Leader ry.
Pyydystalkoiden käytän-

nön järjestelyistä vastasi 
Päijät-Hämeen Kalatalous-
keskus.

Lähde: Vesijarvi.fi



Viikko 10 / 2023 – 11 –Lahden Seudun Uutiset

≤ PALVELUHAKEMISTO
OMPELUKONEMYYNTI JA -HUOLLOT

Viikko 20 / 2021 – 7 –Lahden Seudun Uutiset

PALVELUHAKEMISTOPALVELUHAKEMISTO
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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
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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

Kä ve lyn ja pyö räi lyn 
edis tä mi seen mil joo nan 
avus tus pot ti
Tällä kierroksella Lahti saa valtionavustusta kolmeen 
eri hankkeeseen

Liikenne- ja viestintävirasto 
Traficom on myöntänyt kun-
nille tarkoitetussa kävelyn ja 
pyöräilyn investointiohjel-
massa Lahden kaupungille 
avustusta kolmeen kävelyn 
ja pyöräilyn edistämishank-
keeseen. Traficomin mukaan 
valtionavustusta myönnettiin 
ensisijaisesti hankkeille, jois-
sa toteutettavan kävelyn ja 
pyöräliikenteen infrastruk-
tuuri on laadultaan korkea-
tasoista sekä edellytykset 
kävely- ja pyörämatkojen 
määrän lisäämiseksi arvioi-
tiin parhaiksi.

Lahden avustettavat hank-
keet ja avustussummat ovat 
Mytäjäisten alikulku (510 
650 €), Pala palalta parem-
maksi – pyöräilyn tavoite-
verkon viitoituksen toteut-
taminen (40 500 €) sekä 
Renkomäen monitoimitalon 
kävelyn ja pyöräilyn järjes-
telyt (616 450 €). Avustus on 
50 % hankekustannuksista.

Mytäjäisissä uusitaan 
Helsingintien alikulku
Mytäjäisissä uusitaan Hel-
singintien alittava kävelyn 
ja pyöräilyn alikulku. Ali-
kulun kunnostaminen tulee 
hankaloittamaan ajoneuvo-
liikennettä.

– Kulkuyhteyttä ei kat-
kaista kokonaan missään 
vaiheessa, mutta kaistoja on 
kerralla vähemmän käytössä, 
kertoo hankepäällikkö Elsa 
Keskiväli.

Mytäjäisten osalta työt 
alkavat vähäisillä puuston 
poistoilla jo alkukeväällä. 
Mytäjäisten alikulku on osa 
pyöräilyn tavoiteverkostoa.

Renkomäessä 
parannetaan koulun 
liikennejärjestelyjä
Renkomäen monitoimita-
lon kävelyn ja pyöräilyn 
järjestelyjä parannetaan 
koulun kesäloman aikana 
vuonna 2024. Orimattilan-
kadun varressa olevaa kä-
velyn ja pyöräilyn yhteyttä 
parannetaan rakentamalla 
turvallisemmat erotellut ja-
lankulun ja polkupyöräilyn 
väylät kadun eteläreunaan. 
Lisäksi kävelyn ja pyöräi-
lyn yhteyksiä parannetaan 
linja-autopysäkeille Orimat-
tilankadun pohjoisreunalla. 
Lakkitehtaantielle rakenne-
taan yhdistetyt jalankulun ja 
pyöräilyn väylät molemmil-
le puolille.

Viitoitus pala palalta 
paremmaksi
Pyöräilyn tavoiteverkon vii-
toitustyö sai lisärahoitusta. 
Hanke täydentää osaltaan 
Lahden kaupungin sekä 
Päijät-Hämeen seudullisen 
pyöräilyn tavoiteverkon to-
teutusta ja opastaa etenkin 
pyöräilijöitä käyttämään 
edullisimpia reittejä tehden 
liikkumisesta sujuvampaa. 
Selkeät viitoitukset hel-
pottavat niin pyöräilijöitä 
kuin kävelijöitäkin löytä-
mään tärkeisiin kohteisiin. 
Opastus toteutetaan uusien 
pyöräliikenteen viitoituk-
sen ohjeistuksien mukaises-
ti ja maastoon asennetaan 
suunnistustauluja aiemmin 
yleisesti käytettyjen viittojen 
sijaan.

Lähde: lahti.fi

Päi vä ko ti Pääs kyn pe säs tä kol mas  
Sal paus sel kä Geo park -päi vä ko ti

– Ohjelmaan osallistuminen 
on lisännyt retkeilyn pedago-
gista merkitystä ja luonnossa 
liikutaan sen myötä tietoi-
semmin. Luonnontuntemus 
ja lajitietous ovat lisäänty-
neet, kertoo päiväkoti Pääs-
kynpesän johtaja Katariina 
Kalenius.

Päiväkoti Pääskynpesä 
aloitti Salpausselkä Geopark 
-varhaiskasvatusohjelman 
keväällä 2022 ja saavutti 
Geopark-päiväkodin titteliin 
oikeuttavat tavoitteet vuoden 
loppuun mennessä. Ohjelma 
aloitetaan koulutuksilla, joi-
den tavoitteena on innostaa 
työyhteisö taustatiedon ja 
käytännön ympäristökas-
vatusmenetelmien kautta 

lumoutumaan lähiympäristön 
ominaispiirteistä ja mahdol-
lisuuksista.

– Päiväkoti Pääskynpesä 
soveltui sijaintinsa ja toimin-
tansa puolesta erinomaisesti 
ohjelmaan mukaan. Valmiiksi 
yhteisöllisessä työilmapiirissä 
innostus yhteiseen tekemiseen 
auttoi saavuttamaan ohjel-
masta parhaan hyödyn, toteaa 
Lahden kaupungin ympäristö-
kasvattaja Emma Marjamäki.

Salpausselkä Geopark 
-varhaiskasvatusoh-
jelmalla lähiluonto 
tutuksi
Salpausselkä Geopark -var-
haiskasvatusohjelma on 

maksuton kestävän kehityk-
sen ohjelma geopark-alueen 
varhaiskasvatuksen toi-
mipisteille. Salpausselkä 
Geopark -päiväkodissa lä-
hiluonto on keskeinen op-
pimisympäristö, ja YK:n 
kestävän kehityksen Agenda 
2030 -tavoitteiden toteutu-
misen eteen työskennellään 
päiväkodin arkeen soveltu-
valla tavalla. Luontosuhteen 
ja paikallisidentiteetin vah-
vistaminen ovat keskeisiä 
tavoitteita.

Ohjelma perustuu seitse-
mään kriteeriin, joiden saa-
vuttamiseksi toimipisteessä 
kouluttaudutaan, tutustutaan 
Agenda 2030 -tavoitteisiin ja 
lisätään suunnitelmallisesti 

ulkona opettamista, retkitoi-
mintaa sekä henkilöstön ja 
lasten lähiympäristön tun-
temusta. Ohjelmaa koordi-
noivat Lahden kaupungin 
Luontokoulu Kaislan ym-
päristökasvattajat. Mukana 
olevat päiväkodit saavat tu-
kea ympäristökasvattajilta ja 
toisiltaan.

Aiemmin Geopark-päi-
väkodiksi ovat yltäneet Ka-
nervan päiväkoti Lahdessa 
ja Hämeenkosken päiväkoti 
Hollolassa.

Lähde: lahti.fi

Päiväkoti Pääskynpesä on saavuttanut Salpausselkä Geopark -päiväkodin statuksen. Geopark-varhaiskasvatusohjelmaan 
osallistumisella on ollut suuri vaikutus lasten liikkumisen lisäämisessä. Kaikki päiväkodin ryhmät ovat lisänneet 
retkeilyä ja vierailevat luontokohteissa viikoittain.
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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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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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p. 041 441 1961
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NKN-Yhtiöissä olemme keskittäneet osaamisemme
Päijät-Hämeen ympäristössä maatilojen, omakotitalojen, asunto-osakkeiden, teollisuus- ja liike-
tilojen sekä vapaa-ajan asuntojen välitykseen, vuokraukseen ja arviokirjojen laatimiseen.

Lahdessa, Nastolassa, Asikkalassa ja Kouvolassa olemme vastanneet kiinteistö- ja asunto-osake- 
yhtiöiden isännöinnistä vuodesta 1985. Lisäksi hoidamme puolestanne kaikki notariaattipalvelut, 
perunkirjoitukset ja testamentit. 
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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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Päijät-Hämeen ympäristössä maatilojen, omakotitalojen, asunto-osakkeiden, teollisuus- ja liike-
tilojen sekä vapaa-ajan asuntojen välitykseen, vuokraukseen ja arviokirjojen laatimiseen.

Lahdessa, Nastolassa, Asikkalassa ja Kouvolassa olemme vastanneet kiinteistö- ja asunto-osake- 
yhtiöiden isännöinnistä vuodesta 1985. Lisäksi hoidamme puolestanne kaikki notariaattipalvelut, 
perunkirjoitukset ja testamentit. 
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Nastola, Nastola kk.  73,0 m2 
3h+k+s+autok. Luonnon keskellä, ulkoilu-
maastojen, kauppojen ja koulujen lähellä 
oleva avoimella pohjalla toteutettu valoisa 
yhden tason v. 2008 rakennettu rivita-
lokoti kahdella makuuhuoneella. EL=E.  
Vh. 138.000 €. Aurinkolantie 7 B 2. 16366164

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

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

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

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

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

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

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

MYYTÄVÄNÄ LIIKEHUONEISTOJA:

MYYTÄVÄNÄ RIVITALOHUONEISTOJA: MYYTÄVÄNÄ OMAKOTITALO: VUOKRATTAVANA KERROSTALOHUONEISTOJA:

RIVITALOUUSTUOTANTOA LAHDEN NASTOLAN RAKOKIVEEN:

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

Huoneistoja tulee 8 kpl seuraavasti:
A 1 4h+k+s = 83,5 m2 mh. 89.225 €– vh. 227.000 € VARATTU
A 2 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € 
A 3 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € VARATTU
A 4 2h+k+s = 60,5 m2 mh. 73.175 €– vh. 173.000 € 
A 5 2h+k+s = 60,5 m2 mh. 73.175 €– vh. 173.000 € VARATTU
A 6 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € VARATTU
A 7 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € VARATTU
A 8 4h+k+s = 93,5 m2 mh. 91.725 €– vh. 246.000 € VARATTU
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Nastola, Nastola kk.  73,0 m2 
3h+k+s+autok. Luonnon keskellä, ulkoilu-
maastojen, kauppojen ja koulujen lähellä 
oleva avoimella pohjalla toteutettu valoisa 
yhden tason v. 2008 rakennettu rivita-
lokoti kahdella makuuhuoneella. EL=E.  
Vh. 138.000 €. Aurinkolantie 7 B 2. 16366164

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

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

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

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

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

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

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

MYYTÄVÄNÄ LIIKEHUONEISTOJA:

MYYTÄVÄNÄ RIVITALOHUONEISTOJA: MYYTÄVÄNÄ OMAKOTITALO: VUOKRATTAVANA KERROSTALOHUONEISTOJA:

RIVITALOUUSTUOTANTOA LAHDEN NASTOLAN RAKOKIVEEN:

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

Huoneistoja tulee 8 kpl seuraavasti:
A 1 4h+k+s = 83,5 m2 mh. 89.225 €– vh. 227.000 € VARATTU
A 2 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € 
A 3 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € VARATTU
A 4 2h+k+s = 60,5 m2 mh. 73.175 €– vh. 173.000 € 
A 5 2h+k+s = 60,5 m2 mh. 73.175 €– vh. 173.000 € VARATTU
A 6 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € VARATTU
A 7 3h+k+s = 72,5 m2 mh. 83.375 €– vh. 203.000 € VARATTU
A 8 4h+k+s = 93,5 m2 mh. 91.725 €– vh. 246.000 € VARATTU
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