LASTEN JA NUORTEN DISCO

Tuomas Kulhua LKV, IAT
Julkinen kaupanvahvistaja
Puh. 044 762 4090

AURINKOVUOREN KOULUN JUMPPA-AREENALLA 25.9.2015
tLMPoo-60,,"-"*4&5too7605*""5t14:-*116é
7605*""5
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Tapahtuma on päihteetön.

Lekatie 1, Nastola |www.nkn-yhtiot.ﬁ

JAKELU: Asikkala 5 530 kpl (yhteisjakelu 39 200 kpl)

Keskiviikko 23.9.2015

12. vsk.

010 alku
010alkuiset puh
p elut kii
kiinteä
nteänn jja mat
matkavi
kav esti
kavi
stinver
nverkon
nve
kon
liit
iittymä
tymästä
stä 8,8
8 snt/
snt/min.
min. (si
min
(sis.
s. alv:n
alv:n 24%
24%).).

SYYSKUUN

Trendi
Tre
ndi
1055 €

Parturi-Kampaamo

Tallukka
rokkaa!
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Gabban
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anaa
249 €

TUOTTEET

040 679 8284
Neste Körri, 2. krs

OMENOITA

-40%

Pe 2.10. klo 21-01.30

OMENAMEHUA
JA MEHUASEMA

LINSSIT

Kamppilantie 70
17410 Viitaila
Puh. 040-5594027

asuntoarea.net

www.jaakkolanomenatila.fi

Mariankatu 15, 15110 Lahti

Dj Karppa

-50%

Haluatko Hannnan
makutuomarikksesi?
se

TERVETULOA TYYLIPÄ
TE
PÄÄIVILLLEE
P 2.10. KLO 10-17
PE
0- 7

Soita heti ja
tilaa ilmainen
arviointikäynti.

JAAKKOLAN
OMENATILA

LAURI TÄHKÄ

Saimi Hoyer x 2

TO 10–17, PE 9–16

Asuntokaupan asiantuntijat
palveluksessasi
Asikkalan ja Padasjoen alueella.

alk. 1,50 €/kg

Nro 39
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Liput 20 € (ennakkoon Tallukasta)

Tallukassa tanssitaan!
Pe
Pe
La
Pe

09.10.
16.10.
17.10.
23.10.

Saija Tuupanen & eXmiehet
Tulipunaruusut
Ilpo Taipaleen Unikuva -yhtye
Lahti Big Band & Elina Pakkanen
& Tuusula Big Band
30.10.
Nuotio
Pe 30
3
0.10
.10.
0 A
0.
Arto N
u tio & Sunset
uo

Herkulliset, tanssivat
Pikkujoulut Tallukassa!
Katso lisää www.tallukka.fi
tai ota yhteyttä p. 03-88 881
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Tuomo Riihilahti Petri Mielonen
0400 682 431 0440 956 956

Hyvinvointi-, Kokous- ja
Golf Hotelli Tallukka

TTutustu
Tu
u
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tus
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ustu
ssttu
viihdetarjontaamme
www.tallukka.fi/
tapahtumat

Tallukantie 1, 17200 Vääksy
sales@tallukka.ﬁ, P. (03) 88 881
www.tallukka.ﬁ

Tervetuloa jatkossa Extra-hyvään

K-market Lampiseen
Tehdään yhdessä parempi kauppa, tule vaikuttamaan!

Muistathan,
että meillä
jalkahoidoissa
eläkeläisalennus!

Piristystä
n
pimeneviin
in
syysiltoihin.

assa

t voim

kse
Tarjou

To-S9u.2015
.
24.-27
ellei

m
toisin

149
kpl
(7,84-8,51/kg)

Meiltä ainoana Vääksyssä
Haute Coiffure Francaisen

HK

VILJAPORSAAN
ULKOFILEE
maustamaton n.1,5kg

-33%

Etu K-Plussa-kortilla

5

95

Ilman K-Plussa-korttia 8,95 kg

3pkt

10

,-

3 pkt
(6,66/kg)

Myydään

KUIVAA
KOIVU- JA
SEKAKLAPIA
myös halkoina
ja toimitettuna
PIHAPUIDEN
KAADOT

Asikkalan
Auttava Käsi

T:mi
Sami
Näsi

Katajatie 10,
17200 Vääksy
puh. 044 5728 685

TERVETUL
hernekeitolOA
ja kahville! le
niin kauan
kuin riittää

AVANA
T
T
A
R
UOK

V

pe 25.9.
klo 13-18

Täällä sinua palvelevat
Mari, Emilia ja
a Katerina.

Rusthollintie 1, 17200 Vääksy
p. 03-7306 806
ma-pe 9-17 ja la 9-14 sekä sop. mukaan
ASIKKALA@MARINPK.FI

500g
raj. 1erä/talous

kg

Tervetuloa!

VÄÄKSYN MARIN
PARTURI-KAMPAAMO

KAHVI

Pringless
175-190g
17
75-190g
g

Tutustu tarjontaamme netissä!

Pariisin sekä
Lontoon
syksyn ja
talven
hiusmuoti!

Paulig
Juhla Mokka

ainita

PERUNALASTUT

Mukana
tanssipassissa.
Katso lisää
www.tanssipassi.fi

KAKSIO
45 m²

K-MARKET
LAMPINEN

Siltatie 2,
17240 KALKKINEN
Puh. 03-7671141
arto.lampinen@k-market.com

palvelemme
ARK 9-19, LA 9-18,
SU 11-15

Aniantiellä
Vapautuu 1.10.
p. 040-595 6208

2
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Neljä kuntaa hankki yhdessä aurinkopaneeleita ilman omia
investointeja

Asikkala mukana
aurinkopaneelien kimppaostossa
Solnet Green Energy Oy on
voittanut Suomen ympäristökeskuksen järjestämän
tarjouskilpailun, joka koski
neljän kunnan aurinkovoimaloiden yhteishankintaa.
Tarjouskilpailussa haettiin
parasta tarjousta yhteensä 60 kilowatin aurinkopaneeleille. Toimituksen kokonaishinta on noin 90 000
euroa. Paneelit asennetaan
kuntien omistamiin rakennuksiin.
Hankinnassa on mukana
neljä hiilineutraalisuutta
tavoittelevaa kuntaa; Asikkala, Laitila, Mynämäki ja
Padasjoki. Aurinkopaneelit asennetaan syksyn 2015
aikana kuntien omistamiin

rakennuksiin, muun muassa
kouluun, terveyskeskukseen
ja päiväkotiin.
Sähkön hinta
määrittää hyödyn
Tarjouskilpailu tehtiin leasing-muotoisena eli kunta
ei joudu investoimaan hankkeeseen. Laitteiston toimittaja neuvotteli rahoituksen
valmiiksi rahoittajan kanssa.
Leasing-maksun suuruudeksi määrättiin se summa,
minkä paneelien keskimäärin tuottaman sähkömäärän
ostaminen verkosta maksaisi
nykyhinnoilla. Tämän ansiosta myöskään kunnan käyttömenot eivät kasva.
Tarjouskilpailu kohdistui

laitteiston kokonaishinnan
sijaan leasingkauden pituuteen. Lyhin leasingkausi oli
toimittajaa valittaessa tärkein kriteeri. Solnet Green
Energyn tarjouksessa kunnat maksavat leasingmaksua 12 vuoden ajan. Lisäksi
tarjouksessa arvioitiin muun
muassa takuun pituutta ja
kattavuutta.
– Halusimme kokeilla
mallia, jossa aurinkovoimala saataisiin edullisesti kunnan käyttöön ilman, että
kunnan tarvitsee investoida
tai lisätä käyttömenojaan.
Voimalan tuotto jää kokonaan kunnan hyödyksi leasing-kauden jälkeen. Hyöty
saattaa olla merkittävä, kos-

ka paneelien käyttöikä on
pitkä, pilotin vetäjä, tutkimusinsinööri Jarmo Linjama Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.
– Teoreettisena riskinä
kunnalle on lähinnä verkkosähkön merkittävä halpeneminen, jolloin hankinnan
kannattavuus heikkenee.
Toisaalta käänteisesti sähkön hinnan nousu parantaa
voimalan kannattavuutta,
Linjama arvioi.
Kunnat ovat olleet kokeilusta erittäin kiinnostuneita. Linjaman mielestä on
hyvinkin mahdollista, että
samantyyppinen hankinta
toteutetaan huomattavasti
laajempana ensi vuonna.

Tarun Tupanen sulkee ovensa 25.9.
Ilmainen lounas myöskin vajaalla lounaspassilla.
Poistomyynti to-pe!

Kiitos kaikille asiakkaille kuluneesta kesästä!
Taru Lyhelä
AdbcW^[[X]cXT B\PaZTcX]Pd[P~ZT_T( %~[hWT[PcPad/[ddZZdR^\

LENTOPALLON HARRASTESARJA
Ilmoittautumiset harrastelentopallosarjaan
n
suoritetaan maksamalla osallistumismaksu
50 € Asikkalan Raikkaan tilille 501109-4414
42
viimeistään 29.9.2015. Maksun tiedonantoihin merkitään joukkueen yhdyshenkilön yhteystiedot.

VERENLUOVUTUS
VÄÄKSYSSÄ

Liikuntahallissa pidetään to 1.10. klo 19
sarjaa koskeva palaveri, johon joukkueiden
n
edustajien toivotaan osallistuvan.

ke 30.9. klo 14–18
Järvi-Hämeen Osuuspankki,
kokoustila, Rusthollintie 1, 2. krs

Lisätietoja sarjasta antavat:
Matti Kettunen 044 7780 247 ja
Pekka Kommeri 044 2754 347.

Tervetuloa!

Asikkalan kunnan liikuntapalvelut
Asikkalan Raikkaan lentopallojaosto

OJENNA KÄTESI. Lahden veripalvelutoimisto, kauppakeskus
Trio, Hansakuja, Kauppakatu 10, ma, ke, to 11–18, ti, pe 11–17
s Ota virallinen henkilötodistus mukaan. Maksuton luovuttajainfo sYHULSDOYHOXßsVRYLQNROXRYXWWDMDNVLß

www.seutuneloset.ﬁ

VUOKRATAAN
VENEIDEN TALVISÄILYTYSTILAA
PAIKKA: VÄÄKSYN
LOUKKUHARJUSSA

Ilmoitus Järvi-Hämeen
Osuuspankin jäsenille
Nyt voit omistamisen lisäksi sijoittaa omaan pankkiisi. JärviHämeen Osuuspankissa alkaa Tuotto-osuus-anti 5.10.2015.
Tuotto-osuus on pitkäaikainen sijoitus pankkisi pääomiin.
Sijoittamalla tuet osuuspankkisi vakavaraisuutta ja paikallista
pankki- ja yritystoimintaa. Tavoitteemme on maksaa sinulle
siitä mahdollisimman hyvää korkoa. Menestytään siis yhdessä!
Tuotto-osuuden merkintäaika jatkuu 31.12.2016 saakka,
mutta Järvi-Hämeen Osuuspankin hallituksella on oikeus
keskeyttää anti milloin tahansa.
Merkintäpaikkoina toimivat Järvi-Hämeen
Osuuspankin konttorit. Tarkemmat ehdot saat
konttoreistamme tai osoitteesta op.ﬁ/jarvi-hame

OVIAUKON KOKO:
lev. 5000 kork. 3100 cm

OVIAUKON KOKO:
lev. 4400 kork. 3450 cm

Ota yhteyttä ja
pyydä tarjousta:
0400-499 958 tai
0400-499 957

Volkkari ry:n puheenjohtaja Sari Kolsi sai idean hyväntekeväisyyskirpputorista, kun jo aiemmin turvapaikanhakijoiden hyväksi järjestetty keräys tuotti runsaasti reilun
kokoisia vaatteita, joita pienikokoiset pakolaiset eivät voi
suoraan hyödyntää. Kirppis pidettiin viime viikolla Jokirannan huvilassa, jossa Volkkari-yhdistys on vuokralla. Seuraava hyväntekeväisyyskirpputori on huomenna torstaina.

Kirpputori
turvapaikanhakijoiden hyväksi
Marika Silver

Sari Kolsi piti viime viikon
torstaina hyväntekeväisyyskirpputoria Jokirannan huvilassa Vääksyssä.
– Saaduilla varoilla ostetaan turvapaikanhakijoille tarpeellisia tarvikkeita.
Lahjoitus kohdennetaan
Lammin vastaanottokeskukseen, ellei sitten jossain
muualla ilmene pikaista
tarvetta, Kolsi kertoi.
Kirpputorilla oli myynnissä pääasiassa hieman
reilumman kokoisia vaatteita, joita toissaviikon paikallinen pakolaisapukeräys
oli tuottanut.
– Keräys vastaanottokeskuksiin tuotti paljon isokokoisia vaatteita, joille ei
tunnu olevan tarvetta, kun
tulijat ovat kovin pienikokoisia, Kolsi mainitsi.
Hänen mukaansa keräyk-

sestä saatiin kuitenkin paljon myös sellaista tavaraa
ja vaatteita, joita pystyttiin
viemään suoraan vastaanottokeskukseen.
Sari Kolsi piti hyväntekeväisyyskirpparia Jokirannassa noin parin tunnin
ajan. Jokunen vaatekappale ehti löytää tuona aikana
uuden omistajan, mutta
enemmän tuli silti uusia
lahjoituksia.
– Järjestän vastaavanlaisen kirpparin vielä uudelleen, ei tämä tähän jää.
Lahjoitustavaraahan voi
viedä sitä mukaa, kun pakolaiset tarvitsevat tiettyjä
tarvikkeita.
Seuraava turvapaikanhakijoiden hyväksi pidettävä kirpputori järjestetään
Jokirannan huvilalla huomenna torstaina 24.9. kello
12–14.

Diskoilta Aurinkovuoren koululla
Aurinkovuoren
koulun
jumppa-areenalla järjestetään sekä lasten että nuorten
disko ensi perjantaina 25.
syyskuuta. Tapahtumailtaa
tähdittää Janne Ordén.
Alakoululaisille suunnattu disko pidetään kel-

lo 17–19.30, ja myöhemmin illalla kello 20 alkaen
jumppa-areenalle pääsevät
13–17-vuotiaat. Asikkalan
oma räppäripoika Rofkus
esiintyy kummassakin tapahtumassa.

Luovuta verta
porukalla
SPR:n Veripalvelun kolmas
VeriRyhmä-kampanja käynnistyi syyskuun alussa. Teemana on tällä kertaa #isokäsielämälle: monta kättä voi
auttaa enemmän kuin yksi.
VeriRyhmä voi olla esimerkiksi työpaikan, yrityksen, yhdistyksen tai harrasteryhmän perustama. Toiminnan tueksi saa aloituspaketin, ja vähintään neljän

hengen ryhmä saa tarvittaessa Veripalvelun kustantaman taksikyydin luovutuspaikalle. Säännöllisestä toiminnasta palkitaan kunniakirjoin.
Kampanja saapuu myös
Vääksyyn, jossa verenluovutustilaisuus järjestetään keskiviikkona 30.9. kello 14–18
Järvi-Hämeen Osuuspankin
kokoustilassa.

NIMIPÄIVÄT:

TAPAHTUMIA:
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Petri Tamminen Maijan kammarilla

Minja, Miisa, Mielikki
Alvar, Auno
Kullervo
Kuisma
Vesa
Arja, Lenni
Mika, Mikko, Miika, Mikael,
Miikka, Miska, Miko, Mikaela
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Kirjailija Petri Tamminen vierailee Maijan
kammarin (Rusthollintie 4) kirjallisuuspiirissä ensi viikon tiistaina 29.9. klo 15 alkaen.
Tamminen kertoo muun muassa Meriromaani-kirjastaan.

Kapasiteetti riittää palvelemaan kaikkia käyttäjiä

Lyhyesti

Vesivehmaan lentokentällä
on ollut vilkas vuosi
Ville Hakala

Vesivehmaan lentokentällä katsotaan tulevaisuuteen valoisin mielin.
Keskeisen sijaintinsa ansiosta lentokentän asema koulutus- ja harrastekenttänä on viime vuosina vahvistunut. Kentän kapasiteetti riittää
hyvin vielä nykyistä suuremmallekin käyttäjämäärälle.
– Kun Malmin lentokentän tulevaisuus on auki ja Teiskon lentopaikka lopetti ja Räyskälän kentällä on ongelmia ympäristölupaasioiden kanssa, niin se tuo meille
Vesivehmaalle positiivista painetta
kehittää toimintaamma ja mahdollisesti myös uusia käyttäjiä, lentopaikan päällikkö Jukka Salokannel
kertoo.
Vesivehmaan lentokentän operaatiomäärä on noin 5 000–6 000
operaatiota vuodessa. Käytännössä
operaatiomäärä on yhtä kuin nousujen ja laskeutumisten määrä.
– Lentopaikan fokus on harrastus- ja koulutuslentämisessä, ja
koulutuslennot tietenkin lisäävät
operaatiomäärää, kun laskeutumista ja nousemista harjoitellaan, Salokannel sanoo.
Vesivehmaan lentopaikka mahdollistaa monipuolisen ilmailuharrastamisen. Käytännössä kaikki
ilmailulajit ovat edustettuina. Harrastetoiminnan ohella kenttä toimii
tukikohtana myös laajalle ilmailun koulutukselle; kentällä suoritetaan lentolupakirjoja purjelentoon,
moottorilentoon ja ultrakevytilmailuun. Osittain lentokoulutus on
yritysmuotoista. Nykyisin Vesivehmaalla on lennonopettajakoulutusta myös moottori- ja ultrakevytlentäjille. Kiitotievalot mahdollistavat
myös yölentotoiminnan.
– Vaikka toiminta on vilkasta,
niin ruuhkia ei Vesivehmaan kentällä ole ollut. Ainoastaan silloin,
jos monta eri käyttäjäryhmää on
toimimassa yhtä aikaa, vaaditaan
yhteensovittamista. Tällaisia päiviä
ei kuitenkaan ole kuin muutamia
kesässä, Salokannel kertoo.
Kunta ostamassa
maapohjan
Asikkalan kunta suunnittelee ostavansa lentokenttäalueen maapohjan
Metsähallitukselta, mikä mahdollis-

Vesivehmaan lentopaikan merkitys ilmailuharrastus- ja koulutuspaikkana on vahvistunut viime vuosien aikana.

”

Lentopaikan fokus
on harrastus- ja
koulutuslentämisessä.
Jukka Salokannel

taisi tulevaisuudessa lentokentän ja
sen tukitoimintojen entistä paremman kehittämisen.
– Tukitoimintojen ja säilytyshallien määrä riittää tällä hetkellä juuri
ja juuri nykyiselle käyttäjämäärälle.
Suomen olosuhteissa erityisesti koneiden säilytystilaa saatetaan tulevaisuudessa tarvita enemmänkin,
kun koneita ei voi säilyttää talvella
taivasalla, Salokannel sanoo.
Jos kunta ostaa kentän maapohjan ja kenttää ympäröiviä alueita,
niin lisähallitilaa on mahdollista rakentaa.
– Kuntahan on jo parantanut
lentokentän ja lähialueiden infraa

muun muassa vetämällä tänne kunnallisen vesijohdon.
Lentopaikkaa ylläpitävä lentokenttäsäätiö on puolestaan tehnyt
tämän vuoden aikana kenttäalueella lisäasfaltointeja, jotka helpottavat
kentän tukitoimintojen muun muassa lentokonekorjaamojen toimintaa.
Lentokentällä on lähivuosina
edessään myös melkoinen suurinvestointi, kun kentän pääkiitotien
asfalttipäällyste on uusittava.
– Päällyste on vielä kohtuullisen
hyvässä kunnossa, mutta uusiminen
pitää tehdä viiden vuoden kuluessa.
Kymmentä vuotta nykyinen pinnoite ei missään tapauksessa kestä.
Päällysteen uusiminen on meille todella iso investointi, ja sen valmistelu on aloitettava hyvissä ajoin, Salokannel toteaa
Käyttömaksujen osuus
budjetista kasvaa
Vesivehmaan lentopaikkaa ylläpitää
ja kehittää Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö, joka ei harjoita operatiivista ilmailutoimintaa.

– Kentän vuosibudjetti on noin
40 000, ja sillä pystytään hoitamaan
kentän ylläpito, mutta ei mitään
suurempia investointeja
Perusylläpitoon kuuluvat muun
muassa kentän auraus talvella, tarvittavat niittotyöt kesäaikaan ja turvavälineiden pitäminen tarvittavalla
tasolla.
Asikkalan kunta tukee lentopaikkaa 10 000 eurolla ja Lahden kaupunki 15 000 eurolla vuodessa.
– Kolmannes budjetista tulee
käyttömaksuista, ja niiden osuus
koko budjetista on koko ajan kasvamassa. Lentokenttäsäätiö saa myös
pienempiä tukisummia muilta alueen kunnilta, mutta ne ovat euromääräisesti sen verran pieniä, että
kyse on enemmänkin symbolisesta
tuesta lentapaikan toiminnalle, Salokannel kertoo.
Asikkalan kunnanvaltuusto päättää lentokentän ja ympäröivien
maa-alueiden maapohjan ostamisesta kokouksessaan 28. syyskuuta.
Myyntihinta on 487 000 euroa ja
alueen koko noin 148 hehtaaria.

Seikkailupuistolle
vihreää valoa
Asikkala varautuu rahoittamaan Hotelli Tallukan
yhteyteen Tallukanmäelle
kaavailtua seikkailuhuvipuistoa. Maanantaina kokoontunut kunnanhallitus
päätti Tallukan edustajia
kuultuaan esittää valtuustolle yksimielisesti, että
kunnan elinkeinoyhtiö tulisi mukaan hankkeeseen 30
prosentin osuudella mutta
kuitenkin enintään 200 000
eurolla.
Asikkalan Elinkeino Oy
on perustettu luomaan
Asikkalaan lisää työpaikkoja ja edistämään elinkeinoja. Valtuusto on myöntänyt
elinkeinoyhtiölle miljoonan euron valtuudet sijoitettavaksi yhtiöihin, kiinteistöyhtiöihin, lainoihin
tai pääomalainoihin. Asikkalan kunnan strategiassa
painotetaan voimakkaasti
matkailua.

Nälkäpäiväkeräys tuotti
3 700 euroa
Nälkäpäivä-keräys
tuotti
Asikkalassa noin 3 700 euroa. SPR:n Asikkalan osaston
puheenjohtajan Pasi Murron
mukaan keräystulos kasvoi
hieman viime vuodesta.
– Pikkuisen oli nousua, viime vuonna tuotto oli muistaakseni noin 3 400 euroa.
Murto toteaa tuloksen tyydyttävän, vaikka ensimmäisen päivän keräysaika jäikin
kahteen tuntiin. Nälkäpäiväkeräys alkoi Asikkalassa viime
viikon torstaina ja kesti kolme
päivää.
– Olemme kuitenkin todella tyytyväisiä. Ihmisten asenne
oli positiivinen, vaikka vallitseva yhteiskunnallinen tilanne on mikä on, ja olisi voinut ehkä odottaa jonkinlaista
kommentointia.

Ylioppilaskirjoituksissa
loppukiri
Syksyn ylioppilaskokeet jatkuvat perjantaina reaaliaineiden eli uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon
kirjoituksilla. Maanantaina
28. syyskuuta on vuorossa
vieraan kielen lyhyt oppimäärä. Ylioppilaskirjoitukset päättyvät keskiviikkona
30.9. saamen kielen esseekokeeseen.

Lentokentän kapasiteetti riittää hyvin nykyistä suuremmallekin käyttäjämäärälle.
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Purettavan seurakuntakeskuksen viimeisiä tavaroita viedään

”Ihan kuin
hautajaisiin tulisi”
MARIKA SILVER

Marika Silver

Rakentamisen
kilkettä
odotellessa

S

uomessa on vuosittain käynnissä noin 100 000 rakennustyömaata. Paikallisesti Lahden seudun rakennusvalvontaan jätettiin viime vuonna yhteensä
1 202 rakennuslupahakemusta.
Rakennustyömaan kilke on samalla rahan ääntä. Se
kertoo omaa kieltään talouden tilanteesta: huonoina
suhdanteina kilkettä on vähemmän, nousukaudella verrattomasti enemmän.
Pitkään jatkuneeseen alavireeseen hallitus tarjoaa yhdeksi lääkkeeksi tonttimaan tarjonnan nopeuttamista.
Tähän tähdätään muun muassa ely-keskusten vallan kaventamisella siten, että niiden rooli kaava- ja rakentamisasioissa jää lähinnä neuvonnan asteelle.
Uudistus on tervetullut, sillä turhan monella isolla ja
pienelläkin hankkeella on ollut taipumus jäädä hiertämään ely-keskuksen harjoittaman byrokratian verkkaisiin rattaisiin.
Byrokratiaa on tosin ehtinyt lisätä viime vuonna voimaan tullut laki ilmoitusmenettelystä, jossa yksityisen
rakennuttajan on ilmoitettava verottajalle rakennuslupaa edellyttävissä töissä urakoitsijat, palkattu väki, talkootyöt ja oman työn osuus. Asunto-osakeyhtiöillä ja
yrityksillä ilmoitusvelvollisuus on vielä laajempi, raskaampi ja tarkempi.
Uudella lailla on hyvää tarkoittava aie vähentää rakennusalan harmaata taloutta, mutta etenkin yksityiselle
rakennuttajalle on sälytetty kohtuutonta paperinpyörittelyä. Koska oma asunto on usein yksityishenkilön arvokkain sijoitus, on syytä olettaa, ettei hän ohita omaa
omaisuuttaan koskevia vastuukysymyksiä. Jos jokin menee työmaalla pieleen, vastuuta on vaikea sälyttää pimeälle työvoimalle.
Tällä hetkellä rakentamisessa on onneksi merkkejä –
joskin heikkoja– kohenevasta tilanteesta. Tästä kertoo
Rakennusteollisuus RT:n katsaus teemasivuilla 22–23.
MARIKA SILVER

Asikkalan seurakunta järjesti viime viikon torstaina
ensimmäiset avoimet ovet sisäongelmista kärsineessä ja
sittemmin purkuluvan saaneessa Vääksyn seurakuntakeskuksessa.
– Ihan kuin hautajaisiin tulisi, kommentoi Eila Vepsäläinen astuessaan sisälle lähes
tyhjyyttään ammottavan seurakuntakeskuksen tiloihin.
Toinen kaikille avoin tilaisuus pidettiin eilen tiistaina,
ja viimeisen kerran seurakuntakeskukseen pääsee tulevana
lauantaina 26.9. kello 10–14.
Seurakuntalaisilla on avoimien ovien tilaisuuksissa
mahdollisuus varata ja myöhemmin noutaa seurakuntakeskuksen irtaimistoa itselleen. Irtaimistosta voi maksaa
vapaaehtoisen korvauksen,
joka menee seurakunnan diakoniatyölle.
Seurakuntakeskuksen ovet
ovat olleet jo jonkin aikaa säpissä, ja seurakunnan toiminnat on siirretty väistötiloihin
Vääksyyn ja Asikkalan kirkonkylään.
Seurakunta piti osan
irtaimistosta
Vääksyssä viitisen vuotta asunut Eila Vepsäläinen oli etsimässä seurakuntakeskuksesta
tiiliä noin tuhannen neliömetrin kokoiselle kasvimaalleen.
– Kasvimaallani on lavoja,
joissa kasvaa muun muassa
punajuurta, kesäkurpitsaa, sipulia, tilliä ja kukkia. Tarvitsisin tiilet lavojen väliin, ettei tulisi rikkaruohoja, Vepsäläinen
kertoi.
Hän aikoi pitää silmät auki
myös paikan muun tarjonnan
suhteen.
Seurakuntamestari Ilmo
Lohvansuun mukaan Asikkalan seurakunta pystyi hyödyntämään melko suuren
osan purettavan keskuksen irtaimistosta.
– Virastoon meni aika paljon tavaraa, ja myös muihin

MUSTA HEVONEN

Antti Kinnunen (vas.) ja Pekka Weckman kiinnostuivat
seurakuntakeskuksen keittiöstä löytyneestä suurtalouskattilasta. – Katsoimme heti, että tämä olisi hyvä värkki
sahdintekoon, Weckman naureskeli.

Toukokuussa purkuluvan saaneen seurakuntakeskuksen ensimmäiset avoimet ovet pidettiin viime viikon torstaina. Seurakuntalaisilla oli mahdollisuus tehdä alustava varaus
jäljellä olevasta irtaimistosta.
MARIKA SILVER

”

Virastoon meni aika paljon tavaraa, ja
myös muihin toimipisteisiin on sijoitettu
tarpeellisia tavaroita.
Seurakuntamestari Ilmo Lohvansuu

toimipisteisiin on sijoitettu
tarpeellisia tavaroita, Lohvansuu mainitsi.
Muualle sijoitetut tavarat
puhdistettiin terveystarkastajan antamien ohjeiden mukaisesti.
– Kovat pinnat pyyhittiin
pesuaineella, ja kankainen irtaimisto imuroitiin ja pestiin.
Kaikkia tavaroita on myös tuuletettu pidemmän aikaa, Lohvansuu lisäsi.
Tavarat, joille ei löydy ottajaa avoimien ovien päivinä,
jäävät purettavaan seurakuntakeskukseen.
Historiallinen hetki
Pekka Weckmanilla oli hakusessa pystykaappi kattiloille
ja muille astioille.
– Toimistotuoliakin olen
vailla. Sellaisen ottaisi mie-

lellään persauksen alle töitä
tehdessä, Weckman lohkaisi.
Antti Kinnunen puolestaan katseli paikan kokonaistarjontaa.
– Tulin katsomaan avovaimoni kanssa, mitä täältä
löytyy. Tai no terassille olisi
tarkoitus löytää tuolit, Kinnunen muisti.
Pekka Weckman että Antti Kinnunen totesivat yksissä
tuumin hetken olevan historiallinen.
– Onhan tämä historiallista, kun pitkään toiminut rakennus lakkaa olemasta, Kinnunen sanoi.
– Tonttihan itsessään on
arvokas, oikein hyvällä sijainnilla, hän jatkoi.
Miehet pohtivat myös,
minne uusi seurakuntakeskus mahtaa sijoittua: vanhal-

Eila Vepsäläinen saapui
haikein mielin lähes tyhjillään olevaan seurakuntakeskukseen. – En ole juuri
osallistunut seurakunnan
toimintaan, mutta esimerkiksi joulunajan odotus on
alkanut monena vuonna
jostain täällä järjestetystä
tapahtumasta.
le tutulle tontille vai kokonaan uuteen paikkaan.

5

Keskiviikkona 23. syyskuuta 2015

LUKIJAN KUVA

LUKIJAN SANA

PÄIVI SAARIKKO

Nastolasta puuttuu
frisbeegolfrata
Nastolan liikuntapaikoilta
puuttuu ehdottomasti Suomen uusista liikuntamuodoista suosituimman eli
frisbeegolfin suorituspaikka.
Aikaisemmin Pajulahden
urheiluopistolla oli suhteellisen hyvät ja harrastukselle
suotuisat radat, mutta uuden
seikkailupuiston myötä frisbeeväylät saivat väistyä.
Suuren suosion ympäri
maailmaa ja myös Suomessa
saanut frisbeegolf on turvallinen, kaikille sopiva harras-

tus ja liikuntamuoto. Lajin
harrastajana allekirjoittanut
ja moni muu joutuvat turvautumaan naapurikunnissa,
kuten Orimattilassa, Lahdessa ja Heinolassa, sijaitseviin
ratoihin.
Suuri osa lajin harrastajista Nastolassa olisi varmasti valmis talkootöihin, jos
kunta päättäisi radan tänne
rakentaa. Välttämättä ei heti
alkuun tarvitsisi olla täysimittaista rataa, koska väyliä voi ja on helppo tehdä

”

Suuri osa lajin harrastajista Nastolassa
olisi varmasti valmis talkootöihin, jos
kunta päättäisi radan tänne rakentaa.

jälkeenpäin lisää. Semmoinen 9–12 väylää olisi aluksi
aika hyvä. Frisbeegolfradat.
fi -sivuilta näkee, että ratoja
Suomessa on jo 468 paikkakunnalla, joista 50 on uusia,
2014–2015 rakennettuja.

Nastolankin nimi komeilee
tuolla sivustolla, kun Pajulahden rata on vielä siellä
”kummittelemassa”.
Keijo Hakala,
Nastola

» LUKIJAN SANA

Junavuoroja ei saa
lakkauttaa
Lappilan kyläyhdistyksen
hallitus vetoaa Kärkölän
kunnan päättäjiin pikaisten
toimien aloittamiseksi, koska
Riihimäki-Lahti-välin junavuoroista noin puolet ollaan
lopettamassa. Ensi maalis-

kuun 27. päivän jälkeen lähijunat liikennöivät noin
kahden tunnin välein suuntaansa.
Tällainen VR:n suunnitelma on mielestämme suuri
heikennys alueemme autot-

tomille asukkaille junan ollessa ainoa julkinen liikenneväline.
Kylätoimikunnan valtuuttamana
pj. Seppo Eerola
Lappila

Lukijan Sana -palstalle voi
lähettää postia osoitteilla
toimitus@seutuneloset.ﬁ tai
Seutuneloset, Toimitus, Hämeenkatu 5 a 4, 15110 Lahti.
Mielipidekirjoitusten enimmäispituus on noin 3 000
merkkiä välilyönteineen.
Toimituksella on oikeus valita
julkaistavat kirjoitukset ja
tarvittaessa lyhentää niitä.
Palstalla julkaistaan sekä
nimellä että nimimerkillä
kirjoitettuja tekstejä. Kaikki
lehteen toimitetut mielipiteet
– myös nimimerkkikirjoitukset
– tulee varustaa kirjoittajan
nimellä ja yhteystiedoilla.

Jättiläisdaalian hehkua
Saara-mummon kasvattama daalia kukoistaa Hympylänmäellä Vääksyssä. Hänellä on lukuisia pienempiä daalioita kukkapenkissä, ja mummo juttelee kukille mukavia päivittäin. Tämä
kukka on saanut erityisesti kehuja osakseen. Liekö siinä hehkuvan daalian salaisuus? Kuvan otti Päivi Saarikko.

Vastine Parviaisen kirjoitukseen
Kansanedustajat saavat monenlaista palautetta niin
suoraan eduskuntaan, sähköpostiin kuin lehtien palstoilla. On olemassa hyvää ja
kriittistä, mutta rakentavaa
palautetta. Useasti myös sellaista puhdasta haukkumista,
joka ei rakenna tulevaisuutta
eikä johda Suomea nousuun.
Ari Parviaisen (vas) kirjoittama kirje viime viikon Seutunelosissa on tätä jälkimmäistä, josta ei hyvää keskustelua saada aikaan. Kun
kuitenkin minut mainittiin
nimeltä, niin päätin kuitenkin yrittää päästä keskusteluyhteyteen Parviaisen kanssa.
Ari Parviainen nostaa
tekstissään esille perussuomalaisten nuivan suhtautumisen maahanmuuttoon.
On taas puhuttu työpaikkojen ja naisten viemisestä. En
usko, että tällaisia argumentteja kukaan käyttää. Taloudellinen huoltosuhde näyttää
ikävästi siltä, ettei ainakaan
maahanmuuttajien työpanos
ole huoltosuhdetta parantanut. Ymmärrän kuitenkin
Parviaisen ajatusmaailmaa
melko hyvin, sillä onhan
hänen puoluetaustansa vasemmistoliitto. Heille maahanmuutto on ainoastaan
ihanaa. Me näemme siinä
paljon muutakin, niin hyvää
kuin myös huonoa.
Avoimesta kirjeestä huomaa jälleen kerran sen tosiasian, että kun perussuomalaiset alkavat puhua maahanmuutosta, rasistikortti
isketään pöytään välittömästi. Olemme näissä lokakir-

joituksissa rasisteja, fasisteja
tai milloin mitäkin uusnatseja. Tämän pöytään isketyn
kortin perusteluiksi otetaan
milloin mitäkin. Emme sulata rasismia, eikä sitä pidä
kenenkään sulattaa. Sen löytäminen asiasta kuin asiasta
on oma mielenkiintoinen lukunsa.
Tällä hetkellä Suomi painii ennennäkemättömän
turvapaikanhakijatulvan
kanssa. Tähän on saatava
nopeasti ratkaisuja ja sisäministeri Orpo onkin jo kertonut, mitä lähiviikkojen aikana tulee tapahtumaan. Voin
olla varma, etteivät nämä
tiukennukset riitä ja lisää
on vielä tulossa. Maahanmuuttajien sosiaalitukien
leikkaukset ja perheenyhdistämisen kriteerien kiristämiset tulevat olemaan keinoja,
joilla saadaan Suomen houkuttavuutta vähentymään
niiden turvapaikanhakijoilta osalta, joilla ei todellista
hätää ole olemassa. Myös
rajojemme väliaikaista sulkemista on esitetty ja tämäkin löytyy hallituksen keinovalikoimista. Katson myös
tärkeäksi, että ketju katkaistaan ajoissa. Mitä aiemmin
Euroopassa katkaistaan kulku kohti Pohjois-Eurooppaa,
niin sitä enemmän se helpottaa myös meitä. Tätä meidän
pitää edistää.
Parviainen peräänkuulutti sitä tosi asiaa, että ihmisiä
pitää auttaa. Kyllä me autamme oikeita pakolaisia. Mutta
paljonko elintason perässä
tulleet turvapaikanhakijat

kurittavat tulevaisuudessa
Suomen taloutta, jos mitään
muutoksia ei tehdä, vaan
otetaan kaikki Suomeen hamuavat turvapaikanhakijat
vastaan? Nyt olemme saaneet jo jonkinlaisia laskelmia sosiaali- ja terveysministeriöstä. Alustavan arvion
mukaan yksi turvapaikanhakija maksaa Suomelle 13
200 euroa vuodessa. Ensi
vuodelle on arvioitu, että
Suomeen saattaisi saapua n.
100 000 turvapaikanhakijaa,
joten loppusummaksi voisi
pahimmillaan tulla vajaa 1,4
miljardia. Kysymys kuuluukin, mistä nämä rahat otetaan? Eikö tämä kiinnosta
vasemmistoliittoa? Velanotto on selkeä keino, mutta
vanha sanonta on, Suomi ei
voi auttaa enää velaksi. En
halua jättää lapsillemme velkataakkaa, joka on syntynyt
vanhempien ylisuvaitsevaisuuden johdosta. Seuraavaksi varmaan herää keskustelu
siitä, ettei ihmishenkeä voi
mitata rahalla. Ei tietenkään voi, mutta palvelun voi.
Näinhän me teemme omien
vanhusten, lasten ja kaiken
muunkin kohdalla.
Vielä kehitysavusta. Hallitus leikkaa kehitysapua ja
joidenkin yksittäisten tulkintojen mukaan se on yksi
syy tämänhetkiseen turvapaikanhakijatulvaan. Näinhän se ei todellisuudessa ole.
Kehitysapu on nykymuodossaan toimimaton, eikä se
edes tavoita todellista avuntarvitsijaa. On monesti todettu, että nykymuotoinen

kehitysapu vain kurjistaa
kehitysmaita eikä vuosikymmeniä raha-automaattina
toiminut kehitysapu ole kehitysmaiden ongelmia ratkaissut. Kehitysmaiden eliitti
kuitenkin kiittää ja kuittaa.
Uudelleen organisoinnilla
saamme varmasti pienemmällä panoksella enemmän
aikaiseksi.
Minun mielestäni jokainen vastaa puheistaan ja
teoistaan itse. Näin myös
Facebookissa. Minä en Parviaisen kertomaa sanaa käyttänyt, enkä toivo kenenkään
muunkaan sitä sivuillani
käyttävän. Minulla on 1200
FB-kaveria. Nämä kaikki
voivat kirjoittaa sivulleni
niin positiivista kuin negatiivista palautetta. Haluan,
että keskustelu on avointa ja
rehellistä, jolloin kaikki mielipiteet, myös vastakkaiset,
tulee julkaistuksi.
Toivon myös, että tuomiot
annetaan vasta oikeudessa.
Esimerkiksi tapaus Immosen
kohdalla poliisi ei löytänyt
rikosta, mutta Parviainen ja
moni muu vihervasemmistoon kuuluva on sen omissa
pohdinnoissaan löytänyt ja
samalla Immosen syyttä tuominnut. Työmies Putkonen
vain toi esille esimerkkejä
siitä, että toiset tuomitsevat
Immosen vielä sen jälkeen
kun poliisi on tutkinnan lopettanut.
Jari Ronkainen
Kansanedustaja (ps)
Hollola

Milläs nopeudella
ajetaankaan?
Nastolan Pajulahtea kohti ajettaessa kuski hieraisee silmiään
ja miettii, kumpaa liikennemerkkiä pitää noudattaa. Mitenkähän ratsiassa tulkittaisiin?
Nimim. Ymmyrkäinen

» LUKIJAN KUVA

Saitko tallennettua hauskan sattumuksen, upean luontokuvan tai
kenties oikean uutiskuvan kamerasi
muistikortille? Seutuneloset julkaisee jatkossa lukijoiden ottamia
valokuvia Lukijan kuva -palstalla.
Kuvia voi lähettää sähköpostitse
osoitteeseen toimitus@seutuneloset.ﬁ. Liitä mukaan yhteystietosi ja pieni selostus siitä, mitä kuvassa on ja missä se on
otettu. Toimitus valitsee julkaistavat kuvat.
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Jokimaalla oli
keräilykuumetta ilmassa
Marika Silver

Jokimaan ravikeskuksessa
Lahdessa järjestettiin viikonloppuna Keräilykuume-messut, joihin osallistui
kaikkiaan viitisenkymmentä näytteilleasettajaa koti- ja
naapurimaista sekä lukuisia
messuvieraita.
Ensimmäisen
kerran
vuonna 2009 järjestetty antiikki- ja keräilymessutapahtuma esitteli monipuolisesti
erilaisia keräilykohteita, kuten koruja, rahoja, postikortteja, astioita, lasiesineitä, keräilyleluja ja militariaa. Tarjolla oli myös runsaasti perinteisiä tekstiilejä ja vanhoja
käsitöitä, joiden arvostus on
viime vuosina ollut selvässä
nousussa.
”Kirja on
ikisuosikki”
Vääksyläinen Wanhat Unelmat -liike osallistuu vuosittain noin kahteenkymmeneen lähialueen messutapahtumaan.
– Nämä ovat meille tämän
syksyn ensimmäiset messut.
Me selvitämme ainoastaan
perikuntia, ja olen koonnut
tänne loput pullot, puutyöt,
tekstiilit ja kupariesineet,
yrittäjä Tuulikki Juusela esitteli messupöytänsä tarjontaa
tapahtuman avajaispäivänä
lauantaina.

KUVAT MARIKA SILVER

Juuselan tekemän havainnon mukaan lasin ja posliinin kerääminen on vähentynyt määrällisesti, kun taas
kirjoja myydään edelleen
runsaasti.
– Kirpputorit ovat väärällään lasia ja posliinia. Niiden suuri kerääminen on
selvästi vähentynyt, mutta
kirjoja myydään edelleen.
Me myymme sekä Vääksyn
liikkeessämme että messuilla paljon kirjoja, kirja on ikisuosikki. Bibliofiilina olen
erittäin iloinen niiden suuresta suosiosta.
Tuulikki Juuselan mukaan
toinen pinnalla oleva trendi
on kiinnostus 70-lukuun.
Vanhojen rahojen
asiantuntijat
Kokeneiden keräilijöiden lisäksi osastoilla riitti nähtävää
myös uusille kävijöille. Keräilykuume voi alkaa pienestä
kipinästä: tapahtuman asiantuntijat opastivat uusia keräilijöitä harrastuksen alkuun ja
arvioivat yleisön mukanaan
tuomia kohteita.
Päijät-Hämeen Numismaatikot ry esimerkiksi arvioi vanhoja rahoja.
– Vanhoja setelirahoja tuodaan yleensä kaikissa messutapahtumissa arvioitavaksi,
kärköläläinen Kyösti Kari tiesi kertoa.
Hän on yhdistyksen sihtee-

Biblioﬁili Tuulikki Juusela on iloinen siitä, että kirjojen suosio pitää pintansa. Lastenkirjoja ostavat kuulemma erityisesti
isovanhemmat.
ri ja aktiivisesti toiminnassa
mukana.
Hollolalainen numismaatikko Veikko Wuorinen puolestaan totesi, että erityisen
mielenkiintoista olisi löytää

vanha kolikko, jota olisi painettu mahdollisimman vähän.
Lahtelainen Janne Söderholm mainitsi pitävänsä
vanhoja kultarahoja mielen-

kiintoisina. Wuorinen jatkoi sellaisten arvon olevan
muutamasta sadasta eurosta
tuhansiin euroihin – koosta
riippuen.
Päijät-Hämeen Numis-

maatikoilla on noin 130 jäsentä, joista suurin osa asuu
Lahdessa ja ympäryskunnissa.

LIITY OMISTAJAKSI,
SAAT 150€ ARVOSTA
ETUSETELEITÄ!
hameenmaa.fi
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Suomalainen

0

29

Arla
Maustetut jogurtit
200 g (1,45/kg)

2

Laktoositon

95

5

90/kg

00/3 kpl

Snellman

NAUDAN
SISÄPAISTI

maustettu, n. 1,2 kg
Hinta voimassa ke–la
Raj. 2/talous

Fazer

SININEN
SUKLAALEVY

3 x 200 g (8,33/kg)
Hinta voimassa ke–la
Raj. 1 erä/talous

Pingviini
Vaniljakermajäätelö
1l

6

2

Suomalainen

90

95

Rainbow
Cola- tai Orangevirvoitusjuomat
12 x 0,33 l, 3,96 l (1,30/l)
(sis. 5,15 + pantit 1,80)

HK Popsi
Iso viitonen
900 g (3,22/kg)
Hinta voimassa ke–la
Raj. 2 / talous

2

99

Kotimaista
Broilerin fileesuikaleet
300–350 g
(8,54–9,97/kg)

1

39kg

Red Delicious
Omena
Ranska
Hinta voimassa ke–la

1

Palvelutorillisista
S-marketeista ke–la

29

Rypälerasia
vihreä, 500 g (2,58/kg)
Kreikka/Espanja
Hinta voimassa ke–la

4

95kkplp
Kokonainen
Grillattu
broileri

Palvelemme
Arkisin 7–21
Lauantaisin 7–18
Sunnuntaisin 12–18

Omistajan käyntikortti

Asiakasomistajaneuvoja paikalla S-market Villähteellä to 24.9. klo 10–13
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Hämeen poliisi huolissaan
huumekuskien määrästä
Päijät- ja Kanta-Hämeen alueen poliisit osallistuivat toissa viikolla valtakunnalliseen
turvalaitevalvontateemaan,
jossa kiinnitettiin erityistä
huomiota nuorten kuljettajien turvavyön ja lasten turvalaitteiden oikeaoppiseen
käyttöön.
Hollolalainen Veikko Wuorinen, kärköläläinen Kyösti Kari
ja lahtelainen Janne Söderholm esittelivät antiikki- ja keräilymessuilla Päijät-Hämeen Numismaatikot ry:n toimintaa sekä arvioivat vanhoja rahoja.

Valvonnan aikana havaittiin 203 henkilöä, jotka eivät
käyttäneet turvavyötä etupenkillä.
Takapenkillä ilman turvavyötä matkusti 23 henkilöä,
joista kuusi oli lapsia.
Lisäksi valvonnassa jäi
kiinni lähes sata henkilöä,

jotka syyllistyivät erilaisiin
rikoksiin. Kuusi kuljettajaa
syyllistyi rattijuopumukseen,
heistä kolme oli nauttinut alkoholia ja loput huumeita.
Hämeen poliisi on erittäin
huolestunut huumerattijuoppojen määrästä alueellaan,
sillä heitä tavataan liikentees-

tä lähes joka päivä.
Valvonnassa jäi kiinni yksi
laiton maassa oleskelija sekä
viisi etsintäkuulutettua. Lisäksi valvonnan yhteydessä
löydettiin yksi laiton ase sekä
huumausaineita.

WUMO

houdinin
lemmikit.
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Lasipulloja myydään nykyään verrattain vähän, mutta tällaiset pullot ovat jo harvinaisuus.
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POLTTOÖLJYT
edullisesti omalla autolla

Tilaa: 0400-123766
tai www.polttis.fi
Myrskylä-Pukaro

Maa- ja ilma-vesilämpöpumput
nyt meiltä!

HAUTAKIVET
sekä alan työt

Ota yhteyttä:
Pasi Koistinen
040 5540 817
Toni Alhoranta
044 0500 612
www.lvi-expertti.fi
020 781 4430

Puh. 03 715 5997, 040 709 4155

HAUTAKIVIHAKKAAMO
J. RISSANEN
Kolavankatu 15, Lahti

Lue näköislehti
osoitteessa

seutuneloset.ﬁ

TERVEYS

Onko raju viikonloppujuominen haitallista
diabeetikolle?
Lukija kysyy,
asiantuntija vastaa.
Juon korkeintaan joka toinen
viikonloppu, mutta toki silloin reippaasti – onko tästä
haittaa, koska minulla on taipumusta heittelevään verensokeriin?
1. Alkoholi yleensä ensin
nostaa verensokeria, mutta
verensokeri laskee sitten nopeasti lisääntyneen insuliinin
myötä. Alkoholi siis lisää verensokerin heittelyä.
2. Kohtuukäyttö on miehillä
enintään 2 annosta ja naisilla 1 annosta vuorokaudessa,
mutta ei joka päivä. Alkoholi sisältää runsaasti energiaa,
yleensä sokeria. Kohtuuden
rajat ylittävä alkoholinkäyttö nostaa verenpainetta ja
rasva-arvoja ja altistaa ylipainolle.

JOHANNA ERJONSALO

3. Diabetesta sairastavan on
erityisen tärkeä huolehtia
lääkkeiden ottamisesta ja riittävästä syömisestä alkoholin
käytön yhteydessä. Alkoholi
estää varastosokerin vapautumisen, jolloin liian matalan
verensokerin yhteydessä kehon oma korjausmekanismi
ei toimi. Humalassa diabeetikko ei välttämättä tunnista
matalan verensokerin oireita
ajoissa korjatakseen tilanteen
itse tai osaa hakeutua ajoissa
hoitoon.
Kysymykseen vastasi projektipäällikkö Sari Koski
Yksi elämä -terveystalkoista. Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton käynnistämien talkoiden avulla
Suomesta tehdään terveempi.

Lääkkeistä ja riittävästä syömisestä huolehtiminen on alkoholin käytön yhteydessä erityisen tärkeää diabetesta
sairastavalle, projektipäällikkö Sari Koski muistuttaa.

Vesi kostuttaa, ei kuivata ihoa

Syksyn
uutuudet
saapuneet!

Soramäentie 1,
15880 Hollola

ma-pe 10-18, la 10-16
su suljettu 22.10. asti

Pikahuolto tarjoaa:

Allergia- ja astmaliitto kehottaa kuivaihoisia nauttimaan
pitkistä kylvyistä. Virheellinen käsitys veden ihoa kuivattavasta vaikutuksesta elää
tiukassa. Allergia- ja astmaliiton asiantuntijat oikovat
säännöllisesti mielikuvaa,
että kuivaa ihoa pitäisi pestä
vain harvakseltaan. Hoitoohje on päinvastainen: pitkät
jopa 15 minuutin kylvyt kostuttavat kuivaa ja atooppista
ihoa kunnolla. Myös lyhyemmistä pesuista on apua.
– Peseydy haalealla vedellä
ja käytä saippuan sijasta perusrasvaa. Saippuoista nestemäinen on palasaippuaa hygieenisempi vaihtoehto. Kuiva ja herkistynyt iho pestään
hellävaraisesti taputellen. Pesusienellä hankaaminen saattaa ärsyttää ihoa, allergianeuvoja, koulutuspäällikkö Anne
Vuorenmaa ohjeistaa.
– Myös sauna sopii atoopikolle ja kuivaihoiselle. Liian
kuumia löylyjä ei pidä ottaa,

KIRSI HIEKKALA

jotta ihoa ei ala kuumottaa.
Hiki pestään saunan kuten
myös liikunnan jälkeen heti
pois, Vuorenmaa neuvoo.
Allergia- ja astmaliiton
mukaan runsaat pesut auttavat myös kuivaa päänahkaa.
Perusvoide sopii hiustenkin
pesuun.
Peseytymisen jälkeen iho
kuivataan kevyesti pyyhkeellä painellen. Pyyhekuivalle
iholle taputellaan kosteuttavaa voidetta myötäkarvaan.
Voide sitoo kylvyn jälkeisen
kosteuden iholle.
Allergia- ja astmaliiton
mukaan väestöstämme 15–20
prosenttia sairastaa atooppista ihottumaa. Kuivuus ja kutina ovat atooppisen ihottuman tyypillisiä oireita. Liiton
Atooppinen iho -opas kertoo
kattavasti atooppisen ja kuivan ihon hoidosta. Opas on
saatavilla liiton allergia.fi -sivuilla.

Kädet voi puhdistaa saippuan sijasta perusrasvalla.

Keskussairaalan kahvio on
aiempaa esteettömämpi
SYYSKUUNTARJOUS
öljynvaihdon yhteydessä
3L lasinpesunestepussi
kaupanpäälle.
Launeenkatu 82,
15610 Lahti
0400 220033
ark. 8-17 la 9-13

Päijät-Hämeen keskussairaalan uudistettu kahvio avautui
maanantaina 14. syyskuuta
asiakkaiden ja henkilöstön
käyttöön. Pääsisäänkäynnin
yhteydessä sijaitsevan kahvion esteettömyyttä parannettiin muun muassa valaistuksella ja kalusteiden sijoittelulla. Uudistukset perustuvat
esteettömyyskartoituksessa
asiakkailta saatuihin palautteisiin ja toiveisiin.

Uudistettu valaistus antaa
tasaisemman valon kahvion
eri osiin ja poistaa varjoja.
Tila vaikuttaa myös valoisammalta vaalean sävytyksen
ansiosta.
Liikkumista helpottaa esimerkiksi se, että uudistetun itsepalvelutiskin alle jää
tarpeeksi vapaata polvitilaa
pyörätuolin käyttäjille. Lisäksi kahvilan pöydät ja tuolit on
sijoitettu niin, että liikkumi-

nen kalusteiden välissä apuvälineen kanssa on aiempaa
vaivattomampaa. Pöydät ovat
myös korkeampia kuin ennen, jolloin vapaata polvitilaa
jää riittävästi.
Kahvilan akustiikkaa on
parannettu ja kaikua vähennetty. Keskustelua häiritsevää
taustaääntä kuuluu nyt vähemmän, kun muiden tilassa olevien asiakkaiden äänet
ja viereisen käytävän liiken-

ne kuuluvat vaimeampina.
Kuulovammaisen henkilön
on helpompi saada puheesta
selvää.
Kahvioon tulee vielä lisää
tuoleja. Myös viihtyisyyttä
lisääviä silkkikasveja sijoitetaan tilaan syksyn aikana.
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KULTTUURI

Olemme Facebookissa
VILLE HAKALA

facebook.com/
seutuneloset

Erikoishammasteknikko
kko
Aleksanterinkatu 15 B 25
5, Lahti
htti
VARAA AIKA ILMAISEEN PROTEESIEN
TARKASTUKSEEN PUH 040-733 4777!

Sijaisperheeksi?

Antero Niemiseltä on juuri ilmestynyt kolmas kirja.

Mihin katosi
juoppo poliisi?
Kirjailijalla on jo pöytälaatikossa valmiina
puolitoista romaania.
Stiina Ikonen

Hollolalaiselta Antero Niemiseltä on ilmestynyt juuri
uusi dekkari, Stalkkeri, joka
sukeltaa naisten vainoajan
mielen syvyyksiin. Teoksessa
käy myös ilmi, kuinka helposti alkoholisoitunut poliisi
voi kadota jäljettömiin. Lahden poliisi uskoo vahvasti,
että Kimmo Vainio on joutunut väkivallanteon uhriksi.
– Olen tehnyt päätöksen
poistaa aiemmin ilmestyneestä Taksimiehestä tutun
Kimmo Vainion repertuaarista. Stalkkerista on suunnitteilla kakkososa, mutta kirjoittamisajankohta on auki,
vaikka sitäkin on pöytälaatikossa jo puolivalmiina. Kakkososassa ratkeaa moni asia,
joka nyt jää auki, Nieminen
paljastaa.
Stalkkerissa liikutaan Lahden poliisiaseman lisäksi
muun muassa Asikkalassa,
Päijänteen rannan autioituneella mökillä ja Kotkassa.
– Kotkasta on tullut tässä
viimeisen kymmenen vuoden aikana kiinnostukseni
kohde. Vaimoni on kotoisin
Anjalankoskelta Kotkan seudulta. Kotka on myös ollut
monena kesänä hotellilomakohteeni. Kun perhe on viety mummolaan, niin sitten

on ollut aikaa kaverin kanssa tutkia kaupunkia ja miettiä, minkälaisia rikoksia voisi
tapahtua fiktiivisessä maailmassa.
Pitkään
kovalevyllä
Jo kolmannen kirjansa julkaisseen Antero Niemisen
teos alkaa yleensä hahmottua
ideoita testaamalla.
– Testaan ideaa kirjoittamalla esivedosta, josta muotoutuu useiden muokkauskertojen ja lukemiskertojen
jälkeen valmis kirja. Virheiden löytäminen omasta tekstistä on vaikeaa, koska kirjailija on usein ”sokea” omalle
tekstilleen. Ideoita ja huumoria tulee testattua usein myös
ystävillä, joiden ansiosta niistä tulee parempia ja yllättävämpiä.
Kirjailija kertoo olevansa
luovimmillaan aamuisin.
– Iltapäivä on ajatusten
voimistamista eli pieniä
torkkuja varten. Iltaisin lasten mentyä nukkumaan tulee kirjoitettua tarkistettavaa
tekstiä tai jopa ihan uusi lukuja.
Stalkkerin työstämisen
Nieminen aloitti viime syksynä.
– Se oli ollut pitkään kovalevyllä varastossa. Stalkkeri
valmistui kevään alussa. Tuntui, että vieläkin olisi pientä
viilattavaa ollut, mutta kirjailijan on joskus pakko luopua
teoksestaan ajoissa, jotta pää-

see pään sisällä myllertävien
ajatusten kimppuun ja tekemään uutta.
Hyviä
arvioita
Kirjailija kertoo saaneensa
lukijoilta rakentavaa palautetta, josta tarttuu paljon takkiin.
– Kritiikki on osunut juuri niihin asioihin, joita pyrin
korjaamaan kirjoitustaitojen kehittyessä. Kunnianhimo kasvaa kirjoittaessa: aina
yrittää kirjoittaa parempaa
paremmin ja tehdä vaikeampia käänteitä, joista lukijakin
saa selvää.
Nieminen myöntää kiinnittäneensä Stalkkerissa huomiota sellaisiin seikkoihin,
joihin esikoiskirjaa tehdessä ei välttämättä hoksannut
puuttua.
– Näkökulmat ovat hakusessa, vaikka ne olivat jo Taksimiehessä Ruumiin Kulttuurin arvostelun mukaan
mielenkiintoisia ja kunnossa.
Lauseisiin ja rakenteeseen on
kiinnitetty huomiota. Iso kiitos oikoluvun onnistumisesta
kuuluu kaverilleni Jari Hildénille.
Entä mitä kirjailija joutuu
tekemään päästäkseen vainoajan nahkoihin?
– Kyse on pelkästään ajatustyöstä. Kaikki tapahtuu
ajattelemalla ja tutkimalla
internetistä luotettavaa sisältöä siitä, miten kyseisenlaiset ihmiset toimivat. Myös

ihmisen psykologian tuntemus edistää tietoutta vainoajan toiminnasta silloin, kun
stalkkeri alkaa surmata uhrejaan.
Uutta pukkaa
Kirjailijan mielestä mielenkiintoisin henkilö uutuusteoksessa on Kotkan poliisivoimissa työskentelevä rikosylikomisario Esa Kiiskinen.
– Hänellä on traaginen
menneisyys. Hän on jotenkin
sellainen lutunen ja pehmeä
poliisi, jolla on karski työrooli, mutta hän ei ole missään
nimessä lainrikkoja. Anton
Petrov, Nollatoleranssissa
ensiesiintymisensä tehnyt ja
Venäjältä lapsena Suomeen
muuttanut poliisi Lahdesta
on myös kiinnostava persoona.
Kirjailijan ammatista jo
lapsena haaveillut Antero
Nieminen elää unelmaansa todeksi. Seuraava teos on
loppusuoralla, ja sillä on tarkoitus kolkutella isojen kustannusyhtiöiden ovia. Tähän
saakka Niemisen kirjat on
julkaistu omakustanteina.
– Kadonneet-teos on viimeisiä lukuja vaille valmis.
Kirjaa oikoluetaan ja tekstiä parannetaan vielä yhden
esivedoksen verran. Kustannustoimittaja Salosta tekee
joihinkin lukuihin tarkistuksia. Tavoite on korkeammalla kuin omakustanteessa.
Keväällä nähdään, lähtevätkö
kustantajat mukaan.

sosiaali- ja terveystoimiala

Joku lapsi voi tarvita juuri
sinua sijaisvanhemmakseen.
Haemme sijaisperheitä kaikenikäisille lapsille.
Lapset tarvitsevat turvallisia aikuisia, joilla
on aikaa ja kykyä vastata heidän tarpeisiinsa.
Sijaisperheessä lapsi asuu niin kauan
kuin hän tarvitsee sijoitusta. Sijaisperheet
toimivat yhteistyössä lasten läheisten ja
sosiaalityöntekijöiden kanssa. Tarjoamme
perheille valmennusta ja koulutusta sekä
sosiaalityöntekijän tuen sijoituksen aikana.
Toiminnasta maksetaan korvausta.
Lahden seudullinen perhehoito valmentaa
sijaisperheitä Päijät-Hämeen kunnille.
Valmennusryhmiä on vuosittain useita.

Kokoamme parhaillaan valmennusryhmää, joka aloittaa viimeistään
tammikuussa 2016.
Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko Lahden
perhehoidon tiloissa os. Vapaudenkatu 23 B 4. krs.
Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä sähköpostitse
perhehoito@lahti.ﬁ tai puhelimitse
sosiaalityöntekijät
044 416 3696 ja 050 398 7602,
soittopyynnöt toimisto p. 03 818 3442.
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Kaali kruunaa syysruuan
Kaalit ovat parhaimmillaan
alkusyksystä. Monen kokoiset, muotoiset ja väriset kaalikasvit tuovat makua ja iloa
lautaselle. Kaaleja voidaan
käyttää tuoreena, kypsennettynä sekä säilöttynä talven
varalle.
– Monikäyttöiset kaalit taipuvat salaatteihin, raasteisiin
ja lämpimiin ruokiin, lisäkkeiksi muille ruuille sekä leivontaan, Etelä-Pohjanmaan
maa- ja kotitalousnaisten ruoka-asiantuntija Asta Asunmaa
listaa.
Monipuolinen
lähikasvis
Valkokaalista saa kipakan
seuralaisen vaikkapa syksyn
liharuuille, kun pyöräyttää
sen chilikaaliksi Astan tapaan.
Voimakkaan vihreä lehtikaali
maistuu muhennoksessa meheväksi kypsennettynä.
Trendikäs kukkakaali puolestaan yllättää ihanasti soseessa.
– Kukkakaalisosetta voi
tarjota perunasoseen sijaan,
Asunmaa vinkkaa.
– Kokeile myös raikasta
kyssäkaalia. Kuoriminen on
vaivan arvoista: kyssäkaali
ilahduttaa niin napostelupaloina, raasteena kuin nopeasti
nyytissä kypsennettynä lisäkkeenä, hän jatkaa.
Erilaiset kaaliruoat ovat
lähi- ja perinneruokaa parhaimmillaan. Monesti ne ovat
suuritöisiä, mutta sitäkin ihanampia.

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS/TIMO VILJAKAINEN

– Esimerkiksi kaalikääryleitä varten kannattaa kerätä porukka yhteen keittiöön ja valmistaa isompi määrä kerralla.
Osa herkuista voidaan syödä
saman tien, ja osa voidaan
pakastaa hyisen talven varalle. Taidot ja reseptit siirtyvät
samalla myös tulevaisuuteen
maukkaassa muodossa.
Chilikaali
4 annosta lisukkeeksi
noin kolmasosa keräkaalia
suikaleina
3 kynttä valkosipulia
4–5 palaa aurinkokuivattua
tomaattia
noin 1 tl Sambal oelek -chilitahnaa
ripaus suolaa
voita tai öljyä paistamiseen
Sulata nokare voita matalassa paistokasarissa, pehmennä
siinä hienonnetut valkosipulit. Lisää kaali suikaloituna,
anna hautua hetki. Voit käyttää paistamiseen myös ruokaöljyä. Viipaloi aurinkokuivatut tomaatit ja lisää ne kaalin
joukkoon. Mausta chilitahnalla. Anna hautua noin 5–10
min. Maista ja lisää chilitahnaa tarvittaessa.
Kukkakaalisose
4 annosta lisukkeeksi
400 g kukkakaalia (puhdistettuna)
50 g voita
ripaus yrttisuolaa
Puhdista kukkakaalista yli-

Chilikaali on mukavan kipakka seuralainen syksyn liharuuille.
määräiset lehdet ja mahdolliset tummentumat. Lohko
kukkakaali ja keitä lohkot
miedossa suolavedessä kypsäksi. Kaada keitinvesi pois
(ota talteen mikäli muuta
käyttöä on) ja soseuta kukkakaali survomalla tai kauhalla
hieromalla. Lisää voi ja yrttisuola, maista ja lisää tarvitta-

essa suolaa. Tarjoa heti.
Lehtikaalimuhennos
2–3 annosta lisukkeeksi
3 isoa tai 6 pientä lehtikaalin
oksaa
1 pieni sipuli
1 valkosipulin kynsi
2 tl rypsiöljyä tai pieni nokare
voita

1 rkl vehnäjauhoja
2 dl ruokakermaa
1 tl suolaa
(pippuria)
Huuhtele lehtikaalin lehdet,
irrota veitsenkärjellä lehtiosa
lehtiruodista. Pilko lehtiruodit silpuksi. Suikaloi lehdet.
Kuori ja hienonna sipuli ja

valkosipuli. Kuullota sipuli,
valkosipuli ja lehtiruoti rypsiöljyssä. Ripottele sekaan
vehnäjauhot. Kaada ruokakerma joukkoon koko ajan
sekoittaen. Lisää lehtikaalin
lehdet ja anna hautua noin
viisitoista minuuttia kannella
peitettynä. Mausta.

LÄHES 80 VAIHTOAUTOA WWW.AUTOMAAL AHTI.FI

BMW X5 xDrive40d A E70 SAV
-10
159 tkm
48.800

Ford MONDEO 1.5 EcoBoost 160
A Titanium Wagon
-14
20 tkm
34.900

Ford GRAND TOURNEO CONNEC
1.6 TDCi 115 Titanium
-14
20 tkm
34.800

Ford KUGA 2.0TDCi 140 AWD
Titanium
-13
51 tkm
33.900

Volkswagen CRAFTER 35 PRO
umpipa 2.0 TDI Korkea
-12
96 tkm
29.900

Toyota AVENSIS 1,8 Valvematic
Active Busin Wagon A
-14
24 tkm
28.800

Toyota PROACE L2H1 2.0 D163
Active 5ov A
-13
93 tkm
26.900

Toyota COROLLA 1.6 Valvematic
Active Multidrive S
-13
35 tkm
22.900

Ford FOCUS 1.6 TDCi 95 S/S
Titanium 5ov
-14
40 tkm
21.900

Kia SPORTAGE 2.0 AWD CRDi-R
EX A
-11
191 tkm
20.900

Mitsubishi ASX 1.6 Cleartec
Invite
-12
80 tkm
16.900

Toyota AVENSIS 1,6 Valvematic
Terra Edition Wagon
-10
94 tkm
16.800

Volvo V50 1.6D DRIVe start/stop
Kinetic
-09
144 tkm
13.700

Hyundai I30 1.4 Classic Wagon
-09
90 tkm
10.800

Renault LAGUNA 2.0 16V Confort
Expression 5d
-06
132 tkm
4.900

Renault MEGANE 1.6 16V
Confort Authentique Break -03
115 tkm
3.900

Nissan X-TRAIL 2.0 dCi XE 110
4x4
-08
205 tkm
14.500

Renault CLIO 1.2 16v 75
Authentique 5d
-15
10 tkm
13.900

Fiat 500 1.2 Lounge

Volkswagen BEETLE 1.6 3d

48 tkm

Automaa Lahti
Saksalankatu 28

-09
10.400

128 tkm

-06
9.900

Automyynti 03-8235 141
ma–pe 9 –18
la
10–15

NYT AUTO JOPA
ILMAN KÄSIRAHAA

Mercedes-Benz C 180
Kompressor 4d
187 tkm

-03
7.900

Ford FOCUS C-MAX 1.8i 125hv
Ghia 5d A
-06
155 tkm
7.900

Ford-huolto
03-8235 142
Monimerkkihuolto 03-8235 143

automaalahti.fi

/$+7,

Rakentaminen
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TEEMASIVUT 11–28

Vanha koulu
saneerattiin
poikamiesboksiksi
sivut 12-13

Vääksyn
leipomo-talolla
on viehättävä
historia
sivu 18

Rakennusalalla
hienoista
elpymistä

Hollolassa
valmistuu
design-kuntoiluvälineitä
sivu 25

sivu 22

Rintamamiestalo on
remonttitaitoisen unelmakohde
Rintamamiestalot
edustavat nykypäivän
muovieristämisen ja
tehorakentamisen
aikana monille oikeaa
ja tervettä talotyyppiä.
Maiju Korhonen

Vanhat talot rakennettiin
hitaasti ja kokonaan käsin,
mikä vaati rakentajalta vahvaa osaamista ja pitkäjänteisyyttä.
– Rintamamiestalot ovat
yleensä malliltaan perinteiseen suomalaiseen maisemaan sopivia taloja harjakattoineen, vinttihuoneineen
ja kuisteineen. Ne on raken-

RISTO AALTO

nettu hengittäviksi ja niissä
on altapäin tuulettuvat korkeat sokkelit, mikä säästää ne
isommilta kosteusvaurioilta,
sanoo Rakennusliiton LänsiSuomen aluepäällikkö Ismo
Mansikka.
Terveydestään huolimatta
50–70-vuotias talo alkaa olla
joka tapauksessa remontin
tarpeessa. Jos vasara ei pysy
kädessä, ei ostohinnaltaan
edullinen rintamamiestalo
välttämättä olekaan enää niin
edullinen. Mutta remonttitaitoinen voi saada siitä kivan
kodin kohtuullisella rahalla.
Päivitys nykyaikaan
Peruskorjausten yhteydessä
talo on kätevä muuttaa kaikin puolin nykyvaatimusten
mukaiseksi. Kylmän ullakon
lämmöneristäminen on mo-

1900-luvun puolivälissä rakennetuista taloista suurin osa
oli rintamamiestaloja. Kodin sydän oli hormi, jonka ympärille asetettiin tupa, pari huonetta, eteinen ja kuisti. Yläkerta jäi usein käyttöullakoksi.

nessa talossa järkevä keino
hankkia käyttökelpoista lisätilaa, ja ikkunoiden vaihtaminen kolmilasisiksi puolestaan
parantaa energiatehokkuutta. Myös sisävessa ja -sauna
kiehtovat usein modernia
asukasta. Sotien jälkeen kun
oli tapana sijoittaa vessa ja
sauna erilliseen rakennukseen pihan perälle.
– Uuden vessan, saunan ja
pesutilan rakentaminen talon sisälle voi olla haasteellista, vaikka ammattimieheltä
tämä kyllä onnistuu. Onkin
helpompaa rakentaa taloon
laajennusosa, johon nämä
tilat sijoitetaan, Mansikka toteaa.
Vaalenna ja avarra
Aivan uusi osa tuo taloon
kivasti nykyaikaa, josta tyy-

liä on helppo levittää muuallekin taloon. Vallila Interiorin sisustussuunnittelija
Seija Strand suosittelee käyttämään pintamateriaaleina
luonnonmateriaaleja talon
arkkitehtuuria kunnioittaen
ja yhdistelemään huoneita.
– Mikäli rakenteet sallivat,
huoneiden väliseiniä kannattaa purkaa, jolloin tilasta
tulee heti avarampi. Väreissä
kannattaa suosia maanläheisiä harmaan sävyjä sekä puhdasta tai sävytettyä valkoista.
Myös katto on hyvä maalata
raikkaan valkoiseksi. Koska
rintamamiestalot ovat yleensä huonekorkeudeltaan aika
matalia, pystyraitainen palkkitapetti luo illuusion korkeammasta tilasta. Käytä isoja
ja selkeitä kuvioita ja unohda
pieni piiperrys, Strand sanoo.

MYDECO Oy

Pihatöiden ammattilainen palveluksessasi!

PERHEYRITYS VIRENOJA VUONNA 1906

KYLPYHUONEPÄIVÄT

to - la 24.9. - 26.9.
Nyt laadukkaita laattoja erikoistarjouksessa!

10x10 lattialaatta 12,-/m2
25x40 seinälaatta (10 eri vaihtoehtoa) 1190/m2
30x60 seinälaatta valkoinen
rectifioitu kiilt. ja matta 1890/m2
30x60 lattialaatta 1490/m2
15 kg vedeneriste 79,KPH kalusteita ja suihkukulmia
+ loppueriä pikkurahalla
VIRENOJA OY Launeenkatu 6, Lahti
010 219 2770
AVOINNA ark. 9-17, la 10-14

Asfalttityöt
& pihojen
asfaltoinnit
Pihakivetykset
Vihertyöt
Pihojen kokonaisurakoinnit
OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!

ILMAINEN ARVIOINTI JA PIHASUUNNITTELUNEUVONTA!

www.mydeco.fi
MYDECO OY
Kyntömiehentie 1
16300 Orimattila

Petri Masalin
Marko Masalin
VIHERTYÖT
petri.masalin@mydeco.fi marko.masalin@mydeco.fi
Paula Lintunen
p.040-960 703 2
p. 040-912 865 6
paula.lintunen@mydeco.fi
p. 040-567 957 2
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Vanhan koulun saneeraus
kysyi tyylitajua ja tunnetta
Kyläkoulusta jalostui
moderni koti ja
sielukkaita vuokraasuntoja.
Rakennuksilla on tunnetusti
oma sielunelämänsä ja luonteensa, etenkin iäkkäillä. Aivan omanlaisensa tunnelma
on vanhoissa kouluissa, joita
on riittänyt myyntiin viime
vuosikymmenten ajan. Nyt
koulut alkavat loppua, sillä
iso osa niistä on löytänyt uuden olomuodon ja käyttötarkoituksen. Tämä juttu kertoo
yhden niistä tarinoista.
Hämeenkoskella oli parhaimmillaan eli 50-luvulla
puolentusinaa kyläkoulua.
Nyt kunnan uuden elämän
eli Hollola-liitoksen alla yksi
koulu korvaa ne kaikki ilmeisen pätevästi. Viimeinen opetuskäytössä ollut kyläkoulu
oli Hyväneula, jossa kaikki
kunnan lapset kävivät monen
vuoden ajan ala-asteen luokat jatkaakseen sitten Lammille.
Hyväneulan koulu päätettiin myydä uuden koulun
valmistuttua. Se ei ottanut
ihan heti tulta, mutta tuumailuvaiheen jälkeen omistajaksi tuli nyt jo edesmennyt
asianajaja ja kuntavaikuttaja

Tarmo Nisula.
Tarmo menehtyi sairauteen koulun remontoinnin
ollessa pahasti kesken. Hänen perillisensä ovat perineet
isältään myös toimintavalmiutta, joten osa koulusta päätettiin viimeistellä päällisin
puolin jo hautajaisiin mennessä.
Työllistävä isänperintö
Päävastuu kuolinpesän Hämeenkosken kiinteistöistä
lankesi joukon kuopukselle,
Ilkka Nisulalle, joka muun
työkokemuksen lisäksi ehti
tehdä kyseisiä töitä jonkin
aikaa jo isänsä palveluksessa.
– Koulu ei ollut isälle mikä
tahansa kiinteistökauppa
vaan aivan erityinen kohde,
johon hän halusi itse asumaan. Kun hän ei ehtinyt
toteuttaa unelmaansa, halusimme että hän saa osansa
tästä hänelle hyvin rakkaasta
paikasta toisella tavoin, Ilkka
kertoo talven 2013 tapahtumista.
Ilkka Nisula sai kuolinpesän osakkaiden tehtäväjaossa kontolleen hallinnon ja
huollon suurimmassa osassa
Tarmo Nisulan omistamista
kiinteistöistä. Se on melkoinen urakka, sillä kiinteistöjä
on kotiseudun ohella myös
ulompana. Niinpä alan am-

LÄMPÖPUMPPUJEN HUOLTOTARJOUKSET
Pitämällä huolta lämmitysjärjestelmästäsi
takaat sen toimivuuden.

ILMALÄMPÖPUMPUT
ì+XROWRRQNXXOXXVLV¦\NVLN¸QSXUNX
MDNHQQRVWRQSXKGLVWXVMDGHVLQILRLQWL
ìSXKDOOLQPRRWWRULHQWDUNDVWXV
ìVZLQJLHQWDUNDVWXVìYLNDNRRGLHQ
OXNXìNRQGHQVVLYHVLOHWNXQWDUNDVWXV
MDKXXKWHOXìN\OP¦DLQHYXRWRMHQ
sis. alv. 24%
WDUNDVWXVìNXXPDNDDVXO¦PS¸WLODQ
(Norm. 199,-)
tarkastus

150,199,-

1LODQSRLVWRLOPDO¦PS¸SXPSSX
vaatii ehdottomasti huollon
kolmen vuoden välein:
Suoja-anodin vaihtamatta jättäminen
sis.
on ruostuttanut lukuisia varaajia
alv. 24%
N¦\WW¸NHOYRWWRPDNVL
(Norm. 249,-)
ì0DDKDQWXRMDQKXROWRRKMHOPDQ
mukaiset tarkastukset ja huollot

Tyylikkäästi uutta ja vanhaa, väljyyttä ja yksilöllisyyttä – niitä tarjoavat Hyväneulan koulun tiloihin saneeratut asunnot.

i

oe
San

RADONILLE
RADON AIHEUTTAA
KEUHKOSYÖPÄÄ

Radon on asuntojen sisäilmassa esiintyvä näkymätön ja
hajuton jalokaasu. Noin puolet suomalaisen saamasta
säteilyannoksesta on peräisin huoneilman radonista.
Pitkäaikainen asuminen suuressa radonpitoisuudessa lisää
riskiä sairastua keuhkosyöpään. Suomessa noin 300 henkeä
saa vuosittain keuhkosyövän radonista.

MEILTÄ MYÖS
JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT
Mittauta talvella ja toteuta
onnistunut radon-remontti!

ì0DDKDQWXRMDQKXROWRRKMHOPDQ
mukaiset tarkastukset ja huollot
ì3XKDOOLQPRRWWRULQVLLYHNNHLGHQ
 SXKGLVWXV
ì,OPDQVXRGDWWLPHQSXKGLVWXV

180,-

ì0DDKDQWXRMDQ
huolto-ohjelman mukaiset
tarkastukset ja huollot

180,-

ì/¦PPLW\VMDPDDSLLULQ
 PXWDSXVVLHQSXKGLVWXV

sis. alv. 24%
(Norm. 230,-)

ZZZODKGHQODPSRSXPSSXKXROWRIL
LOSR#ODKGHQODPSRSXPSSXKXROWRIL

1000 ja 1 uutta
sisustusideaa

tilaa netistä

-remontoijan palvelut
Kauttamme saat radonsaneerauksen
avaimet käteen -palveluna sisältäen
kaiken radonmittauksista
ja saneerauksen suunnittelusta
toteutukseen ja jälkimittauksiin.
Tutustu laajaan
Uponor Koti – remontoijan
palvelusisältöön kotisivuillamme.

sis. alv. 24%
(Norm. 230,-)

/DKGHQ/¦PS¸SXPSSXKXROWR
Soita: 040 801 7113

sisustus
verstas

JÄRVELÄN RAUTA KY
Itsepalvelualue: Ma-pe 8-21, la 8-18, su 12-18
Palvelualue ja Noutopiha: Ma-pe 8-17, la 9-13

www.kepe.fi www.radonsaneerauslahti.fi
Tommi Kemppainen 0400-520 243

Kauppias Sirpa Kaalikoski henkilökuntineen
Peltotie 2, 16600 Järvelä,
puh. (03) 872 760, faksi (03) 765 1504
www.rautia.fi
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Talon kuntosali rakentui luontevasti entiseen jumppasaliin. Kun koulukiinteistöön kuuluu
varsin laaja piha pelikenttineen, vuokralaiset saavat loistavat liikuntamahdollisuudet.

Isokin olohuone pysyy lämpimänä, sillä ennen muita remontteja koulu varustettiin maalämmöllä, joka on asukkaille edullinen ja hyvin ajassa oleva energiaratkaisu.

mattitaidon ja aiemmin
hankkinut Ilkka perusti kiinteistönhuoltoa, remontoimista ja rakentamista harjoittavan yrityksen ja kääri hihat.
Työtä on riittänyt ja riittää
vastakin.

kohteen suunnittelussa siitä, että säilytetään vanhasta
kaikki kelvollinen ja annetaan sen elää rinnan modernien ratkaisujen kanssa, Ilkka selittää kierroksella omassa osassaan taloa.

Iän patina ja modernit
mukavuudet
Monen kiinteistön kohdalla
kyse on pienistä urakoista ja
parannustöistä, mutta Hyväneulan koulu on toinen tarina.
– Tämä on ollut ehdottomasti suvun kiinteistöistä
vaativin kohde, itsekin ta-

”

Lähden täältä aamuisin työmaille, joilta
tienaan rahaa pistääkseni tätä kiinteistöä
lopulliseen kuntoon.
Ilkka Nisula

loon asumaan muuttanut
Ilkka toteaa.
– Lähden täältä aamuisin
työmaille, joilta tienaan rahaa pistääkseni tätä kiinteistöä lopulliseen kuntoon, hän
toteaa vähintään puolivakavissaan.
Puheesta kuultaa kiinty-

mys suvun useammankin
polven opinahjoon, josta kaikilla on värikkäitä muistoja.
Se näkyy myös huolellisesti ja tyyliin sopien tehdystä
peruskorjauksesta, jossa on
käytetty monen alan ammattilaisten taitoja.
– Olen lähtenyt tämän

Kimppasalilla tulee
kuntoiltua
Idea näyttää toimivan erinomaisesti; satatuumaisen screenin ja valtavan valkoisen
nahkasohvan hallitsemassa olohuoneessa eli entisen
koululuokan seinässä näkyvät rinnakkain jämäkkä tiiliseinä ja vuosikymmenten

kuluessa patinoitunut hirsipinta. Heti oven takana puolestaan on huippumoderni
keittiö kaikkine mahdollisine
mukavuuksineen, mitä poikamies voi keksiä.
Tilavassa makuuhuoneessa puolestaan on jätetty paikalleen seinään ylimääräinen
ovi, josta on saatu muuten
tyhjän seinään päälle maalaten tyylikäs katseenvangitsija
tauluineen.
Poikamiehen unelma on
yksityiseksi kuntosaliksi
muuttunut entinen jumppaluokka kaikilla herkuilla.
– Tässä on osakkaina usei-

ta kavereitani. Kuntoilu on
paljon mukavampaa kimpassa kuin yksin, Ilkka virnistää.
Oman asunnon ohella
entiseen koulukiinteistöön
mahtuu useitakin asuntoja ulkopuolisia vuokralaisia
varten. Ensimmäiset asukkaat ovat asuneet toisen kerroksen isohkossa asunnossa
jo hyvän tovin.
– Ainakin yksi pienempi
asunto valmistuu lähitulevaisuudessa, ja siitä kaavailen
tyyliltään nuorille asukkaille
sopivaa – kunta tarvitsee lisää asukkaita, perustelu kuuluu.

PÄIJÄT-HÄMEEN
MÖKKIPALVELUT
LAADUKASTA
LVI-ASENNUS- JA
HUOLTOPALVELUA
HANAN VAIHDOSTA
LVI-SANEERAUKSIIN
VUODESTA 1978

TALVEN
PARHAAT
REMONTTIAJAT
VARATAAN
NYT!
Ota
O
ta yhteyttä
yht
hte
tey
eyyttä
tttä ja
ta
arjoustamme!
mme
me
e!

Pekka Tuomi,
Pe
i
i,
p. 0
044 766 5013

Päivystys
työajan ulkopuolella
numerosta
050 5546 541 !

MEILTÄ MYÖS
Mö
Mökkitalkkarityöt
ökki
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yöt Te
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eid
ide kunnossapito
ku
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ito
Ter
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Terassi
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ra
asssit Pa
Patio
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ot Huvimajat
Huv
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uvi
vim
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maj
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jat
at Pu
Puu
Puuraput
uur
ura
ra
aput
Toimitamme

403"5t.634,&&5t.6--"5
sekä suoritamme

,"*7*/,0/&+"1*)"5:½5
Petteri Kivistö, p. 044 766 5010

Lahden Putkihuolto Oy
Pätiälänkatu 3
15150 Lahti

Puh. 03 882 660
OYL#OSK¿
ZZZOSK¿

Antti Lamminpää
0400 920 542
Ralf Streng
040 583 2680

Aleksintie 1, 17200 Vääksyy

www.mokkipalvelut.com

etunimi.sukunimi@kontio.ﬁ

Vesijärvenkatu 21,
15140 Lahti
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Rantatie 12 D 34, 16300 Orimattila
Puh. 044 350 4018
info@lvikaikko.com O www.lvikaikko.com

LVI-TYÖT
O

Huolto O Saneeraus O Uudisrakentaminen

ETELÄ-SUOMEN KOURU- JA TIKASASENNUS OY

Saumattomat sadevesikourut,
tikkaat, kulkusillat, lumiesteet
KOTITALOUSVÄHENNYKSELLÄ
JA ASENNETTUNA PAIKOILLEEN.

Parhaat CE-merkityt tuotteet, suoraan asentajalta.

1ZZEÊUBSKPVT,ÊZOUBSWJUUBFTTBQBJLBOQÊÊMMÊ
QtXXXFUFMBTVPNFOLPVSVGJ
 
 
U M
L
GJ

RAKENNUSTYÖT

Kahdeksan tapaa sisustaa
KSS

Sisustuksen perustyylejä on kahdeksan.
Jos oma inspiraatio
on kateissa, perustyyli pelastaa. Perustyyli
voi myös toimia lähtökohtana oman näköiselle kodin sisustukselle. Klassinen
tyyli voi ajan mittaan
kallistua moderniin
tai saada romanttisia
sekä merihenkisiä
vaikutteita.
- Klassinen tyyli koostuu
selkeälinjaisista kalusteista,
laadukkaista materiaaleista
ja vaaleista sävyistä. Klassista tyyliä tituleerataan myös
ajattomaksi.

PNBLPUJUBMPUtSFNPOUJU
QJIBSBLFOOVLTFU
UFSBTTJUtQFSVTUVLTFU

KAIVURIKUORMAAJATYÖT
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T:mi Ari Halme
p. 0400 344146

- Moderni tyyli yhdistää sen
hetkisen nykyajan pelkistettyihin linjoihin. Sisustuksessa
korostuvat aikakaudelle ominaiset kalusteet ja tekniikka.
Värimaailmaa hallitsee mustavalkoisuus.
- Minimalistinen tyyli jättää
sisustuksessa esiin vain ne
elementit, joilla on tehtävä.
Esillä ei ole mitään turhaa.
- Talonpoikainen tyyli on
vanhahtava. Seinät tapetoidaan perinteisillä paperitapeteilla ja niihin yhdistetään
valkoisia puupaneelipintoja sekä valkoisia kalusteita.
Tyyliin kuuluvat vanhahtavat, pastelliset värit.

MAALAUSTYÖT
0$$/$867<g77$3(72,17,

- Historiallinen tyyli jakautuu eri aikakausiin. Sisustus
kootaan antiikkihuonekaluista. Tunnelma on juhlava.

ta. Värimaailmaan kuuluvat
valkoinen, sininen, punainen
ja beige.

sikit ovat tumma puu, ruskea antiikkinahka, sametti ja
silkki.

suurikuvioiset tapetit ja kukkakuosit. Värimaailma tulvii
neutraaleja sävyjä ja pastellia.

LAATOITUSTYÖT
3$5.(7,1+,217$

- Saaristolaistyyli muodostuu
meriaiheisista sisustusesineistä ja valkoisista pinnois-

- Siirtomaatyyli on runsaan
ylellinen ja se turvaa vahvoihin väreihin. Materiaalisuo-

- Romanttinen tyyli on naisellinen, runsas ja täynnä yksityiskohtia. Tyyliin kuuluvat

Lähde: Tea-Mariian
sisustusopas. Pyykönen,
Tea-Mariia. WSOY, 2015.

TAPETOINTI
/$$72,7867<g70$7727<g7
Maalausliike Annala Pekka Tmi
0400 492 451
Ǥ̷Ǥϐ

Viikon blogivinkit: Puutaloelämää blogeissa
Moni bloggarikin on
rakastunut puutaloon.
Tässä neljä vinkkiä.

Onko avain
kodinvaihtoon tässä?
Kysy meiltä, miten voimme
auttaa mukavampaan!

Hannu Ojala
050 375 9620

Sisustuksen tyylisuuntia voi vapaasti sekoittaa. Muista kuitenkin säilyttää punainen lanka,
jottei tulos ole liian rauhaton.

Maija Jääskeläinen
050 590 3739

Jari Vinko
050 61 209

Moderni puutalo
Lapsiperheen puutalo, blogin
pääpaino sisustamisessa ja ra-

kentamisessa
http://modernipuutalo.blogspot.fi/
Puuta ja kiveä
Raksablogi projektista, jossa haluttiin rakentaa kivitalo
puutalon hinnalla.

KAIVINKONETYÖT
0400 303 553
TMI JOUNI SOLKIO

http://puutajakivea.blogspot.fi/
Nelliinan puutalo
Suomen suosituimpiin kuuluvan muotibloggari Niina
Tapojärven asumisblogi. Blogissa seurataan pariskunnan
remonttia, sisustusideoita ja

puutarhan hengissä pitämistä.
http://divaaniblogit.fi/nelliinanpuutalo/
Valkoinen puutalokoti
Kirjailijaelämää puutalossa.
http://valkoinenpuutalokoti.
blogspot.fi/

VIRENOJAN RAKENNUS KY
Muista
- Remontti- ja
kotitalousvähennys!
uudisrakennustyöt
- Märkätilojen vesieristystyöt

040 517 9096
www.virenojanrakennus.fi

Ulko- ja sisämaalaukset
ja tasoitetyöt
yksityisille ja yrityksille
Risto Tuomaila
0400 495 478

Asunto Ojala Oy

Muista
kotitalousvähennys!

Seppo Lehtinen
050 408 4200
LAHTI Torikatu 3, 15110 Lahti
Puh. (03) 78 2 5030
lahti@spkoti.ﬁ
etunimi.sukunimi@spkoti.ﬁ
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Pouttan
nen
n Oy
www.maalausliikepoutanen.fi

Korjaamme energiapuut,
pellon reunat ja tienvieret

045 132 8775

Yläpellonkatu 3, 15610 Lahti
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SÄHKÖASENNUKSET
rsuunnitelmat r tarvikkeet rhuolto

SI-SÄ SERVICE Ay

050 327 6589 Jari Kohonen
jj.kohonen@gmail.com

 PIHA- JA KATUKIVEYKSET SEKÄ HAUTAKIVET
 ASENNUKSET, MYYNTI
 MAANRAKENNUSTYÖT, AURAUKSET
Lyylinkuja 6, 16320 Pennala
janilehtinen@phnet.fi
www.pihakivirakennus.fi

0400 847 403

t UUDISTYÖT
t SANEERAUKSET
t KORJAUKSET
t SISUSTUSREMONTIT MM.
TAPETOINNIT, LISTOITUKSET
t MÄRKÄTILAT
HENKILÖSERTIFIOITU

Ränsistyvä kesämökki on surullinen, mutta tulevaisuudessa hyvinkin tuttu näky alueilla, jotka ovat kaukana kasvukeskuksista tai suurten vesistöjen rannoilta.

Suuret ikäluokat
jättävät perikunnille
mökkipulman
Suomessa on noin
puolimiljoonaa mökkiä, joista yli 50-vuotiaat omistavat neljä
viidesosaa.
Maiju Korhonen

Vaikka mökkeily kiinnostaa nuorempiakin, he eivät
yleensä omista mökkiä, vaan
lomakohteena käytetään esimerkiksi omien vanhempien
omistuksessa olevaa mökkiä.
Tämä on Tampereen yliopiston sosiologian professori Pertti Alasuutarin mielestä
epämääräinen tilanne, jolloin
perinnönjaon yhteydessä
mökistä voi tulla kiistakapula.
– Kun mökki on vanhem-

pien omistuksessa, mutta
käyttäjinä ovat lähinnä lapset, käy helposti niin, että
mökin ajatellaan kuuluvan
kaikille, jolloin se ei kuulu
kenellekään, Alasuutari sanoo.
Ongelmia tuottaa vielä
sekin, jos vanhemmat ovat
eläessään asuneet kaukana
kasvukeskuksesta. Tällöin
kaupunkiin muuttaneen perikunnan kiinnostus mökkiä
kohtaan voi olla vähäinen.
Kartetut ja himoitut
mökkialueet
Lisääntyvien autiomökkien
maaseutu on enemmän kuin
mahdollinen. Kun nykynuorison vähäiseen mökinomistusinnokkuuteen lisätään
vielä se, että mökin nykyiset
omistajat kuuluvat suuriin

ikäluokkiin, jää heidän jälkeensä väistämättä niin kutsuttu mökkipommi. Kaikille
mökeille ei seuraavasta, pienemmästä ikäluokasta ole
omistajaa, vaikka jokainen
olisi valmis jatkamaan vanhempiensa omistaman mökin elämää. Tosin kasvukeskusten ympäristökunnissa
ongelma on lähinnä päinvastainen.
– Jo Olli Vuoren väitöskirjatutkimuksessa vuodelta
1966 todettiin, että mökkiseudun haluttavuus on sitä
suurempi, mitä lähempänä se on suurta kaupunkia.
Tällöin mökinomistaminen
on enemmänkin varallisuuskysymys, sillä vain pieni osa
mökeistä on kasvukeskuksen lähellä, ja ne ovat hyvin
kysyttyjä. Näissä tapauksissa
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EIRANEN TRANSPORT OY
- maa-aineskuljetukset
- soratuotteiden myynti
- multatoimitukset

yli
50v.

0400 120 731 www.eiranentransport.fi

tontti on se joka maksaa.
Viimeinen
maaseudulla on
mökkiläinen
Alasuutari uskoo, että täysin
tyhjilleen loma-Suomi tuskin
tulee milloinkaan jäämään,
vaikkei jokaiselle mökille
löytyisikään omistajaa. Pitkiä
matkoja matkustavia mökkiläisiä on tulevaisuudessakin.
– Nykyinen asujaimisto
syrjäkunnissa on aika vanhaa ja lapsiperheitä on vähän. Kun vanhempi sukupolvi kuolee, maaseudulle
jäävät kesämökit. Ne säilyvät
viimeisinä, sillä mökkiläiset
ovat tottuneet siihen, ettei
palveluja ole, Alasuutari toteaa.

M&M RAKENTAVASTI OY
Laadukkaat kiviainekset – Täsmälliset toimitukset

t VAKUUTUSYHTIÖTYÖT

Kaikki RAKENNUSALAN TYÖT sekä vastaavan
mestarin palvelut Lahden seudulla.
Marko Passila 050-553 8073
Markus Rasanen 044-722 2227
Tero Helminen 050-595 6956
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LUOTETTAVAA LVI-ALAN PALVELUA
LASSENPOLKU 11, 16100 UUSIKYLÄ
Puh. 0400 495 961, 040-5849 762
lvi-ranta@phnet.fi
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Oivantie 12, Uusikylä
7625 800, 0400-350 848, 040 524 3976

Rakennusten pohjien /pihojen
teko kokonaisvaltaisesti.
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Asukkaiden välisiä näkemyseroja

O

massa Tampereen-yksiössäni olen tottunut
tekemään asiat tietyllä tavalla. Kun tulin töiden
perässä kesäksi Lahteen ja rahan säästäminen oli mielessä, oli luonnollista majoittua
vanhempieni luokse vanhaan
huoneeseeni.
Pahimmilta yhteentörmäyksiltä kesän aikana säästyttiin. Muutamissa asioissa
kuitenkin valistimme toisiamme, enemmän tai vähemmän onnistuneesti.
Minä säilytän banaanit
pöydällä. Niin ne maistuvat parhaalta. Vanhempani
säilyttävät ne jääkaapissa pidemmän säilymisen vuoksi.
Joksikin aikaa sain tahtoni
läpi, mutta kun yhden banaanin sisältä lennähti kerran
banaanikärpäsiä, banaanit
laitettiin kylmään.
Minulla on tapana jättää
astiani tiskipöydälle odottamaan tiskausta. Astioiden
koneeseen laittaminen tuntui
varsinkin alkukesästä kumman työläältä. Hieman ennen paluutani Tampereelle
siivosin jo välillä muidenkin

tPuh. 0500-844 136, 03--784 6718 tfax. 03-784 6700
tSuvimaantie 6, 15150 Lahti t w
www.jrekola.fi j.rekola@jrekolaoy.fi

”

Rakennus- ja kiinteistövälitysaloilla elettiin 2000-luvulla
pitkää nousukautta. Molemmilla aloilla riitti villejä yrittäjiä, jotka koettivat napata
markkinasiivunsa riittämättömälläkin ammattitaidolla.
– Tiukka taloustilanne ja
asumisen uudet vaatimustasot ovat karsineet suhdanteella ratsastajia, toimitusjohtaja Petter Kulhua Nastolan
Kiinteistönotariaatti Oy:stä
tietää.

– Lisäksi tämän hetken
markkinatilanteessa asiakkaat
jäsentävät elämäänsä maltilliseen suuntaan. Asuntokauppa perustuu luonnolliseen
tarpeeseen, Kulhua kuvaa.
Samalla asiantuntemuksen vaatimukset kasvavat.
Rakentamisessa painopisteet
ovat tekniikan lisäämisessä ja
energiataloudessa.
– Nykyrakentamisen tiukat
säädökset pudottavat buumirakentajia pois. Mielestäni rakentamisen ylilyönnit ja

APV-Rakennuspalvelu
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Tutustu verkkokauppaan
XXXBQWSBLFOOVTQBMWFMVDPN
tai poikkea myymälään
ma-pe 8-16.30, la 9-14 (31.10. asti)
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Korjauta kkattosi
attosi hyvän
aikana.
sään aikan
na.

Talvilauantait suljettu

Artjärventie 345,
Kimonkylä
p. 041 4478 539

JR MYLLYKANGAS KY
tt,BUUPKPQBQÊJWÊTTÊ
,BUUP KPQB  QÊJWÊTTÊ
tt,ZTZNFJMUÊSBIPJUVLTFTUB
,ZTZ NFJMUÊ SBIPJUVLTFTUB

Paikalliset
pojat!

www.laaturemontti.fi

Laura Ikävalko

Kirjoittaja työskenteli viime
ja toissa kesänä Seutunelosten
kesätoimittajana.

kilpavarustelu ovat löytäneet
oikean paikkansa.
Myös kiinteistövälityksessä on tekeillä uudistuksia.
Esimerkiksi vuonna 2016
voimaan astuva lakimuutos
edellyttää, että jokaisen välitysliikkeen välittäjistä vähintään puolella on oltava välittäjäkokeessa osoitettu ammatillinen pätevyys. LKV- ja
LVV-nimikkeitä saavat käyttää vain Keskuskauppakamarin välittäjäkokeen hyväksytysti suorittaneet henkilöt.

Kulhua sanoo asuntorakentamisen trendinä näkyvän nyt sen, että huoneistoaloja pienennetään.
Esimerkkinä hän mainitsee
Nastolan Urheilutien varteen
rakentuvan korttelin, jonne valmistuu viiden vuoden
projektina yhdeksän rivitaloa.
– Ne on jouduttu profiloimaan uudella tavalla. Huoneistoalat ovat pienemmät
kuin alun perin suunniteltiin,
hän myöntää.
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NE-Palvelut
Esko Napola 044 333 1355
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Kaivaa  Rakentaa  Kuljettaa
Luotettavasti ja ammattitaidolla
Uudenmaan yksikkö

petaa sänkyä pois ja äitini
sulkee huoneeni oven, jotta hänen ei tarvitse katsella
epäjärjestystä, joka pienessä
huoneessani vallitsee levitetyn sängyn myötä.
Olen jo takaisin Tampereella. Kesällä omia rutiineita
oli jo ikävä, mutta nyt perheen lisäksi on ikävä saapumista valmiiseen pöytään.

Asunto hankitaan tarpeeseen
Stiina Ikonen
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astiat koneeseen.
Siisteydestä ja järjestyksesVarsin yllättävä vääntö tä nauttiva äitini ja minun,
syntyi televisiosta. Katson noh, jatkuvaa epäjärjestystä
useimmat sarjat tietokoneel- ympärilleen luova luonteeta, ja omassa kodissani avaan ni ovat vääntäneet sängyn
television vain harvoin. Van- petauksesta monesti. En nihempieni luona televisio on mittäin juuri koskaan jaksa
auki lähes aina, kun joku on pedata sänkyä ennen töihin
kotona. Vaikkei kukaan sitä lähtöä (tai koko päivänä),
katsoisi. Alkuun sammuttelin koska periaatteessa koko
televisiota,
sänky pitää
kun kukaan
silloin kasata
ei sitä katsopois. HuoVarsin yllättävä
nut. Pikkumautan, että
hiljaa äitinipetaan sänvääntö syntyi
kin havahkyni kyllä
television
tui siihen,
niin, että se
että televisio katselusta.
näyttää siishuutaa tyhtiltä. En vain
jälle sohvalkasaa sitä tale, ja alkoi
kaisin sohsulkea sitä.
vaksi.
Joka vuosi olemme kinasKäymme usein seuraavantelleet nukkumisjärjestelys- laisen dialogin asian tiimoiltäni. Muutettuani pois kotoa ta:
ja vietyäni vanhan sänkyni
Minä: Et sinäkään jaksaimukanani, vanhempani osti- si joka aamu kasata sänkyäsi
vat tilalle levitettävän sohvan. uudelleen.
Suutahdettuani asiasta olen
Äitini: Minulla oli lapsena
tyytynyt kohtalooni nukkua samanlainen sohvasänky, ja
lattialla, mutta eräästä ongel- joka aamu petasin sen pois.
masta ei silti päästy eroon:
Toistaiseksi olemme pääpedata vai ei.
tyneet tasapeliin: minä en

Puh. 0400 998 161, 0400 494 161
www.jrmyllykangas.com

Nyt hyvissä ajoin syksyn ja
talven lämmitystarpeet kuntoon!
KYSY TARJOUSTA!

esko.napola@nepalvelut.fi
k
l
l l f www.nepalvelut.fi
www nepalvelut fi
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Nämä siivousvälineet
riittävät kotiin
Tutkijan mukaan kodin puhtaus syntyy
oikeiden työvälineiden, oikeiden pesuaineiden ja ylläpitosiivouksen kolminaisuudesta.
Teija Varis

Kodin siivousvälineiden valintaan kannattaa uhrata aikaa ja vaivaa, sillä oikeilla välineillä siivoaminen on joutuisampaa, ergonomisempaa
ja jälkikin yleensä parempaa,
sanoo Työtehoseuran tutkija
Tarja Marjomaa. Oikeanlaisten siivousvälineiden valinta
lähtee Marjomaan mukaan
kodin tarpeista eli kodissa
käytetyistä materiaaleista ja
pinnoista.
– Useimpien kotien tarpeisiin riittää perustyövälinesetti, johon kuuluvat pitkä
siivousvarsi kuivaimelle ja levymoppikehikolle, mikrokuituliinoja sekä imuri. Niiden
lisäksi voi tarvittaessa hankkia muutamia muita, siivousta helpottavia välineitä.
Huiskat ja harjat
Pölyjen pyyhinnässä esimerkiksi pölyhuiska, joko strutsinsulkainen tai lampaanvillainen, on hyväksi havaittu
väline.
– Sitä vain on muistettava
käyttää rauhallisin vedoin ja
huiskuttaa pölyt pois vasta
ulkona, Marjomaa huomauttaa.
Perussiivousvälineisiin
kuuluvat myös harja ja rikkakihveli, sekä tarvittaessa rikkaimuri.
– Höyrypesurillekin saat-

Liikuttavan
luotettava
Lahtelainen

LOTTA ÅBERG

040 0743656

taa olla käyttöä, mutta jos
tarve on vain satunnaista,
kannattaa se mieluummin
vuokrata kuin ostaa, Marjomaa ehdottaa.
Ikkunanpesussa tarvitaan
Marjomaan mukaan hyvä
lasta sekä säädettävä pesuvarsi, mikäli perheessä on
eripituisia ihmisiä. Pesuvartta ja kunnon harjaa tarvitaan
myös kylpyhuoneen siivoamisessa.
– Saunan lauteita sen sijaan ei tarvitse pestä kuin
kerran tai pari vuodessa, jos
käy suihkussa ennen löylyyn
menoa ja käyttää laudeliinaa.
Lauteet pysyvät puhtaina
korkean kuumuuden vuoksi,
Marjomaa selvittää.
Tiskiaine vie pitkälle
Tarkoituksenmukaisten työvälineiden lisäksi pesuaineella on suuri merkitys siivouksen lopputulokseen. Marjomaan mukaan kaupat ovat
täynnä erilaisia täsmätuotteita, mutta normaalissa kotitaloudessa pärjätään yleensä
muutamalla tuotteella.
– Periaatteessa erikoisaineita ei kotisiivouksessa
tarvita. Perinteisellä käsiastianpesuaineella pääsee jo
pitkälle. Lisäksi voi hankkia
yhden heikosti emäksisen
pesuaineen, ja oman pesuaineen esimerkiksi laminaattilattialle. Hapan aine puo-
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Mannerheiminkatu 11,
15100 Lahti
www.muuttoexpertit.fi
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Siivous on sitä helpompaa, mitä siistimpänä kodin pitää
arjen keskellä. Silloin suursiivouksia tarvitsee harvemmin,
tutkija Tarja Marjomaa muistuttaa.
lestaan tehoaa kaakeleihin ja
wc -istuimeen tarttuneisiin
saostumiin.
Tutkijan mukaan kodin
puhtaus syntyy oikeiden työvälineiden, oikeiden pesuaineiden ja ylläpitosiivouksen
kolminaisuudesta.
– Elämää helpottaa, kun
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www.orimattilantasaeriste.fi
KIVITÖIDEN
AMMATTILAINEN

kodin siisteyttä pidetään yllä
säännöllisellä siivoamisella.
Silloin lika ei pääse pinttymään niin, että tarvittaisi erikoistuotteita tai suursiivouksia. Ylläpitosiivouksen merkitystä ei voi liikaa korostaa,
hän kiteyttää.

Orimattilasta
tLJWJUZÚU
tQFMUJKBNFUBMMJUZÚU
tNVVSBVTKBQFSVTUVTUZÚU
Soita ja kysy lisää

045 604 7080

Viikon kirjavinkki:

Kaikki huushollin huollosta
Saara Henriksson,
Aino-Maija Leinonen:
Leppoisa opas
huusholliin.
Into Kustannus, 2014.
Saara Henrikssonin ja Aino-Maija Leinosen Hel-

singin kirjamessuilla viime
syksynä julkaistu kirja lupaa tarjota kaikki tarvittavat siivousniksit huushollin
hoitoon.
Kirjoittajista Saara Henriksson on tamperelainen
kirjailija ja Aino-Maija Lei-

nonen on tamperelainen
siivousalan ammattilainen, joka käyttää päivittäisen siivousinspiraationsa
loppuun töissä. Siksi hän
tunnustaa ymmärtävänsä
ruuhkavuosia elävien arkea.

KANTOJYRSINTÄÄ
Häiritsevät kannot pois pihoilta ja puutarhoista
helposti ja edullisesti!
– Työstä kotitalousvähennys.

Tommiska Orimattila, puh. 040 533 1577
E MAIL SJTOMMISKA PHNETFI s KOTISIVU WWWKANNOTTOIMIJAFI

LVI-TYÖT PAKKANEN OY
LVI-töiden ja remonttien ammattilainen palveluksessasi

Olemme Facebookissa
facebook.com/
seutuneloset

TA-Sähkö Oy
Timo Arminen

Kaikki sähköalan työt
Puh. 0400 710822
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LVI-asennukset, -saneeraukset, -huollot ja -korjaukset
Ilmastointiasennukset ja -korjaukset LVI-suunnitelmat kauttamme
alihankintana Putkivuotojen korjaukset Putkien pinta-asennukset
Kaukolämpöpakettien asennukset ja lämpölinjasaneeraukset

* uuudisrakeentamineen
* vaanhaan saneeeraaamineen
* vee sivaauriot
* vee sierristeetyött
* kaaivvinnkonnetyööt 3tt

044 204 6973 l www.lvi-tyotpakkanen.fi

Puh. 0400-479 381
Sieniitiie 7, 15
5 550 Na
asttola

KEITTIÖKALUSTEET
myös asennettuna!
Meiltä saa erikseen ja
edullisesti myös:

OVET
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MITTATILAUSKALUSTEET

ŢNBTTJJWJQVJTFUIVPOFLBMVU IZMMZTUµU QµZE£U
UVPMJU QJSUUJLBMVTUFFU QPSUBBU

Äkeentie 2, 17200 Vääksy, puh. 040 505 5884

www.asikkalanpuuseppa.fi
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- rakennusten pohjien kaivuut
- iskukonetyöt
- haja-asutusalueiden
jätevesijärjestelmien
rakentaminen
- ojien kaivuut ym. alan
työt runko-ohjatulla
kaivurikuormaajalla
- teiden lanaukset
- maalämpöputkien kaivuut
salaojakoneella
- 7 tn tela-alustainen
ympäripyörivä, lyhytperäinen kaivinkone
- asfalttialueiden harjaus
keräävällä harjakoneella

Kaivinkoneurakoitsija

EERO VILJA

TUMMANPUNAINEN

KATTOPELTI
määrämittaisena

4,50

€/hyötyneliö
yli 100m

HINTA SIS. ALV.
Nopea toimitus.

p. (03) 871 570

gsm 0400 352 994
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www.seutuneloset.ﬁ
- VIIKKOSIIVOUKSET
- PERUSPESUT JA VAHAUKSET
- SOPIMUS- sekä KERTASIIVOUKSET
SI-SÄ SERVICE

050 363 2758

VALMISBETONIA
JA BETONITUOTTEITA

Pukkila •  (019) 685 1164 • www.mybe.ﬁ

Rakennusvalvonta

Haukkavuori Oy
Rakennustöiden valvontaa
Rakennuttaminen
p. 0400 805 237
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Vääksyn leipomotalo
huokuu lämmintä
tunnelmaa
Ville Hakala

Vanhan Vääksyn upeassa miljöössä sijaitsee useita
rakennuskulttuurisesti arvokkaita helmiä, yksi niistä
on Vääksyntiellä sijaitseva
leipomotalo, jonka historia
ulottuu ainakin 1800-luvulle. Nykyisen talon on rakentanut vuonna 1911 J.K. Hillberg, jonka perhe asutti taloa
vuosikymmeniä. Hillbergit
suomennuttivat nimensä
myöhemmin Hilasmaaksi,
jolla nimellä talo tuli vuosikymmenten ajan tunnetuksi.
Talossa pitkään asunut
Anton Hilasmaa oli sisävesikapteeni ja tarinan mukaan
arvokas herra, jota oli syytä
kadulla käyskennellessä kiltisti tervehtiä. Rouva Hilasmaa taas oli ensimmäinen,
joka teki taloa tunnetuksi
kahvila-ruokalana. Talon kivijalassa, nykyisen Kahvila
Sokerillan tiloissa, oli tuohon
aikaan leivinuuni, jossa rouva Hilasmaa paistoi herkkuja, ja ne myytiin sitten talon
keskikerroksessa toimineessa
kahvila-ruokalassa.
Myöhemmin leivinuuni
purettiin, minkä jälkeen talon kivijalassa on toiminut
vuokralaisena monia yrittäjiä: kukkakauppa, pyöräkorjaamo, tv-korjaamo, verhoomo, savipaja ja kaksi kahvilaa.
Hilasmaa asui vaimoineen
talossa kuolemaansa saakka,
minkä jälkeen talon peri ja
myi eteenpäin Vääksyntien
raitilla asunut osuuskauppias. Häneltä talon osti vuonna 1972 Leivon perhe, jonka omistuksessa talo oli pari
vuosikymmentä. Nykyisin
taloa emännöi valmentaja Johanna Muuraiskangas. Hän
häärii myös kahvilanpitäjänä

ja leipurina talon alakerran
Kahvila Sokerillassa.
Tuli ja vesi kiehtovat
tuijottelijaa
Johanna Muuraiskangas osti
leipomotalon kolmisen vuotta sitten. Se oli hänelle tuttu
jo lapsuuden koulutien varrelta, mutta paluu lapsuuden
maisemiin tapahtui enemmän tai vähemmän sattuman
kautta.
– Olin suunnittelut asuvani pääkaupunkiseudulla, ja
toisaalta minulla oli mökkitontti katsottuna valmiiksi.
Siellä käydessäni minulle tuli
kuitenkin tunne, että nyt olen
väärässä paikassa. Sitten käydessäni vanhempieni ja nykyisen puolisoni luona täällä Vääksyssä huomasin, että
tämä talo oli tullut myyntiin,
ja siitä se ajatus sitten lähti,
Muuraiskangas naurahtaa.
Hän on ihastunut kodissaan erityisesti keskimmäisen
kerroksen avoimeen tilaan,
jossa yhdistyvät ruokailutila, salonki ja tv-huone ikään
kuin yhdeksi avaraksi kokonaisuudeksi.
– Samoin talon tulisijat
ovat minulle erityisen tärkeitä, kun olen tällainen tuleen
ja veteen tuijottelija. Nuo elementithän yhdistyvät täällä
Vääksyssä upeasti.
Vanha talo oli suhteellisen
hyvässä kunnossa Muuraiskankaan muuttaessa siihen.
Hänen aikanaan talon kattoeristeitä on lisätty, lattiat on
maalattu ja eteistä on muokattu enemmän nykyisen
emännän mieleiseksi. Myös
pihapiirissä sijaitseva sauna
on laitettu kokonaan uusiksi.
Se kun oli toiminut useamman vuoden ajan varastona.
– Pihasaunasta on tullut
tärkeä rauhoittumisen paik-

Kun
ensimmäistä
kertaa valmensin
esimiesryhmää
alakerran salongissa,
jännitin sitä, miten
kodikkaaksi sisustettu
tila otetaan vastaan.

”

Johanna Muuraiskangas

ka, kun tämä talo on muuten niin keskeisellä paikalla,
ja varsinkin kesällä hälinää
tuntuu ympärillä riittävän. Se
on tässä miljöössä jotenkin
erityisen hiljainen paikka,
Muuraiskangas luonnehtii.
Vanhaa ja uutta
yhdistellen
Johanna Muuraiskangas on
pyrkinyt sisustamaan taloa
modernia ja vanhaa yhdistellen. Kauniiden antiikkisten
huonekalujen kunnostamisesta kunnia kuuluu Muuraiskankaan verhoilijayrit-

täjänä toimiva puolisolle,
verhoilija-papalle eli Tapio
Hilskalle. Keskikerroksen sisustamisessa on huomioitu
myös talon emännän työskentely muun muassa työelämän, johtamisen ja muutoksen valmentajana. Valmennusryhmiä onkin kokoontunut leipomotalon idyllissä.
– Kun ensimmäistä kertaa
valmensin esimiesryhmää
alakerran salongissa, jännitin sitä, miten kodikkaaksi
sisustettu tila otetaan vastaan. Olen kuitenkin saanut
pelkästään positiivista palautetta kaikilta ryhmiltä tästä
talosta ja tilasta. Valmennussalonkiin mahtuu hyvin noin
kymmenen hengen ryhmä, ja
miljöö selkeästi auttaa ihmisiä irrottautumaan työympyröistä ja myös luomaan luottamuksellisen hengen.
Oma suloinen tunnelmansa vallitsee myös kivijalan
Kahvila Sokerillassa, jossa Johanna Muuraiskangas paistaa
niin suolaisia kuin makeitakin herkkuja kahvikupposen
kanssa nautittavaksi. Se kannattaa kokea.

www.valvontahaukka.fi

mammuttikodin uusi kanttihirsi

Muuttovalmis hirsitalo mallisuojatulla kanttihirrellä!

Pihapiirin ulkosauna on vastikään uusittu.

Uusi, raikas mallistomme nyt saatavilla.
Ainutlaatuinen mahdollisuus täysin uudenlaiseen
tyyliin Kanttihirrellä, tartu tilaisuuteen heti!
Mammuttimyyjä Olli Kivi
p. 044 540 4000
olli.kivi@mammuttikoti.ﬁ
Mammuttikoti.ﬁ

Keskikerroksen ruokailutila ja salonki muodostavat yhdessä avaran kokonaisuuden.

Pihasaunan löylyissä on hyvä rauhoittua.
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Leikkaa tästä, jos tarvitset apua rakentamisessa tai remontoimisessa.

Leppälinnuntie 1, 16300 Orimattila
040-7005686 | illi.ilola@hotmail.com

Leipomotalo sijaitsee keskeisellä paikalla vanhan Vääksyn ytimessä.
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 Väliovien ja keittiökalusteiden maalaus
 Ym. alan ammattityöt jo v. 1983


UUTTA!
 Laattapinnoitukset
edistyksellisellä
DECOTILE-pinnoitteella

Teemu 040-595 5963  Tuomo 044-509 0183
info@maalausliikelahti.fi

Eteisen portaikossa on talon aikaisempien asukkaiden,
Hillbergien, valokuvat.

Talon antiikkihuonekalut on entisöity huolella.



www.maalausliikelahti.fi

www.seutuneloset.ﬁ

Nopeimmille talven
toimitukset vielä
erikoisehdoin!
mellin
Finnla oderni
m
uusi, rofiili ja
hirsip urkka!
tasan

Viimeistele itse

- on uusi toimituskonseptimme,
joka antaa sinulle vapaat kädet
oman kotisi viimeistelyyn.

Ota yhteyttä!
Ari Pusenius, 040 507 7993
ari.pusenius@finnlamelli.fi
Finnlamelli-palvelu Lahti

finnlamelli.fi
Ruokailutilaa koristaa Johanna Muuraiskankaan veljen vaimon Salla Kangasniemen suurikokoinen maalaus.

Kolme tulisijaa muodostavat yhdessä leipomotalon sydämen.

❯❯ Rakentaminen & asuminen

20

Keskiviikkona 23. syyskuuta 2015

LVI-työt
ammattitaidolla
uudis-, saneerausja huoltokohteisiin
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Meiltä myös:

- vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtojärjestelmät
- lattialämmitysjärjestelmät
- maalämpö - aurinkolämpö
- puu ja pellettilämmitys
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Kelopuinen pienoismökkikylä on nastolalaisen Teijo Laakson projekti, mutta on Kirsi-vaimollakin ollut näppinsä pelissä.
Hän on maisemoinut piha-aluetta ja somistanut kylää kauniiksi.

Nastola kätkee
sisäänsä satumai
minimökkikylän
Kaihdin ja Markiisi
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Marika Silver

Teijo Laakso aloitti kolmisen vuotta sitten kädentaitoja vaativan, kirjaimellisesti
pienen mutta samalla suuren
projektin. Noin 15 minikokoista mökkiä ja muuta asumusta sekä pari tuulimyllyä
käsittävä mökkikylä levittäytyy nastolalaisen kerrostalon
etu- ja takapihalle.
– Olen sanonut monesti,
että tämä oli kyllä viimeinen
mökki tähän kylään, Teijo
Laakso toteaa.
– Ja silti aina tulee uusi,
vaimo Kirsi Laakso nauraa.
Minimökkikylän rakennelmat on tehty kelopuusta.
– Olen hakenut puut tuosta lähimetsästä ihan luvan
kanssa ja sahannut ne käsisahalla. Sirkkelillä saisi tehtyä
millintarkkaa työtä, mutta
teen mieluummin uniikkia
käsityötä, Teijo Laakso painottaa.

Kirsi on ollut miehensä
apuna projektissa. Hän on
maisemoinut piha-aluetta
monin eri tavoin, esimerkiksi
kerännyt sinne kiviä ja siirtänyt metsästä luonnonkukkia.
Pariskunta on nimennyt
mökkikylän satumetsäksi.
Laaksot toivovat sen piristävän itsensä lisäksi muita oman talon ja lähialueen
asukkaita.
Nollabudjetin projekti
Minikokoinen kylä on noussut kerrostalon pihalle nollabudjetilla.
– Tähän ei ole käytetty
lainkaan rahaa, naulatkin on
haettu roskalavoilta, Kirsi
Laakso mainitsee.
Mökkien katot on käsitelty
öljy-tuhka-seoksella.
– Teijo sai tarvittavan öljyn
mieheltä, joka oli vaihtamassa autoonsa öljyä tuossa meidän pihallamme, Kirsi Laakso hymyilee.

Tähän ei
ole käytetty
lainkaan rahaa,
naulatkin on haettu
roskalavoilta.

”

Kirsi Laakso

– Sekoitin siihen tuhkaa,
joka antaa antiikkisen värin
seoksella käsiteltävälle puulle, Teijo lisää.
Antiikkiväriset rakennelmat suuntaavat ajatukset hetkessä Lappiin, mikä lienee ollut tekijän tarkoituskin.
Päähänpisto ja
ajankulu
Kaikki lähti liikkeelle Teijo
Laakson päähänpistosta ja
osittain myös Laaksojen asu-

mismuodon muutoksesta.
– Muutimme omakotitalosta nykyiseen asuntoomme
kolme vuotta sitten, ja halusimme jotain ajankulua, pariskunta kertoo.
– Ja voitko uskoa, että minulla oli ennen peukalo keskellä kämmentä? Tehdessä
näköjään oppii, Teijo Laakso
virnistää.
Kirsi Laakso kuvaa miestään hyvin energiseksi ihmiseksi, jolla on aina jokin rauta tulessa.
– Hän harrasti jo 5-vuotiaana isänsä kanssa metsästystä, joskin oli ensin isänsä
repunkantajana.
Nykyään Teijo Laakso ei
enää harrasta metsästystä,
mutta hän ehti olla Uudenkylän Riistamiesten jäsenenä
peräti 47 vuoden ajan. Ennen
osa-aikaeläkkeelle jäämistään
ahkera mies työskenteli vuoroesimiehenä entisen Kuivamaito Oy:n tehtaalla.
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voimassaolevat CE-merkinnät

0500 496 300 / Juha
0400 860 500 / Vesa

www.infrastar.fi
To

imitus
KOSKEN METALLIN
heti
va
TEHTAAN MYYMÄLÄSTÄ rastosta!
PIIPUNHATUT

LÄMPÖPUMPUN KATOS

103€

alk.

Pienet tuulimyllyt eivät tuota energiaa, mutta ne ovat ihastuttava yksityiskohta idyllisessä kylässä.

lisävarusteena
avausmekanismi
alk. 60€
OVIKATOKSET
Säänkestävää
alumiiniseosta

alk.

94€

KIKKA-LAUDEPAKETIT
kääntyvällä alumiinirungolla
myös pelkät rungot, alk. 141 €

Saunata
tuotteis

15%

161€

alk.

isen

alk.

688€

Myymme alumiiniprofiileja laajasta
valikoimastamme myös yksityisasiakkaille.
Suomen Alumiinituotteet Oy
Keskustie 34
16800 HÄMEENKOSKI
puh. 0504631274
tero.halonen@alumiinituotteet.fi
MYYMÄLÄ AVOINNA MA-PE KLO 9-16

Kylässä on kahdet puukärryt. Toisten kärryjen kyydissä matkustaa orava (kuva), mutta
toisten kyytiin voi hyvin napata vaikka vaimon – ainakin, jos on uskominen Teijo Laaksoa.

Teijo Laakso on sahannut käsisahalla myös kaikkein
paksuimmat puut. Sahausapuna on toiminut kätevä sahapukki.

Mökkikylästä löytyy muun muassa minikokoinen keittiö.
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Vanhan omakotitalon
lämmityskustannukset
voivat yllättää
ASUINALUE
140
ASUINALUE
ASUINALUE

24

E75

Kärkjärvi
Kymijärvi
4

LAHDEN KESKUSTA

12

NASTOLA

HELSINKI

Taivaanrannan asuntoalue - korkealuokkaista
pientaloasumista Nastolassa, Kymijärven ja
Kärkjärven rantamaisemissa.
www.taivaanranta-asunnot.ﬁ

KOTIMAISTA LAATUA EDULLISESTI
Keittiöt ja kodinkoneet

Esim.

1200x2500 mm
- 2 ovea
- kirkas peili
- hopea kehys

Asumismukavuus kasvaa, kun vanhassa talossa opetellaan elämään entisaikojen tapaan: pitämään myös sisällä
enemmän vaatetta päällä ja laskemalla lämpötilaa.
talossa on ilmalämpöpumppu, kannattaa sillä tuottaa
lämmöstä mahdollisimman
suuri osa aina, kun ulkolämpötila on lämpimämpi kuin
-10 astetta.
Kolmas keino energia-

pommin kesyttämisessä ovat
ajastimet. Kaikissa tiloissa ei
yleensä tarvita tasaista lämpötilaa jatkuvasti, vaan niiden lämpötilaa voi laskea
esimerkiksi arkipäivisin, jos
ketään ei ole kotona.
PANU SALONEN

Jos talossa on ilmalämpöpumppu, sillä kannattaa tuottaa lämmöstä mahdollisimman
suuri osa aina, kun ulkolämpötila on lämpimämpi kuin -10 astetta.

980€

Rakentamisessa mer

Liukuovet
Tehdään aina
mittojen mukaan!

Lisää
asumismukavuutta
tehokkaasti
Asumismukavuus kasvaa,
kun opetellaan asumaan vanhassa talossa entisaikojen tapaan, eli pitämään myös sisällä enemmän vaatetta päällä ja laskemalla lämpötila reilusti alle 20 asteen. Yksi tärkeä poikkeus on märkätilat.
Märkätiloissa on syytä pitää
vähintään 20 asteen lämpöä,
jotta kosteus haihtuu tehokkaasti eikä tiivisty seiniin.
On tärkeä ymmärtää, milloin ja miten eri lämmitysmuotoja kannattaa käyttää,
jotta eurolla saa mahdollisimman paljon lämpöä.
Nyrkkisääntönä on, että jos

Kylpyhuonekalusteet

Keittiökalusteet
- pituus 3132 mm
- rungot kasattuina
- taso + allas

JANI KERONEN

Uutta kotia hankittaessa ensimmäinen mieleen tuleva
asia ei välttämättä ole energiankulutus. Niinpä lämmityskustannukset saattavat
yllättää ikävästi ensimmäisenä talvena omakotitaloon
muutettaessa, Vattenfallin
energia-asiantuntija Malkus
Lindroos toteaa MyyAsuntoni-verkkopalvelun blogissaan.
Lämmityksen osalta tärkeintä on huomioida toisaalta ne tekijät, jotka vaikuttavat
lämmöntarpeeseen ja toisaalta tekijät, joilla on vaikutusta lämmöntuoton tehokkuuteen – toisin sanoen paljonko
lämpöä saadaan eurolla.

Uutuudet
Tasosta ylös
nouseva
tuuletin

799€

220€

www.keittiovalinta.ﬁ
Ahjokatu 1, 15800 LAHTI p. 03-7522 797

Rakentamisen suhdannetilanne säilyy vaikeana, ja
Rakennusteollisuus RT on
tarkistanut kuluvan vuoden
ennustettaan alaspäin. Talonrakentamisen aloitusten kasvu alkuvuonna ja rakennusyritysten tilauskannan vähittäinen elpyminen enteilevät
kuitenkin loivaa myönteistä
käännettä ensi vuodeksi.
Rakentaminen on ollut
kuluvan vuoden aikana ennakoitua verkkaisempaa vaatimattomaksi jääneen yleisen talouskehityksen vuoksi.
Rakennusteollisuus RT arvioi rakentamisen vähenevän
tänä vuonna 1,5 prosenttia

edellisvuodesta, kun keväällä
odotettiin laskun jäävän puoleen prosenttiin.
– Ensi vuonna on mahdollisuus 2–3 prosentin kasvuun, mikäli tämän vuoden
lopulla käynnistyy hankkeita
suunnitellusti. Lähtötaso on
huono, eikä vahvempaa kasvua ole vielä näköpiirissä.
Suomen talous asettaa raamit
rakentamiselle, sanoo Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen.
Talonrakennustöiden aloitusten arvioitu määrä tänä
vuonna on runsaat 32 miljoonan kuutiometriä, mikä
on hivenen enemmän kuin

viime vuonna. Tämän ja viime vuosien luvut on nyt korjattu uusien, tilastointikatkoksen jälkeisten tilastojen
perusteella.
– Tilastokeskuksen rakentamisen tilastojen mittava
uudistustyö on vihdoin saatu
loppuun. Muutosten vuoksi
luvuissa on ollut suurta häilyvyyttä ja tietoihin kannattaa yhä suhtautua varauksella, Pakarinen muistuttaa.
Omakotitalojen
aloitukset yhä
laskussa
Tänä vuonna arvioidaan
käynnistyvän 12 200 vapaa-
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Lue näköislehti osoitteessa

seutuneloset.ﬁ
Kirkkotie 5, Hollola
P. 0400-707 271
Työstä
kotitalousOKylpyhuone- ja saunaremontit
vähennys!
OKeittiöremontit
OLaatoitukset
OVedeneristykset
OMaalaukset
OKalusteasennukset
OVesikatot ym.
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Tmi PÖRI

Kun klapit sytytetään päältäpäin, myös niiden haihtuvat ainesosat saadaan poltettua ja
puusta otettua kaikki hyöty irti.

Viisi vinkkiä
takkatulen
sytyttämiseen
Marika Silver

Takkatulen voi sytyttää monella tavalla, mutta kaikki tavat eivät ole yhtä kannattavia.
Vuodesta 1970 aktiivisesti
puilla lämmittänyt Taisto
Rosti antaa vinkkejä takkatulen oikeaoppiseen sytyttämiseen:

”

Räystään aluset eivät ole oikea
polttopuun säilytyspaikka.
Aktiivinen puilla lämmittäjä Taisto Rosti

1. Varmista, että arina (rosti)
on puhdistettu tuhkasta, eikä
se ole tukossa.
2. Lado kuivat puut vaakatasossa kerroksittain ristiin.
3. Jätä neljäsosa tulisijasta ylhäältä vapaaksi.
4. Aseta tuohi tai tervastikku
halkojen päälle, lisää muutama puutikku (harjaantumaton voi käyttää sytytyspaloja).
5. Varmista, että savupelti on
täysin auki ja paloilmaa riittävästi.

himpia virheitä, joita tulensytyttäjä voi tehdä.
– Tulisija ladotaan puita täyteen ja puut sytytetään
alta. Näin syntyy hiilimonoksidia eli häkää, ja paras polttoaine karkaa savuna hormiin ”harakoille”. Ja jos pelti
ei ole täysin auki, palaminen
ei ole täydellistä.
Rosti lisää, että kylmä hormi pitäisi saada esilämmitettyä vedon varmistamiseksi.
– Voi polttaa pieniä tulia
esimerkiksi hormin puhdistusluukuissa, hän ohjeistaa.

Esilämmitys
varmistaa vedon
Nastolassa asuva Rosti listaa
vielä omasta mielestään pa-

Takka kiittää
Taisto Rostin mukaan on
tärkeää, että poltettavat puut
ovat kuivia.
– Tee kunnon halkokatos,

jossa puut säilyvät kuivina.
Räystään aluset eivät ole oikea polttopuun säilytyspaikka. Pyri siihen, että poltat
ylivuotista kuivaa puuta. On
sama, mitä puuta poltat, kilot
ratkaisevat saatavan hyödyn.
Kun takkatulen sytyttää oikein, takkakin kiittää: hormit
ja tulisija pysyvät puhtaina,
eikä tapahdu nokeentumista.
Rosti tietää, mistä puhuu,
sillä hän polttaa puuta noin
16–18 pinokuutiota vuodessa.
– Tutkimusten mukaan
kuivia puita poltettaessa yksi
puukilo tuottaa 4,15 kilowattitunnin tehon. Tietoa löytyy
VTT:ltä ja eri tutkimustuloksista.

rkkejä paremmasta
rahoitteisen kerros- ja rivitaloasunnon rakentaminen,
joka on 600 asuntoa viime
vuotta enemmän. Kerrostalorakentamista kannattelee
yhä sijoittajien aktiivisuus
kasvukeskuksissa. Valtion tukema asuntotuotanto nousee
tänä vuonna 8 000 asuntoon.
Pienten asuntojen osuus aloituksista on kasvanut, minkä
johdosta aloituskuutiot eivät nouse samassa suhteessa
kuin lukumäärä.
Pientalojen aloitukset ovat
jatkaneet edelleen laskuaan
vaikka taso on parempi kuin
mitä puutteellisten tilastojen
vuoksi pahimmillaan pelät-

tiin. Kuluvana vuonna arvioidaan aloitettavan 6 000
pientalon rakentaminen.
Viime vuonna asuntoaloituksia arvioidaan kertyneen
kaikkiaan 26 000. Tänä ja
ensi vuonna käynnistynee 26
500 asunnon rakentaminen.
Toimitilarakentaminen
vilkastumassa
Toimitilarakentaminen on
myös vilkastumassa kuluvana vuonna. Yksittäiset suuret
hankkeet nostavat niin liikekuin teollisuusrakentamisenkin aloituksia.
Maa- ja vesirakentamisen
liikevaihtotiedot näyttävät

kasvua. Myynnin määrään
vaikuttaa kuitenkin yksittäisten suurten hankkeiden valmistuminen ja tulouttaminen. Maa- ja vesirakentamisen ennakoidaan supistuvan
tänä vuonna ja pysyvän ensi
vuonna ennallaan.
– Hallitusohjelma sisältää
useita rakentamista vauhdittavia tekijöitä. Ratkaisevaa
on, kuinka toimenpiteitä lähdetään toteuttamaan ja miten esimerkiksi panostukset
perusväylänpitoon saadaan
sovitettua budjettiin, toteaa
Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti.
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Tuhansien vinyylilevyjen
J. AALTO
040 827 3137 lämmin koti
LAATOITUS JA MUURAUS

www.seutuneloset.ﬁ

Antti Lehtiselle kotiin
rakennettu vintagehifihuone on rauhaisa oma tila.
Heta Mattila

KANTOJYRSINTÄÄ
PARAS RATKAISU KANTOJEN POISTOON.
SOITA: 0400 251 666 Katso: www.kantojyrsin.ﬁ

ALSTOR 8x8 pienmetsäkoneen
myynti ja esittelykoneet
Wicanda Oy Ltd

www.alstor.fi
Tilaa
ilmainen
arviokäynti!

Minäkin valitsin
Kymppi-Katon ja
Tiimi-ikkunat!

www.tiimi-ikkuna.ﬁ

Palveluksessanne
paikalliset edustajat
Joona Vähämaa
p. 040 829 7517
Jaakko Ollila
p. 0400 293 392

www.kymppi-katto.ﬁ

Monelle miehelle oman harrastehuoneen luominen on
haave, jonka joskus toivoo
toteuttavansa. Antti Lehtinen
teki omasta ideastaan todellisuutta luodessaan vintagehifistä inspiroidun huoneen
kotinsa.
– Idea huoneeseen syntyi
hetken mielijohteesta. Halusin paikan, jossa voisin kuunnella vinyylejä rauhassa silloin, kun muu perhe on kotona. Olin jo keräillyt jotain
laitteita, joten niiden pohjalta oli helppo lähteä luomaan
huoneen ilmettä, Lehtinen
kertoo.
Huoneen ulkoasu ei kuitenkaan selkeytynyt yhdessä
yössä. Vanhoja laitteita keräilevä Lehtinen käyttikin
useamman illan pohtiessaan
mihin suuntaan sisustuksessa
lähtisi.
– Aluksi laitteet kiikkuivat
pienellä kukkapöydällä. Laitteet kuitenkin vaihtuivat ajan
myötä ja suuntakin alkoi löytyä. Huoneen ulkoasu alkoi
miellyttää omaa silmää, kun
löysin vanhan levysoitinkaapin muutamalla kympillä netistä. Kaappi toi huoneeseen
yhtenäisyyttä, jota se kaipasi.
Huoneen ilme kuitenkin elää
yhä, laitteet muuttuvat ja sisustus vaihtelee.
Vanhat laitteet
miellyttävät silmää
Tälläkin hetkellä huonetta
remontoiva Lehtinen kutsuu
itseään keräilyharrastajaksi. Kirpputoreilla kiertelevä
mies etsii koko ajan uusia
löytöjä kokoelmiinsa. Vanhoissa laitteissa ulkoasu ja
tekotapa miellyttävät miehen
silmää.
– Monet vanhat laitteet
ja huonekalut on aikanaan
valmistettu nykyaikaista paremmin. Niiden ulkonäkö on
myös usein miellyttävämpi.
Pidän löytöjen tekemisestä,

Antti Lehtisen vintage-hiﬁ-henkisessä huoneessa yhdistyvät kaikki miehen intohimot;
vanhat laitteet, vinyylilevyt ja valokuvaus.
sillä nykyään aikansa huippulaitteita saa ajoittain jopa
kirpputorihinnoin, mies selittää.
Lehtisellä on kotonaan
kaksi harrastehuonetta. Sisustus ja laitteisto huoneisiin
on löytynyt vuosien varrella sattumalta. Molemmissa
huoneissa vinyylilevysoittimina toimiviin Lenco L75soittimiinkin Lehtinen tutustui sattumalta.
– Aikoinaan sain Lencolaitteeni ilmaiseksi ja tutkittuani laitetta huomasin, että

ntti Lehtisen vinyylilevy harrastus on antanut mahdollisuuden uusille harrastusmuodoille. Lehtinen on itse rakentanut ja verhoillut pohjan, jolla laite istuu. Verhoiluun Lehtinen käytti kahvisäkkikangasta.

siinä oli potentiaalia elinikäiseksi kumppaniksi. Noin
vuoden ajan modifioin laitetta, kunnes se sai tämän
hetkisen muotonsa. Laitteet
ovat molemmat nykyään aktiivisessa käytössä, Lehtinen
selittää.
Vinyyliharrastaja
nyt ja aina
Vinyyliharrastus, josta huoneet saivat alkunsa, on kulkenut Lehtisen mukana lapsesta
saakka.
– Vartuin ympäristössä,
jossa musiikki oli erittäin
tärkeää. Vanhemmillani ja
molemmilla sisaruksillani oli
levykauppoja, ja itse esimer-

kiksi soitin musiikkia. Nykyisin kotoa löytyy vinyylilevyjä
1 000–2 000 kappaleen väliltä. Suurimman osan niistäkin
olen ostanut käytettynä, sillä
en osta paljoakaan asioita uutena.
Viimeisimpänä lisäyksenä
aina kasvavaan kokoelmaansa Lehtinen löysi etsimänsä
kaiuttimet.
– Niiden löytymisen jälkeen on ollut tyytyväinen olo.
Tyytyväisyys ei kuitenkaan
tarkoita etsintöjen loppumista. Tämä on ollut antoisa
harrastus useamman vuoden
ajan, eikä loppua ihan heti
ole näköpiirissä, Antti Lehtinen naurahtaa.

Antti Lehtisen kotoa löytyy useita erilaisia vintage-laitteita.
Kuvassa näkyvä Lenco L75-soitin olikin sattumalta tehty
löytö, josta Lehtinen muokkasi toimivan levysoittimen kotiinsa. - Soittimen historiaa tutkiessa selvisi, että kyseessä
oli aikakaudellaan hyvin poikkeava laite. Lenco-soittimia
valmistettiin 1970-luvulla, ja siinä käytössä oleva välipyörätekniikka teki siitä aikanaan poikkeavan, Lehtinen kertoo.
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KUVAT STIINA IKONEN

Timanttiporaukset
ja -sahaukset.
Hämeeen Tiimaanttityö Oy
0400 796
96 300
0

Hollolan Kalustemaalaamo
tarjoaa väliovien, keittiökaapiston
jous!
Kysy tar
ovien ym. maalausta.
Keskikankaantie 4, 15860 Hollola P. (03) 780 5088

Muista kotitalousvähennys!

KAIVONPORAUSTA
Toni Kuusiston yrityksellä on myös idealistinen tausta. - Yksi tehtävämme on valmistaa houkuttelevia välineitä lapsille
ja nuorille. Lasten lisääntyvästä ylipainosta on hälyttäviä uutisia. Samoin armeijasta on poistettu leuanvetoharjoitukset,
kun niitä ei jakseta enää vetää.

t1PSBLBJWPU
t1PSBLBJWPQVNQVU
t.BBMÊNQÚLBJWPU

SOITA
0500-617626

7JJMBBKBOLBUV -BIUJ
,PUJUBMPVTWÊIFOOZTLFMQPJOFO

Kuntoiluvälineet hankitaan
sisustukseen sopivina
Yksilöllisyys on kodin
kuntoilulaitteiden
selkeä trendi.
Stiina Ikonen

Yhden miehen toiminimestä alkunsa saaneella Dinox
Sport Oy:llä pyyhkii hyvin.
Sen edustamille kuntoilu-,
tanssi- ja voimisteluvälineille
on kasvava kysyntä, sillä ihmiset hoitavat kuntoaan suhdanteista huolimatta.
– Kehonpainoharjoittelu on nyt suositumpaa kuin
koskaan. Liikunnassa on palattu yksinkertaiseen harjoitteluun, jossa hyödynnetään
kehon omaa painoa, toimitusjohtaja Toni Kuusisto tietää.
Tästä on hyvänä esimerkkinä crosstraining, jossa yhdistyvät taito-, voima- ja kestävyysharjoittelu. Tunneilla
muun muassa hypitään, juostaan, nostetaan ja käytetään
kahvakuulia.
Kotiin hankitaan nyt puolapuita, voimistelurenkaita ja
balettitankoja. Niissä viehättää monipuolisuus, sillä ne
sopivat kaikenikäisille.
– Idea laitteista virisi silloin, kun perheeseemme

syntyi ensimmäinen lapsi. Ei
ollut aina aikaa lähteä salille,
mutta halusin silti treenata.
Halusin välineitä, joita koko
perhe pystyy käyttämään.
Kuusisto havainnollistaa
puheitaan esittelemällä puolapuut, joita pitkin lapset voivat kiivetä ja joilla isät, äidit
ja isovanhemmat voivat venytellä taikka vetää leukoja.
Tehtaanmyymälässä
sirkusmeininki
Toni Kuusisto sanoo yrityksensä kasvaneen vuodesta
2013 lähtien tasaisesti. Tällä hetkellä Dinox työllistää
neljä henkilöä vakituisesti,
lisäksi se värvää kausityöntekijöitä sekä ottaa opiskelijoita harjoittelupaikkoihin. Se
myös työllistää alihankkijoita
alueella.
– Meillä on yhteistyökumppaneita esimerkiksi
Hollolassa, Lahdessa ja Orimattilassa, Toni Kuusisto sanoo.
Dinox Sport Oy sijaitsee
Hollolassa Keskikankaantiellä, eikä välttämättä ole tuttu
kaikille kuntalaisille.
– Olemme sen verran syrjässä, etteivät hollolalaisetkaan meitä oikein tiedä, Kuusisto arvelee.
Hän päättelee sen siitä,

Liikuntavälineet
tuodaan nykyisin
olohuoneeseen,
eikä viedä autotalliin.

”

Dinox-Sport Oy:n toimitusjohtaja Toni Kuusisto

etteivät paikalliset juuri käy
yrityksen tehtaanmyymälässä, jossa olisi mahdollisuus
hankkia ja testata kotiinkin
sopivia laitteita. Sen sijaan
esimerkiksi pääkaupunkiseudulta kävijöitä on Kuusiston
mukaan paljon.
Tehtaanmyymälä on itsessään mainio nähtävyys, sillä
se muistuttaa minisirkusta
trapetseineen, keinuineen
ja hauskannäköisine telineineen.
Tähtäimessä vienti
Toni Kuusisto sanoo yrityksensä vahvuuden olevan ni-

menomaan laadussa.
– Haluan, että tuotteemme
erottuvat laadullaan ensikosketuksesta alkaen.
– Tämä vuosi tehdään vielä selkeästi tuotteita Suomen
markkinoille, koteihin, kouluihin, päiväkoteihin ja urheiluseuroille. Myös yritykset
ovat kasvava markkina istumatyön ja päätetyöskentelyn
lisääntymisen vuoksi. Tähtäimessä on kuitenkin lähteä tulevaisuudessa vientiin Dinoxbrändin tuotteilla.
Kuusiston mukaan nähtävillä on selkeä trendi, jossa
kotien kuntoilulaitteisiin halutaan yksilöllisiä, sisustukseen sopivia ratkaisuja.
– Yksityiset asiakkaat tilaavat esimerkiksi sisustukseen
sopivalla värillä maalatut
puolapuut tai balettitangon.
Ne tuodaan nykyisin olohuoneeseen, eikä niitä piiloteta
enää autotalliin. Kun välineet
ovat lähellä, niitä tulee käytettyä, hän toteaa.

t #*56.*,"55063",0*//*5
t ,"550)60-501"-7&-65
t 40,,&-&*%&/
 7&%&/&3*45:,4&5
.FJMUÊOZUNZÚT
Muistahennys!
t6-,07&3)0641"/&-0*//*5
ä
ta
ti
t66%&55&3"44*5KBMBBKFOOVLTFU ko lousv
,VR3DDYRODQN/DKWLZZZKXRSDNDWRWIL
-RXQL7HUR

6\NV\QXXGHWYHUKRNDQNDDWVDDSXQHHW

1

MYÖS
YN
SYKS
2-$
/$ 1.
(
/
8
(

+\YlYDOLNRLPD
+\Yl YD O LNR LPD
 YHUKRNDQNDLWD
2PSHOXSDOYHOX

ZZZNDVLW\ROLLNHPHVLIL
Z

Kauppakuja
K
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up
pakuuja 2,
2 Hollola,
H
puh. 0400 878898
ma-pe 9-17, la 9-13 ja sopimuksen mukaan

Betonikivillä
kaunis ja
kestävä piha

Puolapuissa näkyy design, jota asiakkaat haluavat koteihinsa ja myös julkisiin tiloihin.

Baletin harrastaminen on lyömässä itseään läpi. Liikuntatrendit näkyvät heti tilauskannassa.

Wanha Hollola -80
värit ruskea ja musta
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Investointiavustukset
vain erityisryhmille

Paljonko ennakoiva
korjaaminen säästää?

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi,
jolla tehostettaisiin erityisryhmien asunto-oloja parantavien investointiavustusten
käyttöä. Lakiehdotus on valmisteltu virkatyönä, ja se perustuu Juha Sipilän hallitusohjelmaan.
Ehdotuksen mukaan erityisryhmien investointiavustuksia myönnettäisiin jatkossa vain sellaisille asunnoille,
joiden asukkailla on suurin
tarve tuettuun asumiseen,

kuten kehitysvammaisilla,
pitkäaikaisasunnottomilla,
mielenterveyskuntoutujilla
ja huonokuntoisilla vanhuksilla. Investointiavustuksia
ei enää myönnettäisi tavanomaisten opiskelija-, nuoriso- tai senioriasuntojen rakentamiseen, hankintaan tai
perusparantamiseen.
Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle lokakuussa, ja uudet säännökset tulisivat voimaan vuoden
2016 alussa.

Me teemme
s SALAOJITUKSET
s SADEVESIJÊRJESTELMÊT
s PIHOJEN UUDISTEOT JA
VANHOJEN KUNNOSTUKSET
s PIHATEIDEN KUNNOSTUKSET
Myös TALONPOHJAT TONTTIEN RAIVAUKSET
JA PIHAPUIDEN KAADOT
Koneurakointi Nurmela Oy
Markus Nurmela 045 856 8665
www.koneurakointinurmela.fi
asiakaspalvelu@koneurakointinurmela.fi

Hanna A 1

Kosteus- ja hometalkoiden
Korjaa ajoissa ja säästä -tutkimushanke selvittää, kuinka
paljon kustannuksia voidaan
säästää, mikäli rakennusten korjaustoimet aloitetaan
ajoissa ennen rakennusosien
vaurioitumista. Alkuvuodesta valmistuvan tutkimuksen
tuloksista hyötyvät kiinteistönomistajat sekä julkisella
että yksityisellä sektorilla.
Rakennusten ylläpidossa
on tyypillistä korjausten aloituksen venyttäminen liian
pitkään. Usein työhön ryhdytään vasta, kun jokin rakennusosa vaurioituu esimerkiksi vesivuodon seurauksena
tai rakenteiden ja järjestelmien ongelmat laukaisevat käyttäjien oireilun.
– Kosteus- ja hometalkoiden tärkeimpiä tehtäviä on
tukea kiinteistönomistajia
ennakoivassa korjaamisessa.
Suomessa rakennuskannan
korjausvelan arvioidaan olevan 30–50 miljardia euroa.
Nyt käynnistämämme tutkimuksen tuloksista hyötyvät
kiinteistönomistajat sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, toteaa talkoiden ohjelmapäällikkö Katja Outinen.
Kahden tavan
vertailua
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n tekemässä tutkimuksessa verrataan kahden eri
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korjaustavan suoria korjauskustannuksia. Ensimmäisessä tapauksessa rakenne korjataan hieman ennen kuin se
vaurioituu, jolloin rakennetta
ei tarvitse kuivata eikä puhdistaa mikrobeista. Toisessa
tapauksessa rakenne korjataan vasta, kun vaurioituminen on jatkunut niin pitkään,
että korjaus vaatii rakenteen
purkamisen, puhdistamisen
ja materiaalien vaihtamisen.
Ensi helmikuussa valmis-

Hilma A 21

tuvan tutkimuksen tulokset
esitetään selkeänä taulukkomallina. Tutkimushankkeen
taloudelliset tarkastelut ja
raportoinnin tekee DI Paavo
Kero.
Parempi myöhään
käy kalliiksi
– Meillä on kokemusperäinen tieto siitä, että korjausten lykkääminen nostaa kustannuksia helposti kaksintai jopa kolminkertaisiksi.

Nyt tavoitteena on selvittää,
kuinka paljon kustannukset
tarkkaan ottaen kasvavat, jos
korjauksia ei tehdä ajoissa,
kertoo tutkimuksesta vastaava tekniikan tohtori Juhani
Pirinen FCG Suunnittelu ja
Tekniikka Oy:stä.
Pirisen mukaan ennaltaehkäisevä korjaaminen on viime vuosina jonkin verran lisääntynyt, mutta edelleen sitä
tehdään liian vähän. Julkisella puolella rajoitteena ovat
usein niukat määrärahat.
– Korjausrakentamisen
suorittaminen ajoissa on
paitsi rakennusten käyttäjien
terveyden kannalta tärkeää
myös kustannustehokasta.
Kouluistamme löytyy lukuisia esimerkkejä siitä, kuinka
kustannukset ovat karanneet
käsistä, kun korjauksia on lykätty liian pitkälle. Kouluja
on jouduttu jopa purkamaan,
koska korjaaminen olisi tullut kalliimmaksi kuin uuden
rakentaminen, Juhani Pirinen toteaa ja huomauttaa,
että Korjaa ajoissa ja säästä
-tutkimuksessa lasketaan ainoastaan rakennusteknisiä
kustannuksia.
– Niiden lisäksi seuraa
käyttäjien terveysongelmien
ja tuottavuuden laskusta aiheutuvia kustannuksia, jotka
eivät sisälly tutkimukseen.

Hilma A 20

Tule keskustelemaan kanssamme
uusi koti sinulle parhain ehdoin
HOLLOLA Salpakangas

LAHTI Metsäkangas

HANNA Tiilijärventie 5 A
Ihastu tyylikkään valoisiin muuttovalmiisiin kerrostalokaksioihin ja -kolmioihin
Hollolan parhaalla paikalla. Kodeissa omat saunat, lasitetut parvekkeet ja hyvin
varustellut keittiöt. Oma tontti. Energialuokka A 2007.

HILMA Satulakatu 31
Uudessa kodissa on sitä jotakin! Hilman muuttovalmiista kerrostalosta löydät
innostavia tilaratkaisuja järkevään hintaan. Vielä on vapaana viihtyisän toimivia &
ihania koteja. Hyvä sijainti, palvelut lähellä. Oma tontti. Energialuokka B2007.

Huoneistoesimerkit

Huoneistoesimerkit

63,5 m2 A8
70,5 m2 A1
70,5 m2 A11

krs

mh €

vh €

58 m2
A21
63,5 m2 A20
71 m2
A6

2h+k+s 2 104.030 215.790
3h+k+s 1
91.950 216.030
3h+k+s 3 105.639 229.719

ncc.ﬁ/hanna

Esittelyt

krs
4
4
2

mh €

vh €

63.140 193.060
70.690 212.930
52.380 211.420

ncc.ﬁ/hilma

KE 23.9. KLO 17.00–18.00
SU 27.9. KLO 13.00–14.00

Esittely SU 27.9. KLO 14.30–15.30

Hannan sisustetussa esittelyasunnossa A 1, Tiilijärventie 5 A, Hollola.
Tavataan esittelyissä.
Voit sopia myös oman
esittelyajan!

2h+k+s
2h+k+s
3h+k+s

Lea Varjola
Myyntineuvottelija
puh. 050 433 7429

Hilman sisustetussa esittelyasunnossa A 20, Satulakatu 31, Lahti.
Tervetuloa tutustumaan!

NCC ASUNTOMYYNTI, puh. 0800 418 508
(maksuton), Avoinna arkisin klo 8–16
Hämeenkatu 26 A, Lahti
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Telttasauna auttaa löylynhimoon
vuodenajasta riippumatta
VESA HALOILA

Telttasaunan lämmitykseen kelpaa tavallinen puukiuas.
Jos sauna on pienikokoinen, myös
nestekaasukiuas
riittää löylyihin.

linen kilpailijansa.
– Teollisesti valmistettujen
telttasaunojen kangas on palosuojattu, jolloin tuli lähinnä kytee kankaassa. Omatekoisissa telttasaunoissa
käytetyt halvat kevytpressut

voivat leimahtaa palamaan
hyvinkin nopeasti. Jotta vahingoilta vältyttäisiin, kannattaa käyttää tervettä maalaisjärkeä ja sijoittaa kiuas
riittävän kauas rakenteista,
Haloila muistuttaa.

Maiju Korhonen

Kiukaan valinnassa tärkeintä onkin mitoittaa sen teho
oikein suhteessa saunan kokoon. Kannattaa ottaa myös
huomioon saunan ja kiukaan
yhteispaino, mikäli aikomuksissa on pakata sauna rinkkaan. Rakennelmalle kun
tulee painoa helposti 40–50
kiloa. Kätevintä on kuljettaa
sauna ahjolla, moottorikelkalla tai auton peräkontissa.
– Telttasauna koostuu
putkirungosta, jonka päälle pingotetaan telttakangas
tai -pressu. Lämpö saadaan
sijoittamalla kiuas teltan
sisään, mistä savu johdetaan ulos savupiipun kautta.
Koska telttasauna on väliaikaiskäyttöön tarkoitettu rakennus, ei sen pystyttäminen tarvitse rakennuslupia.
Myöskään kiukaan koolle
ei ole olemassa rajoituksia,
kunhan sen jaksaa kantaa selässään, sanoo Telttasaunat.

Telttasaunan voi pystyttää melkein minne tahansa, sillä väliaikaisrakennuksena sen käytölle ei ole olemassa sääntöjä tai rajoituksia.
comin yrittäjä Vesa Haloila.
Saunomista
talvipakkasillakin
Telttasaunaa käyttävät eniten retkeilijät, karavaanarit ja
veneilijät, mutta myös urakkapalkalla olevat metsurit
pitävät sitä pesutupanaan. Ja
mikä jottei, sillä telttasauna
lämpenee yhtä hyvin kuin tavallinenkin sauna.
– Saunan lämpötilan suhteen olennaista on telttakankaan materiaali. Ohuet kankaat luovuttavat enemmän

lämpöä kuin kunnolliset telttapressut, joiden suojissa voi
saunoa talvipakkasillakin.
Telttasaunan vahvuus on
se, että siellä riittää aina happea. Telttaa ei koskaan lyödä
niin tiiviisti maahan kiinni,
ettei telttakankaan alta pääsisi tulemaan raikasta ilmaa
saunaan.
Paloturvallisuus ennen
kaikkea
Telttasaunat maksavat tuhatkunta euroa riippuen saunan
koosta. Tee-se-itse -retkeili-

jä voi rakentaa saunan myös
itse, mutta se vaatii hieman
viitseliäisyyttä.
– Esimerkiksi partiolaiset
käyttävät telttasaunan rakentamiseen kevytpressuja ja
saunan rungoksi he keräävät
puunkarahkoja. Kiuas saadaan kasaamalla teltan keskelle kivinen nuotio. Ennen
saunomista nuotio sammutetaan ja savut tuuletetaan pois.
Oma sauna on ehkä halpa
ratkaisu, mutta paloturvallisuuden kannalta se ei ole
yhtä luotettava kuin kaupal-

Rakennamme uutta
ja korjaamme vanhaa!
Uudisrakentaminen
anturasta harjaan
O kivityöt
O

Remontointi

Rakennuspuusepäntyöt
Huoltotyöt

O rännien puhdistukset,
myös korkeilta katoilta
maalaukset, tapetoinnit
O lattioiden asennukset
O lumityöt traktorilla
O ikkuna- ja
O lumen pudotukset
oviasennukset
katoilta
O keittiö- sauna- ja
kylpyhuoneremontit
Remontti-/huoltotöistä
O kattotyöt
y
KOTITALOUSVÄHENNYS
O
O
OU
O

y
Porkalintie 22, 17200 Vääks
698
3
84
00
Juha Anttilainen, p. 04
juha.anttilainen@phnet.fi
www.juhaanttilainen.fi

Tarjoamme osaavan suunnittelun,
ammattitaitoisen asennuksen sekä
tarvitaessa rahoituksen. Lue lisää
domus.ﬁ

Varaa nyt maksuton

SUUNNITTELUAIKA KOTIISI!
Höyryuuni kaupan päälle!
Konepaketin yhteydessä, arvo 2600 €

Tervetuloa palveltavaksi!

Heidi Kolkka
Domus Center Lahti,
Linjakatu 4, p. 0207 100 456

Upea syystarjous!
Syyskuussa suunnitteluajan

varanneille kalusteista

-40%
Tarjous voimassa 5.10 asti

www.domus.ﬁ
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SISÄREMPPAAN
KAIKKI MEILTÄ!

99€

ERÄ
Kääntyvä
SUIHKUSEINÄ

leveydet 65 cm ja 75 cm
kirkas ja savu

mittaan leikattu,
kiiltävä,
valkoinen

199€

SEINÄLAATTA
25x40

1090€

850 x 850 cm
kirkas ja savu

90€

18

m2

m2

kiiltävä,
valkoinen

-15%

LISTAVALIKOIMA

KATTOPANEELI

65€

MDF 8x175x
2080 mel

8

m

2

JARI AALTO

ERÄ
SEINÄLAATTA
30x60

ERÄ
SUIHKUKULMA

Motivan viestintäpäällikkö Suvi Salmela myöntää, että lamppuhyllyn edessä voi mennä
sormi suuhun.

Nämä ovat
yleisimmät virheet
lampun valinnassa
Markkinoilla on jo
niin monenlaisia
lamppuja, että kaupan lamppuhyllyllä
saattaa kansalaisella
mennä sormi suuhun.
Teija Varis

Kaikki TAPETIT

-20%
Tarjoukset voimassa 3.10. asti.

Parasta palvelua
lähes 30 vuoden ajan!

Meiltä myös
KOTIINKULJ
ETUSPALVELU!
INNI OY

Soramäentie 31,
15880 Hollola
puh. 03-780 5858,
fax 03-780 6257
ark. 8-18, la 9-13
www.varisilma.ﬁ

Tällä hetkellä markkinoilta
löytyy erilaisia energiansäästö-, led- sekä halogeenilamppuja. Kaikkein energiatehokkaimpia ovat Motivan viestintäpäällikkö Suvi Salmelan
mukaan kaksi ensin mainittua, joista led vielä hivenen
tehokkaampi.
– Halogeenilamput sen sijaan ovat energiasyöppöjä.
Ne poistuvatkin osittain valikoimista vuonna 2018.
Kaupan lamppuhyllyllä
Salmela suosittelee tarkistamaan muutaman asian pakkauksesta, jottei lamppuos-

tos tuota kotona pettymystä.
Ensimmäisenä hän mainitsee
virhearvioinnin lampun luovuttaman valon määrän suhteen.
– Olemme tottuneet 60
watin lamppuun, mutta enää
wattimäärä ei kerro yhtään
mitään. 8-wattisella ledillä saa nykyisin ihan saman
valomäärän. Nykyisin valon
määrä luetaan lumen-luvusta. 800 lumenista tulee yhtä
paljon valoa kuin vanhasta
60 watin hehkulampusta, hän
selventää.
Pieleen voi mennä myös
lampun värisävyn kanssa.
Valittavana on lämmintä,
kellertävää valoa tuottavia
ja kylmempää, sinistä valoa
tuottavia lamppuja.
– Värisävyt ilmoitetaan
kelvin-merkinnöissä. Nimenomaan energiansäästölampuissa ja ledeissä kannattaa katsoa värimerkintää. Jos
tykkää lämpimästä valosta
on 2 700–3 000 kelviniä hyvä,

Olemme
tottuneet
60 watin
lamppuun, mutta
enää wattimäärä ei
kerro yhtään mitään.

”

Motivan viestintäpäällikkö
Suvi Salmela

jos taas kylmemmästä, puhtaan valkoisesta, on 4 000–5
000 kelviniä oiva valinta.
Myös lampun syttymisnopeuteen kannattaa kiinnittää
huomiota.
– Esimerkiksi varastossa,
jossa käydään vain harvoin,
on hyvä olla lamppu, joka
syttyy nopeasti ja valaisee hyvin. Viiveellä syttyvä lamppu
ei ole välttämättä hyvä valinta myöskään kodin eteiseen,
hän sanoo.

FAKTA

Suvi Salmelan vinkit lamppukaupoille:
 Tiloihin, joissa oleskellaan vain lyhyitä aikoja, kannattaa valita nopeasti syttyvä
lamppu, ei energiansäästölamppua.
 Jos valaisin sijaitsee vaikeassa paikassa, kannattaa valita led, koska sitä ei
tarvitse vaihtaa usein.
 Saunaan suositellaan halogeenia, koska se kestää hyvin korkeita lämpötiloja.
 Himmennettävissä valaisimissa toimii toistaiseksi kaikkein varmimmin halogeenilamppu.
 Edellä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta ledit toimivat jo loistavasti
muissa käyttökohteissa, kunhan muistaa tarkistaa lumen-määrästä, että
valoa tulee riittävästi.
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Ensiapua vesivahinkoon
Näin vältät tuhansien eurojen laskun.
Sylva Larsson

Vesivahinko voi olla kotitaloudelle kallis lysti, sillä sen
hinta voi nousta tuhansiin
euroihin. Pahimmassa tapauksessa rakenteita joudutaan
purkamaan laajasti ja kuivattamaan kastuneita tiloja
koneellisesti pitkiäkin aikoja. Vakuutus ei aina korvaa
kaikkia kuluja, minkä lisäksi
itse vesilasku voi nousta pilviin vahingon takia.
Yrittäjä Joni Varonen Elvi
Oy Talotekniikasta vinkkaa,
kuinka välttää vesivahinko ja
kuinka toimia vesivahingon
sattuessa, jotta vahinko jäisi
mahdollisimman pieneksi.
Varosen listalla on kolme asiaa, jotka pitää muistaa: sulje,
soita, pyyhi.
Muista sulkuhanat!
Isomman vesivahingon sattuessa on tärkeä tietää, missä
sijaitsee kodin päävesisulkuhana. Tämä pitää sulkea heti,
kun vahinko huomataan. Jos
patterit alkavat vuotaa, tulee
sulkea lämmitysverkoston
sulut ja sammuttaa pumppu.
Näitten sijainti kannattaa selvittää etukäteen.
– Uusissa kerrostaloissa
on huoneistokohtaiset sulut,
mutta vanhemmissa huoneistoissa ja isommissa rivitaloissa soitetaan huoltoyhti-

Muutokset
pintamateriaaleissa ja
poikkeava haju voivat
olla ensimmäinen
merkki mahdollisesta
vesivahingosta.

”

Yrittäjä Joni Varonen

ölle, josta tullaan sulkemaan
hanat, Varonen kertoo.
Ensiapuna vettä voi pyyhkiä lattioilta pyyhkeillä. Kun
hanat on suljettu, kannattaa
soittaa heti putkimiehelle
tai huoltomiehelle. Numerot
kannattaa pitää esillä, jotta
vahingon sattuessa niitä ei
tarvitse etsiä.
– Vahinkosaneeraaja estää
mahdollisen lisävahingon
syntymisen, kuivaa lattian
vesi-imurilla ja tekee vahinkokartoituksen. Tämän jälkeen vahingoittunut rakenne puretaan, kuivataan ja
kasataan. Jos vesi on päässyt
imeytymään betoniin, piikataan märkä betoni pois.
Tarkista myös kaivo
Lattiakaivonkorokerengas on
Varosen mukaan yleinen vesivahingon aiheuttaja. Myös
vanhan korokerenkaan läpiviennit ovat riskialttiita. Re-

Joni Varonen Elvi Oy Talotekniikasta muistuttaa, että kulkureitit sulkuhanojen luokse kannattaa pitää vapaana, jotta
hätätilanteessa on helppo päästä sulkemaan ne.
monteissa tyypillisesti vanhan kaivon päälle asennetaan
uusi korokerengas. Jos väli
ei ole tiivis, vettä pääsee rakenteisiin. Suositeltavaa olisi
vaihtaa kaivo ja korokerengas
samaan aikaan.
– Jos vettä on päässyt
enemmänkin rakenteisiin,
alakerran katon maali voi al-

Testaa lampunvalintakonetta verkossa
Lampunvalintakone
auttaa kuluttajaa
valitsemaan sopivan
lampun kodin eri
tiloihin.
Teija Varis

Motivan
koordinoiman,
vuonna 2009 alkaneen Lampputietoprojektin tuloksena
syntynyt Lampunvalintakone
on työkalu, joka auttaa kuluttajaa valitsemaan sopivan
lampun kodin eri tiloihin.
Palvelu on tehty helpottamaan lampun valintaa.
– Koneen käyttö on helppoa. Se kysyy, mihin olet
lamppua valitsemassa ja antaa eri vaihtoehtojen plussat
ja miinukset. Sen antama tieto on puolueetonta, eikä edistä minkään yksittäisen toimijan asiaa, Motivan viestintäpäällikkö Suvi Salmela lupaa.
Valintakoneella on ollut
noin satatuhatta käyttäjää
vuodessa. Käyttäjämäärät
ovat kuitenkin kaiken aikaa
kasvussa, mikä viestii Salmelan mukaan siitä, että kuluttajat tarvitsevat ja haluavat
tietoa.
Kauppojen lamppuvalikoima vaihtuu Salmelan mukaan noin puolen vuoden välein. Hän iloitsee, että suunta
lampputuotannossa on koko
ajan kohti laadukkaampaa
valaistusta.

TAINA RISTIKIVI

Samaan aikaan kotitalouksien sähkölaskussa valaistukseen käytetty sähkönkulutus
on vähentynyt:
– Vuonna 1993 valaistuksen osuus kerrostaloasukkaan
sähkölaskusta oli 14 prosenttia, 2011 enää 8 prosenttia.
Suvi Salmela näkee, että
kodin valaistus on silti edelleen uuden edessä.
– Elämme siirtymäaikaa.
On todennäköistä, että tulevaisuudessa käytössä on
pelkästään led-lamppuja.
Esimerkiksi Ikea on jo teh-

nyt linjauksen, että se myy
jatkossa vain led-lamppuja.
Loppupeleissä valaistuksen
kohdalla tapahtuneesta kehityksestä hyötyy sekä kuluttaja
että ympäristö, hän toteaa.

Tarvitsetko
apua?
haravoimisessa/
-puhalluksessa
 rännien
puhdistuksessa

Paavo Konttori
Mäkirinteentie 21,
15860 HOLLOLA
Puh. 0400 830 580
P

w
www.puutyokonttori.fi

Tiskatessa
unohtuu
Tyypillinen virhe tapahtuu
arkipäivän toimissa, kun pesukoneen tai tiskikoneen
hanat unohdetaan sulkea
käytön jälkeen. Varonen
muistuttaa, että muuton tai
vesikaluston vaihdon yhteydessä putket kannattaa tulpa-

ta, jottei synny vesivahingon
vaaraa.
– Vuotokaukalo kodinkoneiden alla on helpoin tapa
saada selville, vuotaako esimerkiksi jääkaappi, pakastin
tai astianpesukone. Se myös
estää veden pääsyn lattialle
koneen takana.

KOTEJA ELÄMÄN ERI TILANTEISIIN
Tutustu asuntotarjontaamme
www.avara.

Lampunvalintakone löytyy
osoitteesta www.lampputieto.fi/lampunvalintakone

 lehtien
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kaa hilseilemään. Muutokset
pintamateriaaleissa ja poikkeava haju voivat olla ensimmäinen merkki mahdollisesta vesivahingosta. Pidemmälle edennyt vesivahinko näkyy
täplinä tai kasvustona, kuten
esimerkiksi homeena, Varonen toteaa vesivahingon tunnusmerkeistä.

Tutustu asuntotarjontaamme www.avara.

Tutustu asuntotarjontaamme
www.avara.

 kotisiivouksissa
 kodin remonteis
remonteissa

Näissä asioissa
sinua palvelee:
Kiinteistöhuolto

NASTAMARK OY
040 418 8583
Seppo Jäntti

040 735 6606
Raimo Korhonen

ASU NIIN KUIN ELÄT.
Asuntojen vuokraus:
Ovenia Isännöinti Oy Kauppakatu 6 B, 15140 Lahti
Puh. 020 1774 676 asuntovuokraus@ovenia.
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KOLUMNI

Syksyn
yhteishaku
22.9. 1.10.2015

Pelicansin kauden alku: 8+

V

Ylioppilas,
opiskele lähihoitajaksi!
Lähihoitajan työ on vastuullista ja palkitsevaa ihmisläheistä työtä. Lähihoitaja työskentelee mm. sairaaloissa,
vanhusten hoito- ja kuntoutusyksiköissä, kotihoidossa ja
päiväkodeissa.
Syksyn yhteishaussa voit hakea Lahden diakonian instituuttiin ylioppilaspohjaiseen lähihoitajakoulutukseen.

SYKSYN YHTEISHAKU
Lähihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Ylioppilaspohjainen lähihoitajakoulutus
Yhteishakuaika: 22.9. - 1.10.2015
Hakeminen: sähköisesti hakuaikana www.opintopolku.fi
Valintakoe: 3.11.2015 (kaikki hakeneet kutsutaan)
Koulutusaika: Koulutus alkaa tammikuussa 2016
Lisätietoja: www.dila.fi/yhteishaku ja www.opintopolku.fi
Lahden diakonian instituutti
Vuorikatu 4, 15110 Lahti
instituutti@dila.fi
www.dila.fi/instituutti

www.seutuneloset.ﬁ

iiden ottelun jälkeen
Pelicansilla on plakkarissa seitsemän
pistettä. Se on muuten juuri
tasan 1,40 pisteen keskiarvo
ottelua kohden, joka vaadittaneen kymmenen parhaan
joukkoon pääsemiseen keväällä.
Alkuun pätee vanha sanonta: on hyvän joukkueen
merkki, että pisteitä ropisee
keskinkertaisella ja hetkittäin kehnollakin suorituksella. Blues kaatui näytöstyyliin,
lisäksi esitys oli varamiehisenäkin hyvä eliittijoukkueita
Kärppiä ja JYPiä vastaan.
Viime kauteen verrattuna
luottamusta herättää myös
se, että pelaaminen on illasta toiseen johdonmukaista
ja vähintäänkin taistelevaa –
sitähän ”äijäkiekolla” lupailtiinkin. Yleisilme ja pelaaminen kokonaisuutena ovat
jo nyt vahvemmalla tolalla
kuin viime kaudella missään
vaiheessa.
Luistin ei pelikaaneilla näytä
vielä kulkevan kovinkaan irtonaisesti.

Toki muutkin joukkueet ovat harjoitelleet kovaa,
eikä sen taakse voi piiloutua, mutta luistelukisoissa ja
juoksupalloissa Pelicans ei
tällä hetkellä ole kovin vahvoilla, vaikka joukkueesta
löytyy jalkanopeuttakin aivan riittävästi.
Toivoa sopii, että herkistely ja irtonaisuuden hakeminen ovat vasta lähiviikkojen
agendassa, jotta potku riittää
keskitalven otteluruuhkissakin. Samoin hyökkäyspelin
rakenne hakee vasta uomiaan, kiekon liikuttelussa on
vielä pakottamisen makua
enemmän kuin soljuvia syöttöketjuja.
Maalintekotilastojen takaa
löytyy tässä kohtaa mielenkiintoisia asioita. Kymmenestä maalista neljä Pelicans
on survonut aivan maalin
edestä ja neljä on lauottu
kaukaa viivalta.
B-pisteiden välimaastosta ns. 2-sektorilta on osuttu
kahdesti, ja vastaavasti päästetty kuusi osumaa. Puolustusalueen keskustan pelaa-

misessa ollaan siis pakkasella
-4 maalia.
Vastaavasti tulevan viikonlopun vastustaja Lukko
osunut vain kerran viivalta
ja mättänyt ”kakkossektorilta” jo seitsemän osumaa. Lisäksi neljä maalia on syntynyt maalin edestä. Erityisesti
Toni Koivistoa ja Janne Lahtea ei parane päästää paikoille puolustusviisikon keskelle.
Totuuden nimissä on sanottava, että Janne Juvonen
ei ollut aivan terävimmillään
avausviikonloppuna. Ennen
loukkaantumista päästetyistä
viidestä maalista 2-3 olisi ollut otettavissa, varsinkin kun
niistä kahdessa laukaus tuli
pienestä kulmasta. Onneksi
Sami Rajaniemi on osoittanut olevansa erittäin pätevä
veskari ja ollut valmis kantamaan vastuuta välittömästi.
Pyyhkeitä alkukierroksilta
voidaan jakaa Ryan Potulnylle sekä Juha-Pekka Pietilälle.
Vaisu alku ja sopeutumisen
viemä aika olivat odotettavissa, mutta ykkössentterin
pelaaminen on toistaiseksi

jäänyt puolustustaisteluksi.
Hyökkäyssuuntaan amerikkalaisella ei ole ollut mitään
annettavaa, eivätkä kaksi
syöttöpistettä olleet mitään
taidonnäytteitä.
Pietilän ottelu Oulussa oli
voitosta huolimatta sysimusta: ensin sijoittumisvirheen
takia Mika Pyörälä läpiajoon
ja vailla mitään yritystä pelata tilanne loppuun asti. Sen
jälkeen Pietilä todisti paraatipaikalta kaikkia kolmea
Kärppien maalia, samoin
kuin Tuomas Pihlmanin
1-0-maalia JYPiä vastaan.
Tähän tahtiin nukahduksia
ei voi tulla.
Samaan aikaan on kuitenkin
aika jo peräänkuuluttaa ratkaisuja Potulnyn lisäksi myös
Antti Erkinjuntilta, Anrei
Hakuliselta ja Antti Jaatiselta. Neljän avainhyökkääjän
yhteissaldo tähän mennessä
vaatimaton 0+5.
Aatu Raninen

ESS ARKISTO/KATJA LUOMA

26.–27.9.2015 Hollola Kukonkoivu
LA klo 12 evk sarjan luokat
SU klo 11 naiset, nuoret ja yleinen

www.paijathameenua.fi

JOKAMIEHENLUOKKAA – JOKAJOKAA
Viikonloppulippu á 10 euroa – alle 12 v. ilmaiseksi

ROMUSTA
SAA RAHAA!
Soita 045 609 1440 ja kysy
päivän hintaa metalleistasi!
Tuo purkupihalle:
• Metallit
• Rakennusjäte
• Betoni- ja tiilijäte

• Puujäte
• Energiajäte
• Koneet ja laitteet

Helppoa kierrätyspalvelua ihmisille ja yrityksille.

Purkupiha Kierrätyslaitos
Meisselikatu 9, 15700 Lahti

Puh. 045 609 1440
sami@purkupiha.fi

Avoinna ma-pe 7.00-16.00
www.purkupiha.fi/kierratys

Janne Ahonen oli tyytyväinen tasaiseen suoritustasoonsa.

Janne Ahonen erikoismäen
Suomen mestariksi
Janne Ahonen hyppäsi kesä
SM-kisojen voittoon sunnuntaiaamupäivällä Vuokatissa. Erikoismäen kilpailussa hopeaa sai Ville Larinto ja
pronssia Jarkko Määttä.
Lahden
Hiihtoseuran
Ahonen hyppäsi Vuokatissa
tasaisen varmasti koko viikonlopun. Niin joukkuemäen kuin henkilökohtaisen
kultamitalin kesäkisoista napannut Ahonen arvioi kaikki hyppynsä perusvarmoiksi.
Sunnuntaina Ahonen keräsi
263 pistettä.
– Ihan ok hypyt, eilinen
että tämä päivä, sekä koeettä kilpailuhypyt olivat aika
tasaisia. Ei niissä suuria heittoja ollut suuntaan eikä toiseen, Ahonen summasi kil-

pailun jälkeen.
Ahonen arvostaa jokaista
kilpailua ja tietää, mikä arvo
SM-kisoilla on.
– SM-kisa on aina SM-kisa.
Ei sitä kisaa voita eikä mitalia
saa, jos ei hyppää sen arvoisesti.
Toiseksi hypännyt niin
ikään Lahden Hiihtoseuran
Ville Larinto hyppäsi ensimmäisellään kisan pisimmän
hypyn 100,5 metriä. Kokonaispisteitä kertyi kahdesta
hypystä 256.
– Ensimmäinen hyppy oli
oikeinkin hyvä, paras mitä
täällä on tänä viikonloppuna
saanut. Toiseen jäi vähän parannettavaa, mutta yllättävän
hyvin siitä sai rakennettua
vielä hypyn, Larinto kom-

mentoi.
Nuorten alle 18-vuotiaiden
erikoismäen Suomen mestariksi ponnisti ylivoimaisesti
Tampereen Pyrinnön Niko
Löytäinen 238 pisteellä.
– Oli omaa hyvää rentoa
tekemistä. Lähdin sillä fiiliksellä, että tänään nautitaan
ja se sitten tuotti tulosta. Oli
semmoisia hyviä rentoja hyppyjä, tiivisti Löytäinen.
Päävalmentaja Jani Klinga
ja valmennuspäällikkö Kari
Ylianttila julkistivat sunnuntaina myös joukkueen
viimeiseen kesä GP -sarjan
osakilpailuun Itävallan Hinzenbachiin. Joukkueessa
hyppäävät Janne Ahonen,
Ville Larinto, Jarkko Määttä
ja Harri Olli.
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Ladecin rahoja vähennetään
alkuperäisestä sopimuksesta
Tommi Berg

Lahden kaupunki vahvistaa
omaa elinkeinotoimintaansa
ja vähentää elinkeinoyhtiö
Ladecin rahoitusta. Tämänsuuntaiset linjaukset ottivat
askeleen eteenpäin maanantaina, kun Lahti-Nastola yhdistymishallituksella oli käsiteltävään Ladecin rahoittajasopimuksen muuttaminen ja
kahden uuden viran perustaminen.
Uusi rahoitussopimus tarkoittaa käytännössä Ladec
Oy:n saaman kuntarahoi-

tuksen pienenemistä ensi
vuonna seitsemän prosenttia
verrattuna tähän vuoteen.
Rahoitusosuudet jakautuvat
siten, että Lahden maksettavaksi tulee uudessa sopimuksessa 24,50 euroa asukasta
kohden (alkuperäisessä sopimuksessa 28 euroa). Orimattilan kaupungin ja Hollolan
kuntien maksettavaksi tulee
14,50 euroa asukasta kohden
(alkuperäisessä sopimuksessa
noin 16 euroa).
Ennakoitua
Lahden maksuosuus on näin

noin 2,5 miljoonaa euroa
vuodessa, eli yli 300 000 euroa vähemmän kuin aiemmin. Kaupunki käyttää rahoja uudella tavalla ja palkkaa
omaan organisaatioonsa kehityspäällikön ja elinkeinopäällikön. Yhdistymishallitus
antoi maanantain kokouksessaan luvat molempien virkojen perustamiseen. Molemmat uudet tehtävät liittyvät
elinkeinotoimintaan.
Nyt päätetyt linjaukset eivät tulleet suurena yllätyksenä. Asiasta on maininta
Lahden ja Nastolan välises-

sä yhdistymissopimuksessa.
Nyt yhdistymishallituksen

ĵȕǊÝǻËħ
36/34/24 €

^ĠħǋƼƼ

Onni on
tässä ja nyt.
Hurmaava
musikaali!

6GTXGVWNQC

ōĠŸÞǼȖǣƼĨsǼÞǼ
ˡ˟̰
ƻȖÌ˟ˢ˧˧˧˧ˠ
ɠɠɠʳǼĶĶȖĨĨʳʩ
ĵÝƻƻȕğrŗrŗŗħħŷōɳɳŗǻÝĵħŗȕǻʵħǼǣŸĶÞǣɠɠɠʳǼĶĶȖĨĨʳʩ

tällä viikolla
teatterissa

Tilaa mm: la 19.9. klo 13 & 18 / la 26.9. klo 18/
la 10.10. klo 18 / pe 30.10. klo 19 / to 12.11. klo 19 ...

Tanssijoiden kesken arvotaan 2 arkilounasta

Tulossa 2.10. LAURI TÄHKÄ!
puh. 03-88 881, www.tallukka.fi

”Erinomaisen hyvin toimiva
ũĂǀŝŝŚĚǇƩćǀć͟^^

Energiaa & mu
siikkia!
Ohjaus Jukka Ke
inonen
KOUVOLAN TEATTERI ϬϱͲϳϰϬϬϯϯϬƟͲůĂŬůŽϭϭͲϭϱ

la 26.9. klo 13
la 3.10. klo 18
pe 9.10. klo 19
la 10.10. klo 13
la 17.10. klo 18
la 24.10. klo 18
...
28/24/18 €

Nostalgisia elämyksiä
l ahde n kaupun g in o rke ste ri

Pe 2.10.2015 klo 13
Pe 2.10.2015 klo 19 Sibeliustalo
Jaakko Kuusisto, kapellimestari
Panu Savolainen, vibrafoni
Teemu Viinikainen, kitara
Jori Huhtala, kontrabasso
Hiljainen kylätie, Kaksi vahaa tukkijätkää, Täysikuu…
Muistatko kaikki Toivo Kärjen ikivihreät? Mestarisäveltäjä
Toivo Kärjen syntymän 100-vuotiskonsertti sukeltaa Kärjen
tuotantoon. Unohtumattomat ja koko kansan rakastamat
sävellykset osoittavat ajattomuutensa nuorempien jazzmuusikoiden käsittelyssä. Tahtipuikossa Sinfonia Lahden
kanssa jo pitempään hurmannut Jaakko Kuusisto. Tämä
konsertti on täynnä nostalgiaa, ”Kuin lapsena ennen”.

Sibeliustalon lipunmyynti
0600 393 949 (1,53 €/min+pvm)
arkisin klo 12–17, puh.varaukset klo 11–17
R-kioskit varausten lunastus

Liput
29,50–22,50 € aik. /24,50–19,50 € eläk.
ja päiväkonsertti 24,50–19,50 € aik. ja eläk.
S-etukortilla lipuista 5 €:n alennus

TIISTAIN PÄIVÄTANSSIT
Ti 29.9. klo 13-17 (liput 10€)

TUPLAWERNET

SIELUN SISKOT

Lipunmyynti
Lippupalvelu
0600 10 800 (1,96 €/min+pvm)
Makuuni Lahti ja Laune

Jatkoa seuraa?
Rostedt ei pidä mahdottomana, että nyt aloitettua kehitystä viedään joskus pidem-

ħĶŸˡˠ˚˟ˠʲˢ˟

POHJOISMAINEN KANTAESITYS
Segal – Goodall – Clark

Juha Rostedt

mällekin. Lahden ja Nastolan yhdistymissopimuksesta
löytyy tarkkaan ottaen tällainen lause: ”Elinkeinotoimi
pyritään ottamaan kunnan
omaksi toiminnaksi.”
– Yksi mahdollisuushan on, että Ladecista tulisi
100-prosenttisesti kaupungin
omistama ja se myisi palveluita muille kunnille. Tätäkin
voi harkita, nyt tällaista ei ole
tekeillä, Rostedt toteaa.

ƻsǋĠŘǼÞ˟ˡʳˠ˟ʳˡ˟ˠˤ

» Ilmoita tapahtumastasi
Parhaat menovinkit -palstalla
p. 03 - 884 800

STORY

”

puheenjohtaja Juha Rostedt
(kok) korostaa, että järjestelyistä ei aiheudu kaupungille
lisäkustannuksia, tarkalleen
ottaen henkilöiden palkkaukseen menee vähemmän
rahaa kuin Ladecin rahoituksesta karsitaan.
– Hieman karrikoidusti
sanottuna kyse on siitä, että
kaupungista tulee tilaaja ja
Ladecista tuottaja.

6CNNWMMCTQMMCC

PARHAAT MENOVINKIT

LOVE

Yksi mahdollisuushan on, että
Ladecista tulisi
100-prosenttisesti
kaupungin omistama
ja se myisi palveluita
muille kunnille.

SYY
SYYSHUUTOKAUPPA
YYS
YSHUUTOKA
KAU
AUPPA
PA

SU 27.9. KLO 12 (näyttö klo 11)

kolme
muskettisoturia
KESKIVIIKKO 23.9.
KELTAINEN KUU
– Vauvateatteriesitys KLO 9
LUOLAMIES KLO 19
Mikko Jurkka luolamiehenä
jälleen lavalla!
TORSTAI 24.9.
KELTAINEN KUU
– Vauvateatteriesitys KLO 9
RAKKAUDESTA MINUUN
KLO 19 (ENSI-ILTA)
PERJANTAI 25.9.
KELTAINEN KUU
– Vauvateatteriesitys KLO 10
KOLME MUSKETTISOTURIA
KLO 19 (ENNAKKO)
LAUANTAI 26.9.
RAKKAUDESTA MINUUN
KLO 13
LUOLAMIES KLO 13
KOLME MUSKETTISOTURIA
KLO 19 (ENSI-ILTA)

VUORENMÄEN MS-TALOLLA, ARTJÄRVELLÄ
Omakotitalon irtaimiston myynti.
Paljon hyvää tavaraa, jokaiselle jotakin!!!
Toimeksisaaneena Marita
Tervetuloa!
Kahvio
o

Jo perinteeksi muodostunut
Päijät-Hämeen Monikkoperheet ry:n

LASTENTARVIKEKIRPPUTORI

Kauppakeskus Valon pohjakerroksessa
la 26.9 klo 10.00-14.00.
Varaathan käteistä mukaan,
kauppakeskuksessa ei ole automaattia.
Tervetuloa ostoksille!

/34/3 *! 6))($%+%3+53 s 0!+!!.4)%  s 777/2)-!44),!.+%(2!!-/#/-

Iloista meininkiä Kehräämöllä
TTorstaina 24.9. klo 14.00-17.30

Essi Leppäkoski

Liput 10 €
TJTOBSJLBO

Kahvio C-oikeudet
Tervetuloa tanssin pyörteisiin Kehräämön tunnelmaan
Pakaantie 1, OrimattilatXXXPSJNBUUJMBOLFISBBNPDPNtXXXIPUFMMJUFMUUBGJ

Orimattilan Kehräämön

SUNNUNTAITANSSIT
Lippumyymälä ark. ti-la klo 11-17,
esityspäivinä esityksen alkuun asti
Puhelinvaraukset
0600 30 5757 (1,53 €/min+pvm)
Ryhmämyynti (03) 752 6000
Väliaikatarjoilut (03) 782 6474
ZZZODKGHQNDXSXQJLQWHDWWHULğ
ZZZOLSSXğ

Sunnuntaina 27.9. klo 18 – 23

AVEC & LEIF LINDEMAN

TERVETULOA TANSSIMAAN
tMJQVUȽ
ORIMATTILAAN!
1BLBBOUJFtXXXLFISBBNPOUBOTTJUGJ
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Apteekki

Asfalttiurakointi

Autokorjaamo

ÄLÄ OHITA

Päijät-Hämeen Autohuolto

- AINAKAAN ASFALTTIASIOISSA
Teemme myös pohjatyöt
ja parkkiruutujen merkinnät
Palvelemme

ma-pe 9.00 - 17.30
la
9.00 - 14.00

Rusthollintie 1, 17200 Vääksy (S-Market Vääksy)
puh. (03) 874 800 www.asikkalanapteekki.fi

Hammaslääkäripalvelut

ASFALTTIURAKOINTI KK OY
Soita 040 516 5225
www.asfalttiurakointikk.fi

Julkisivuremontit

s 6ESIKATTO JA JULKISIVUREMONTIT
s 2APPAUSPINNOITEPALVELUT
s %LEMENTTIEN ASENNUKSET

Päivystys
y y
aukioloaikoina!
SOITA:
044 389 8988
ma-pe 8-20, la 9-15
OSOITE:
Rautatienkatu 13 B
II. kerros, 15110 Lahti

Järvelän Asennus Pojat Oy
Puh. 0400 434 185
www.asennuspojat.fi

Kattotyöt

Käsityöliike

t ,03+"6,4&5t.3"*,"*4)60--05
t ,"54"4564,03+"6,4&5
Vahva
10 vuoden
t *-."450*/5*)60--05+",03+"6,4&5
t0)+"64,6-.*&/.*55"6,4&5+"4%½5 merkkituntemus:
78t"6%*
t #04$)%*"(/045**,,"
4&"5t4,0%"

7ÊÊLTZO45TFOUJMPJTTBt)VPMUPSJOOF 7ÊÊLTZ
1tXXXQBJKBUIBNFFOBVUPIVPMUPGJ

Kattoturvatuotteet/sadevesijärjestelmät
t rakennuspeltityöt tTBEFWFTJKÊSKFTUFMNÊUtLBUUPUVSWBUVPUUFFU
tLPOFTBVNBLBUPUtNJUUPKFONVLBBOWBMNJTUFUVUQFMUJMJTUBU
tLBJLFOLBUUBWBULBUUPSFNPOUJU

Ränni- ja Vesipeltiasennus Niskanen Oy
+BOOFt&SLLJt
5JLLBLBMMJPOUJF -BIUJtQPTUJ!SWQOJTLBOFOGJ

Lastenvaatteita

Kirsi
Design
1HXOHODQJDW9HUKRMDDVXVWHNDQNDDW
2PSHOXWDUYLNNHHW3RSSDQDMDPDWWRORLPHW
2PSHOXSDOYHOX
Kauppakuja 2, Hollola, puh. 0400 878898
ma-pe 9-17, la 9-13 ja sopimuksen mukaan
www.kasityoliikemesi.fi

Lokahuolto

Puh. 0400 126 716,
laatukontaktit@laatukontaktit.fi
www.laatukontaktit.fi

XXXSWQOJTLBOFOGJ

ALANSA YKKÖSET

MYYNTI:
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Lämmöneristeet

Kotimaisten, ekologisten, muodikkaiden
ja mukavien lastenvaatteiden myymälä.
Tuotemerkit mm. Höö, Kimperi, Aarrekid, Papu, Melli EcoDesign.

Te

Koskikartano, rvetul
Tampereentie 632, oa!
16800 Hämeenkoski,
Avoinna joka päivä 10-18

Metsä- /Metsäkonepalvelut
METSÄTYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSANNE

Lisäeristys tuo lämpöä ja
hyvinvointia kotiin.
Hyödynnä myös kotitalousvähennys.

www.ekovilla.com

Yläpohjan lisäeristys on edullisin ratkaisu
energitalouden parantamiseksi.
Kysy rakennustarvikekauppiaaltasi

Ekovilla Oy  Eko-Eriste Oy Puh. (05) 750 7500
Katajaharjunkatu 8, 45720 KUUSANKOSKI

Piipun korjaukset

Pitopalvelua

Piippusi korjaa ammattitaidolla
katso www.piipputalo.fi
r)PSNJFONBTTBLPSKBVLTFUr)BQPOLFTUÅWÅUTJTÅQJJQVU
r1JJQVOIBUVUr1JJQVOQFMMJUZLTFUr4BWVLBBTVJNVSJU
Hyödynnä kotitalousvähennys!
Nyt hormien ilmainen
kuntoarvio!

Soita piippupuhelin:

TARJOILUT VANHASTA PAPPILASTA
Leila p. 0400 864 828
Pappila p. 044 524 6271
www.olkihattu.fi

Silmälääkäripalvelut

Asennus Helén
t3BLFOOVTQFMUJUZÚU
t,POFTBVNBLBUPUKBQSPGJJMJQFMUJLBUPU
t4BEFWFTJKÊSKFTUFMNÊUKBLBUUPUVSWBUVPUUFFU
+VIB)FMÏO
"OTTJ)FMÏO

.BLTVUPO
BSWJPJOUJKBUBSKPVT
LPIUFFTUBOOF

XXXBTFOOVTIFMFOGJ

Tilitoimisto

Valitse osaava tilitoimisto

Tiliekspertti M. Vink Oy

Auktorisoitu KLT-tilitoimisto
Kirjanpidot, palkanlaskenta, tilintarkastukset (HTM),
vero- ym. konsultoinnit, yritysneuvonta
Erkontie 20, 16300 Orimattila
(03) 884 830, 050 5598 634, fax (03) 884 8310
marjatta.vink@tiliekspertti.com
www.tiliekspertti.com

SILMÄTAUTIEN ERIKOISLÄÄKÄRIN VASTAANOTTO
MARKKU KATAJAKUNNAS

YKSITYISESTI KAIHI- JA
LUOMILEIKKAUKSET
Matkamiehenkatu 57 b
15840 Lahti

AJANVARAUS

klo 9.30 - 17.00

782 6242

Valmisbetoni

25v.

t.FUTÊOIPJUPUZÚU LPOFFOBWVTUBNJTFU
t0OHFMNBQVJEFOQPJTUPUTFLÊNZSTLZUVIPKFOLPSKVV
t5POUUJIBLLVVUKBMFJNJLPOTVVOOJUUFMVBZN

Jeppe Pusila 050-340 6968
UUDENKYLÄN METSÄPALVELU

uudenkylanmetsapalvelu@gmail.com

t Lämpökaivot
t Pumput ja tarvikkeet
t Porakaivojen pesut

PORAKAIVOT

PITOPALVELU Särkäntie 1, Hollola kk

044-502 5002

Rakennuspeltityöt

Jouko Repo 0400-716 408

Porakaivot

JUHLAT TULOSSA?

PIIPPUTALO

t&OFSHJBQVVOLPSKVVUBKBWFTBLPOSBJWBVTUB
t&OFSHJBQVVLPVSBMMBWBSVTUFUUVBKPLPOF
t5JFOMBOBVTUBKBQJIBQVJEFOLBBUPBZN

VALMISBETONIA
A PÄIJÄT-HÄMEESEEN
PÄIJÄT HÄMEESEEN
MIKROBETONI OY

p. 03-784 6969

www.porakaivo.com P. 040 5060 706

Sähköasennukset ja -suunnittelu

Päijänne Sähkö Oy
t4ÊILÚBTFOOVLTFU
t4VVOOJUUFMV
t5BMPBVUPNBBUJP,/9WÊZMÊU
+BSNP-BBLTPp. 040 829 8158 jarmo.laakso@paijanne-sahko.ﬁ
1BVMJ-BBLTP p. 040 591 3182 pauli.laakso@paijanne-sahko.ﬁ
www.paijanne-sahko.ﬁ

Valokuvauspalvelut

33

Keskiviikkona 23. syyskuuta 2015

NUORTEN PARKKI

Eikö opiskelupaikkaa löytynytkään?
Syksyn yhteishaku
pelastaa ilman
opiskelupaikkaa
jääneitä nuoria.
Vilma Maukonen

Moni nuori on kevään ja kesän aikana kokenut suuren
pettymyksen, kun haluttu
opiskelupaikka on jäänyt saamatta. Tulevaisuus on suuri
kysymysmerkki: pitäisi keksiä jotain tekemistä vuodeksi
eteenpäin.
– Ilman opintopaikkaa jääneet pelastaa syksyn yhteishaku, kertoo koulutusneuvoja Panu Pätsi.
Syksyn yhteishaussa haetaan tammikuussa 2016 alkaviin opintoihin. Tutkintoja
on tarjolla niin korkeakoulupuolelta kuin ammatillisesta
koulutuksesta.
– Korkeakoulupuolelta
paikkoja on tarjolla miltei
kahteensataan eri kohteeseen, eli huomattavasti vähemmän kuin kevään haussa,
kertoo Pätsi.
Alojen kirjo on silti monipuolinen ulottuen hallintotieteiden kandidaatista bio-

TAINA RISTIKIVI

lääketieteisiin, insinööreihin
ja terveydenhoitajiin. Eniten
paikkoja on auki terveyden ja
hyvinvoinnin koulutusohjelmiin, vähiten taas kuljetusympäristö- ja metsäaloille.
Haku alkaa
verkossa
Nopeimmin Pätsi kertoo
syksyn haussa olevien paikkojen löytyvän opintopolku.
fi- sivuston sanahausta. ”Asteriski”- sanalla alle avautuu
”Näytä kaikki koulutukset”vaihtoehto. Tästä klikkaamalla ja sen jälkeen hakutulosta vasemmasta valikosta
rajaamalla ”Tulossa hakuun
syksyllä 2015” pääsee näkemään syksyn korkeakouluhaussa olevat vaihtoehdot.
– Suosituimpia aloja ovat
syksyn haussa samat kuin
keväälläkin, eli humanistiset, yhteiskuntatieteelliset ja
kauppatieteelliset alat, Pätsi
kertoo korkeakoulujen hauista.
Ammattitutkinnoista kiinnostuneille syksyn hakuaika
alkoi 22.9 ja päättyy 1.10.
– Syksyn haussa ammattitutkintoihin eivät kuitenkaan
voi hakea jo aiemmin ammatillisen tai korkeakoulu-

mattibarometri.fi-sivustolla
käymällä voi selvittää, millä
alalla on kysyntää alueittain
ja millä ei.
– Esimerkiksi kuulotutkijoille, puheterapeuteille,
sairaanhoitajille ja suuhygienisteille on kysyntää lähes
alueesta riippumatta, Pätsi
kertoo ammateista.

Tarkempia tietoja ammatinvalinnasta ja syksyn yhteishausta löytyy opintopolku.fi- nettisivuston lisäksi
TE-toimistojen koulutusneuvontapalvelusta, jonka
yhteystiedot löytyvät Työ- ja
elinkeinopalvelujen (TE-palvelujen) verkkosivuilta.

FAKTA

Salpauksessa tarjolla
101 opiskelupaikkaa

Syksyn opiskeluhaku on käynnissä.
tutkinnon suorittaneet, Pätsi
muistuttaa.
Seuraa alan
työnäkymiä
Myös työnäkymät kannat-

taa huomioida alaa valitessa.
Varmaa työllistymistä etsiville Pätsi suosittelee sosiaali- ja
terveysalaa. Myös erilaisia
ammattibarometreja seuraamalla ja esimerkiksi am-

 Haku tammikuussa 2016 alkavaan ammatilliseen
peruskoulutukseen järjestetään ajalla 22.9.–1.10.
 Koulutuskeskus Salpauksessa on haettavana
opiskelupaikkoja lähihoitajan, varastonhoitajan
ja media-assistentin koulutuksiin.
 Koulutukset ovat sekä yhteis- että erillishaussa.
 Yhteishaku on suunnattu peruskoulun tai lukion
päättäneille.
 Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi.
 Erillishaku on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat
suorittaneet ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon. Haku tapahtuu suoraan
Salpauksen nettisivuilla www.salpaus.fi.
 Haussa paikkoja myös valmentavaan koulutukseen,
joka starttaa 26.10.
 Syksyn haussa järjestetään haku myös ammatilliseen
peruskoulutukseen valmentavaan Valma-koulutukseen.

KUNNAT KUULUTTAVAT
Kärkölä
KÄRKÖLÄN
KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

» KUNNAT KUULUTTAVAT

Tämä on Seutunelosten Kunnallisten kuulutusten
ilmoitustaulu.

Kokouksen asialista on nähtävänä kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, esityslista 24.9. alkaen kunnan
kotisivuilla www.hameenkoski.fi.

Kärkölässä 21.9.2015
Matti Torkkel, kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Asikkala
ASIKKALAN VALTUUSTON KOKOUS
pidetään Asikkalan kunnanviraston kokoushuoneessa, os. Rusthollintie 2
maanantaina 28.9.2015 klo 18.00
Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
Selvitys arviointikertomuksessa 2014 esitettyihin havaintoihin
Kunnan talouden ja toiminnan puolivuosiraportti
1.1.-30.6.2015
Lisämääräraha-anomus varhaiskasvatuspalveluihin
Esitys yhteisyrityksen perustamisesta Tallukan seikkailuhuvipuiston toteuttamiseksi
Vesivehmaan kenttäalueen myyntitarjous
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen
pidetään yleisesti nähtävillä kunnanviraston neuvonnassa
1.10.2015 klo 9.00 - 15.00.
Tuomo Riihilahti
valtuuston puheenjohtaja

HÄMEENKOSKEN
VALTUUSTON KOKOUS
pidetään Seuralassa,
Asikkalantie 1, HÄMEENKOSKI
maanantaina 28.9.2015 klo 19.00

pidetään maanantaina 28.9.2015 klo 18.00 kunnanvirastossa
Järvelässä. Kokouksesta laadittu pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävänä kunnanvirastossa 2.10.2015 klo 9.00 – 15.00.

KÄRKÖLÄN KUNTA
Virkatie 1, 16600 Järvelä
puh. 040 308 6200 | www.karkola.ﬁ

Hämeenkoski

Nastola
Asemakaavan muutos, Villähde
kortteli 346 tontti 1 ja 4 sekä
viereinen VP-alue, V111

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävänä kunnanvirastossa perjantaina 2.10.2015
klo 9-12.
Valtuuston puheenjohtaja Hannu Heikkilä

Myrskylä

Vireilläoloilmoitus ja ilmoitus luonnoksen nähtävilläolosta MRA 30 §:n mukainen kuuleminen
Suunnittelualue sijaitsee Nastolassa, Villähteen taajamassa
ja käsittää teollisuuskiinteistön, jolla toimii leipomo Villähteen
Leipä Oy, siihen rajautuvan viheralueen sekä rakentumattoman
pientalotontin. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa osa viheralueesta ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten alueeksi, jotta kiinteistöllä toimiva leipomo
pystyisi laajentamaan nykyisiä tilojaan.
Kaavahanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma
on nähtävillä 23.9.2015 lähtien Nastolan kunnan kaavoituksessa sekä kunnan verkkosivuilla (www.nastola.fi > Palvelut >
Asuminen > Kaavoitus > Asemakaavat) koko kaavahankkeen
ajan. Asemakaavan muutosluonnos asetetaan yhtäaikaisesti
nähtäville ja pidetään nähtävillä 7.10.2015 saakka.
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja muutosluonnoksesta tulee toimittaa viimeistään 7.10.2015 osoitteeseen Nastolan kunta, Kaavoitus, PL 4, 15561 Nastola, käyntiosoite Pekkalantie 5, faksi 03 8851 450, kaavoitus@nastola.fi.
Nastolassa 23.9.2015 Kaavoitus

VALTUUSTON KOKOUS
Myrskylän valtuuston kokous pidetään virastotalolla, valtuustosalissa
maanantaina 28.9.2015 kello 19.00. Asialista on nähtävänä kunnan
ilmoitustaululla.
Myrskylässä 18.9.2015
Kristian Forsman
Valtuuston puheenjohtaja

FULLMÄKTIGEMÖTE
Fullmäktige sammanträder i fullmäktiges möteslokal 28.9.2015
kl. 19.00. Föredragningslistan finns till påseende på kommunens
anslagstavla.
Mörskom den 18.9.2015
Kristian Forsman
Fullmäktiges ordförande
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RIVARI VAIN 10€
10€!

seutuneloset.mainostaja.com

Ilmoitukset julkaistaan myös netissä

OSTA, MYY, VAIHDA, VUOKRAA TAI LÖYDÄ SEURAA MAHTAVILTA MARKKINOILTA
Ilmoituksen jättäminen
SOITTAMALLA
SOITA 0600 - 417 010 (pvm).
Toimi ohjeiden mukaan.
Ilmoituksen hinta 10,02€

TEKSTIVIESTILLÄ
KIRJOITA Rivi10 (väli) SEUTU
(väli) ilmoitustekstisi.
Mainitse viestissä myytkö/ ostatko/ vaihdatko/ vuokraatko/
lahjoitatko, tuote, lyhyt kuvaus
ja hinta. Max. 160 merkkiä
Esimerkki

Rivi10 SEUTU Myydään
Toyota Avensis Terra -01
Sedan, siisti. 8900e
Lähetä viesti numeroon
173197. Ilmoituksen hinta 10€
Ilmoitukseen tulee automaattisesti lähettävän kännykän numero, jos haluat toisen numeron,
lisää se ilmoitustekstin loppuun.
HUOM! Ilmoitusta ei voi jättää
tekstiviestillä GoMobile-liittymästä.

INTERNETISSÄ
seutuneloset.mainostaja.com
Toimi ohjeiden mukaan ja jätä
ilmoitus. Ilmoituksen hinta 10€

KP MYYNMyydään
Kt-huoneisto 57m2 kaksio Nastolan kk:ltä loistopaikalta, kaikkien palvelujen tuntumasta. Hyvä taloyhtiö, putket uusittu hiljattain. Vh. 53500e, myös vuokrausmahd.; 490e/kk. P. 0440694211,
iska.korpela@hotmail.com
Suomen edullisin hirsimökki. Esim. mökki 26+26m2
5600e. Sauna/aitta
9,6m2+ter. 3350e. Varaa heti. Tutustu. P. 0503202222,
www.laavuvaara.ﬁ
Koivu- ja sekaklapia, puhdasta,
kuivurissa kuivattua. Nouto/toimitettuna. Maksu myös kortilla.
Talleta numero. P. 0400910759,
www.klapijukka.ﬁ
Riihikuivaa koivuklapia, isosta puusta tehtyä, 3heittom3
erissä. Kotiinkuljetus Nastolan alueelle. P. 0400650717

Julkaiseminen
Keskiviikkona julkaistavaan
lehteen ilmoitus on jätettävä
viimeistään sunnuntaina
klo 14 mennessä.
Ilmoitus julkaistaan
seutuneloset.mainostaja.compalvelussa, näköislehdissä ja
veloituksetta myös lehdessä.
PL 118 OU

Ihan mukavaa kaveria haen,
ystävää, juttukaveria. Ihan
mukavassa asiassa liikenteessä. Katsellaan, kuunnellaan, ihmetellään ja mietitään
maailmanmenoa. (1157004)
Nainen, 57v, etsii rehellistä
eläkeläismiestä puolisoksi oktaloon. Pidäthän kissoista, et
käytä paljon alkoholia etkä paljon erotiikasta välitä. (1156935)

Etsin miestä ystäväksi, ehkäpä
loppuelämään, jos kemiat kohtaa. Ole n. 59-65v, pitkä, hoikahko. Ethän polta, alko ei ongelmaks, autoilet ja jopa tanssit. Itse olen lonkkaleikkauksesta toipuva, 173/69 Skorppari Hämeestä. (1157030)

KP OSTOOstetaan

Kiva, 59v, symppis nainen etsii tositark. sinua mukavaa,
vapaata miestä, jolla pilkettä silmäkulmassa. Nimim. Romantikko. (1157304)

Henkilö-/pakettiautoja, myös
asuntovaunut/-autot käy, metalliromu, akut, kupari, katalysaattorit ym. Maksamme hyvin.
P. 0466283404

Sinä elämän kolhuista jo oppinut, urheileva romantikko, n.
42-53v. Sinua odottaa naisellinen, samanlainen, siro, sievä
nainen. Lahti. (1157299)

KP SEKA
Sekalaista

Mies, komea, n. 60v. Tule
omaksi, odotan. Olis hyvä yhdessä. (1157231)

Ota uusi suunta elämääsi.
Luotettava auttaja/ennustaja, myös unet. Ti-su klo 10-24,
1,99e/min. Ei seksilinja. Sari,
p. 070084444.

Täällä mukava, rehellinen, 50v
nainen 05-alueelta. Etsin tositark. samanoloista miestä kaikkeen yhteiseen kivaan tekemiseen. Yksin ei kiva olla. (1157111)

Kuva- ja/tai kehysilmoitus
Tee kehysilmoitus netissä
seutuneloset.mainostaja.com
Voit liittää ilmoitukseesi myös
kuvan. Maksutapa verkkopankki sekä luottokortti.

AVIOLIITTO ON
SÄILYTETTÄVÄ
MIEHEN JA NAISEN
LIITTONA
SE ON LAPSEN ETU
Mahdollisuus allekirjoittaa
kansalaisaloite
Lahden torilla ma 28.9 ja
ti 29.9 klo 10-16
Lisätietoa :
www.aitoavioliitto.fi

Nainen, 46v, etsii isäntää, jolla lypsytila. Maatilatyöt tuttuja. Ota yhteyttä ja tutustutaan. (1157088)

Tavallinen, mukava, rakastava,
työssä oleva, n. 50v mies haussa.
Ei ongelmia. Etsijänä pitkä, tutustumisenarvoinen, 56v, naisellinen
nainen 05-alueelta. (1156903)
Kiva, 50v, hyvässä ammatissa oleva, paljon matkustava
mies etsii vakituista matkaseuraa vapaamielisestä, naisellisesta, 65-75v naisesta
Lahdesta. (1156990)

Olen 65v, kunnoll., vapaa,
mukava ja turvallinen, vielä tyossäkäyvä mies. Txt, sinä pienehkö ja siro, kiva nainen. Mennään yhdessä talvella vaik etelän lämpöön.
(1157291)

1 Ilmoitukseen
vastaaminen
SOITTAMALLA
SOITA 0700 - 517 010, näppäile
9 ja ilmoitusnumero. Kuulet
ilmoituksen - halutessasi voit
yhdistää puhelun ja voitte
jutella heti - tai jättää viestin
niin ilmoittaja voi soittaa sinulle.

TEKSTIVIESTILLÄ
KIRJOITA SEUTU (väli) ILMOITUSNUMERO (väli) viestisi. Lähetä
viesti numeroon 173193.
Numerosi pysyy salaisena.
Esimerkki

SEUTU 123456 Hei, luin
ilmoituksesi ja kiinnostuin.
Olen 35v. tumma...

Tukevaa, dimexkamppeista työmiestä toisen rotevan juntin
kanssa touhuamaan? (1157306)
Pidätämme oikeuden muokata,
lyhentää tai olla julkaisematta
ilmoitustanne. Prostituution ja
vastaavien seksuaalipalveluiden
markkinoiminen on rangaistava
teko (rikoslaki 20:9.1), tällaisia
ilmoituksia ei julkaista.

ilmoitus:
3 Oma
vastaukset
SOITA 0700 - 517 010,
näppäile 8. Kuulet saamasi viestit (myös tekstiviestit) ja
voit soittaa kaikille vastaajille.
TEKSTAA Saamasi viestin alussa
on vastaajanro esim. V2.
Kirjoita: V2 (väli) vastaustekstisi.
Lähetä numeroon 173193.
Esimerkki

2

V2 Kiitos vastauksesta! Olen
huumorintaj., vaalea nainen.

Ilmoituksen
jättäminen

SOITTAMALLA

Olet savuton, rauhallinen nainen, asut ok-talos. Minä 60v,
solakka, nuorekas mies, kotona viihtyvä askartelija. Lahden seutu. (1156758)

SOITA 0600 417 010 (paikallispuhelu) ja jätä ilmoitus. Saat
ilmoitusnumeron sekä salakoodin. Sinulle voidaan
soittaa, lähettää tekstiviestejä
tai jättää viesti vastaajaan.

Olen 65v, vapaa mies. Olisi kiva, kun löytyisi nainen, samanikäinen tai nuorempi, kaveriksi, vaikka elämänkumppaniksi.
Yksin olo kyrsii, et pety. Lahden alueelta. (1156745)

TEKSTIVIESTILLÄ
KIRJOITA SEUTU (väli) ILMO (väli)
ilmoitustekstisi. Mainitse tekstissä
sukupuolesi, millaista seuraa etsit
ja miltä suuntanumeroalueelta.
Lähetä viesti numeroon 173193.
Numerosi pysyy salaisena.
Esimerkki

Olen 57v, kiltti, luotettava
mies. Nainen, n. 55-65v, otahan yhteyttä. (1157296)

Naista rakastava, 58v nainen
etsii sinua. Työelämässä, ihan
ok, puuttuu viel oikea. (1157367)

SEUTU ILMO Olen 32v.
nainen ja etsin huumorintaj.
32-38v miestä 03-alueelta.

ilmoitus:
4 Oma
sulkeminen
SOITA 0600 417 010 (pvm),
näppäile 2.
TEKSTAA SULJE (väli) ILMNRO
(väli) TUNNUSLUKUSI. Lähetä
viesti numeroon 173193.
Puhelut numeroon 0700 517
010 1,21e /min +pvm, tekstiviestit nroon 173193 1,20e /
kpl HUOM! Tekstiviestit EIVÄT
toimi GoMobile-liittymästä.

Neuvonta
Neuvonta joka päivä klo 10-18
numerossa 0400 808 654.
e-mail: neuvonta@movika.ﬁ
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Lue näköislehti
osoitteessa

seutuneloset.ﬁ
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Säästät luontoa ja rahaa,

ja autat samalla avuntarpeessa olevia.
Tarjouksia! Poistoja!
Mannakirppis, Kustaantori, Vääksy.
Mannakirppis, Kauppakuja 6, Hollola.
Sozo, Kulmakatu 5, Lahti.
Tervetuloa edullisille ostoksille!
www.lahdenmanna.fi

Kilpailussa testataan koiran ja isännän saumatonta yhteistyötä. Kuvassa Riku Lehtonen ja ”Paro” SM-kisojen tuoksinassa pari vuotta sitten.

Schäferit tositoimissa
Maailman parhaat
saksanpaimenkoirat
mittelevät taitojaan
suojelun MM-kisoissa
Lahdessa.
Marjaana Kontu

Lahdessa on voinut tiistaista
alkaen nähdä ilmiömäisen
taitavia koiria isäntineen tositoimissa, sillä saksanpaimenkoirien suojelun MMkilpailut käydään Lahden
stadionilla 22.–27.9.
Jälkipeltoja on tehty muun
muassa Hollolaan.
Kilpailuun osallistuu yli
sata koiraa ohjaajineen 35
maasta. Kun joka koirakoilla on myös oma tiiminsä ja
kannustusjoukkonsa mukanaan, paikalla on noin 3 500
koiraharrastajaa.

– Tapahtuma on Suomen
mittakaavassa poikkeuksellisen suuri, tietääkseni ensi
kertaa Suomessa kilpailu
järjestetään. Lahden katukuvassa voi siis viikolla näkyä
normaalia enemmän koirankävelyttäjiä, uumoilee tapahtumassa talkoolaisena häärivä Riku Lehtonen.
Vuosien koulutus
Saksanpaimenkoirat kilpailevat kolmella osa-alueella
eli jäljestämisessä, tottelevaisuudessa sekä viettivoimaa ja
hallittavuutta testaavassa osiossa, jossa ne etsivät piiloutuneen maalimiehen.
Jäljestämistehtävässä koirien on löydettävä ihmisen
peltoon kävelemät jäljet ja
sinne tiputetut esineet. Tottelevaisuuskokeessa niiden
on seurattava kouluttajaa ja
suoritettava saamansa käskyt.

– Työkoirapohjallehan
tämä perustuu, mutta harrastuksesta tässä on kyse, Lehtonen kertoo.
MM-tasolle pääsy vaatii
vuosien koulutusta.
– SM-kisoissa nuorimmat
koirat ovat kolmivuotiaita.
Koiran aktiiviura kilpailussa
kestää kolme, neljä vuotta,
tietää itsekin SM-tasolla koirineen kilpaillut Lehtonen.
Satoja
talkoolaisia
Miksi sitten juuri saksanpaimenkoira?
– Se on hyvin työhaluinen
rotu, jolla on viettivoimaa.
Se käy tarpeen tullen toimintaan, mutta on toisaalta myös
hyvä seurakoira ja kaveri.
Tällä kertaa Lehtonen ei
kilpaile, vaan on mukana
talkoolaisena huolehtimassa
siitä, että kilpailukentät ovat

tip-top -kunnossa koirakoille
ja esteet ja piilot paikoillaan.
Talkoolaisia tarvitaan parisataa.
– Me rakennamme kentät
suoritusten välillä ja minä
ammun myös starttipistoolilla, hän kuvailee tehtäviään.
– Töitä riittää varmasti aamusta iltaan koko viikon!
Hän uskoo, että urakka on
silti palkitseva.
– Siinä pääsee ihan karvatuntumaan seuraamaan suorituksia.
Myös yleisö voi tulla katsomaan kisaa pääsymaksua
vastaan.
– Koiraihmisille siellä on
varmasti nähtävää, uskoo
Riku Lehtonen.

Hiihtourheilun fanina tämä
työ on pitkäaikainen unelmani, toteaa Kella.
Hannu Kella vastaa MMkisojen avajaisten kokonaisvaltaisesta suunnittelusta, johon kuuluvat muun muassa
käsikirjoittaminen, esiintyjävalinnat ja musiikkituotanto.
Suunnitelmien edetessä hän
kokoaa ympärilleen taiteellisen työryhmän.
– Avajaisten pääosassa tulevat olemaan visuaalisuus
ja musiikki. Haluamme ennen kaikkea tarjota paikalle
saapuvalle yleisölle unohtumattoman elämyksen, jonka myötä juhlakisat saavat
arvoisensa lähtölaukauksen,
kaavailee Kella.
Lahti järjestää pohjoismaisten hiihtolajien MMkilpailut vuonna 2017 historiallisen seitsemännen
kerran. Lahti2017 tulee olemaan Suomen itsenäisyyden
100-vuotisjuhlavuoden suurin yleisötapahtuma.

UPEAT CALLUNAT JA KUKKASIPULIT SAAPUNEET

LAADUKAS VIHERMULTA 50 L 4 SÄKKIÄ 17 €
Tervetuloa monipuoliseen VIHERTALOON
Rajakatu 2, 15100 Lahti p. 782 5766
Palvelemme ark. 9 –18, la 9 –14
www.vihertalovarpula.fi
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Sami
RAJANIEMI

Saksanpaimenkoirien
suojelun MM-kisoja
käydään Lahden stadionilla
27.9. saakka.
AKU ISOTALO

Hannu Kellasta
MM-hiihtojen avajaisten
taiteellinen johtaja
Hollolalainen Hannu Kella
on nimitetty vuoden 2017
pohjoismaisten hiihtolajien
MM-kisojen avajaisista vastaavaksi taiteelliseksi johtajaksi. Avajaisista suunnitellaan kansainväliset mitat
täyttävää, satavuotiasta Suomea juhlistavaa tapahtumaa.
Hannu Kella on työskennellyt kulttuurialalla kohta
20 vuoden ajan muun muassa säveltäjänä, sovittajana,
muusikkona ja tuottajana.
Kansainvälisistä suurtapahtumista Kellalla on kokemusta muun muassa vuonna
2007 Suomessa järjestetyistä
Euroviisuista, missä hän vastasi 90 miljoonalle tv-katsojalle välitetyn väliaikanumeron sävellyksestä, sovituksesta ja musiikkituotannosta.
– Paikallisen osaamisen
tuominen näin näkyvälle
kansainväliselle estradille on
upea asia ja suhtaudun tehtävään kunnioituksen ja innostuksen sekaisin tunnelmin.

Syksy on parasta istutusaikaa
aina maan jäätymiseen asti.
Ja mitä ei ole varastossa, sitä tilataan.

Hannu Kella kuuluu muun muassa Tsuumi Sound Systemin perustajajäseniin.

RISTIKON RATKAISU

a
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Lauanta

RAJU I!
K
N
I
N
I
ME
LAUANTAINA
26.9. klo 17.00

ENNAKKOLIPUT:
Lippupalvelu kautta maan, Sportia Maili,
Bar Iloinen Kulkija, Ravintola Lämäri,
ABC-liikennemyymälät: Nastola, Savikukko, Renkomäki

ISTUMALIPUT
norm. hinnoista

-3€

TV

-OHJELMAT
To 24.9. – ke 30.9.

Torstai 24.9.
TV1

Perjantai 25.9.
TV1

05.55 MOT: Itsemurha maantiellä
06.25 Ylen aamu-tv
09.30 Puoli seitsemän
10.00 Murdochin murhamysteerit (12)
10.45 Ruotsin salaiset huoneet
11.00 Yle Uutiset
11.05 Yle Uutiset alueittain
12.01 Oddasat
12.01 Yle Oddasat
12.05 Oddasat
12.20 Vielä virtaa (S)
13.20 Kyökin puolella (S)
15.00 Yle Uutiset
15.05 Yle News
15.10 Yle Oddasat
15.15 Ylen aamu-tv: Tänään otsikoissa
16.00 Eduskunnan kyselytunti
16.55 Novosti Yle
16.57 Yle Uutiset viittomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.06 Yle Uutiset alueeltasi
17.10 Murdochin murhamysteerit (12)
18.00 Yle Uutiset
18.22 Yle Uutiset alueeltasi
18.30 Puoli seitsemän
19.00 Mr Selfridge (12)
19.45 Mittatilaustyönä
20.00 Kuningaskuluttaja
20.30 Yle Uutiset
20.55 Urheiluruutu
21.05 A-studio: Talk
22.00 Ulkolinja: Lähi-idän sodan lapset
22.55 Yle Uutiset
23.00 Menneisyyden haavat (16)
00.35 Puoli seitsemän

04.00 Uutisikkuna
05.55 Prisma Studio
06.25 Ylen aamu-tv
09.30 Puoli seitsemän
10.00 Murdochin murhamysteerit (12)
10.45 Ruotsin salaiset huoneet
11.00 Yle Uutiset
11.05 Yle Uutiset alueittain
12.01 Yle Oddasat
12.05 Oddasat
12.20 Vielä virtaa (S)
13.20 Keittiökavaljeerit (S)
15.00 Yle Uutiset
15.05 Yle News
15.10 Yle Oddasat
15.15 Ylen aamu-tv: Tänään otsikoissa
15.55 A-studio: Talk
16.50 Novosti Yle
16.55 Yle Uutiset viittomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.06 Yle Uutiset alueeltasi
17.10 Murdochin murhamysteerit (12)
18.00 Yle Uutiset
18.22 Yle Uutiset alueeltasi
18.30 Puoli seitsemän
19.00 Viimeinen tango Halifaxissa (7)
20.00 Pressiklubi
20.30 Yle Uutiset
20.55 Urheiluruutu
21.05 A-studio
21.35 Hercule Poirot: Hautajaisten jälkeen
23.10 Yle Uutiset
23.15 Newsroom (7)
00.10 Puoli seitsemän
00.40 Uutisikkuna

TV2
06.50 Pikku Kakkonen
06.52 Nimipäiväonnittelu: 24.9.
06.54 Popi Kissa (S)
07.05 Me Peltiset (S)
07.09 Franklin ja ystävät (S)
07.21 Salapoliisitoimisto (S)
07.29 Pipsa Possu (S)
07.34 Herää pahvi: Kudontakehys
07.41 Lauri kilpa-auto (S)
07.54 Ryhmä Hau (S)
08.18 Viidakkokirja (7)
08.29 Kanikenttä (7)
08.41 Pok ja Mok (7)
08.50 Kerrostaloelämää (7)
09.00 Holby Cityn sairaala (12)
09.00 Holby Cityn sairaala (12)
10.00 Afrikan kansallispuistojen eläimiä
10.30 Teinipomo
11.30 Annen espanjalaisherkut
12.00 Blogistania: Parolan asema
12.30 Blogistania: Lihastohtori
13.00 Kioski: Kaarlen maailma
13.30 Erätulilla
14.00 Liikkeellä luonnossa
14.30 Verraton Mikael Andersson
15.30 Ypäjä
16.00 Uusi päivä (S)
16.28 Uusi päivä (S)
17.00 Pikku Kakkonen
18.00 Holby Cityn sairaala (12)
19.00 Ypäjä
19.30 Kioski: Marjan vallassa
20.00 Nopeiden autojen imussa
20.50 Justimus esittää: Fuck the Police (7)
21.00 Siskonpeti (7)
21.25 Noin viikon uutiset
21.50 Yle Uutiset
21.55 Urheiluruutu
22.00 Bates Motel (16)
22.45 Fresh Meat (16)
23.25 Ypäjä
23.55 Kioski: Marjan vallassa
00.25 Rakkain viholliseni (12)
02.05 Copper (16)
02.50 Angry Boys (12)

MTV3
05.30 Aamusää
06.00 Studio55.fi
06.25 Huomenta Suomi
09.05 Studio55.fi
09.30 Huomenta Suomen Uutiset
09.35 Viking Loton ja Jokerin tulokset
09.40 Mitä tänään syötäisiin?
09.45 Kauniit ja rohkeat (7)
10.10 Emmerdale (S)
11.10 Lääkärit
12.05 Ostoskanava Tvins.com
13.35 Suomen kaunein koti
14.30 Mitä tänään syötäisiin?
14.35 Peter uutisvirrassa
15.00 Vauvaonnea (S)
15.25 Moderni perhe (S)
15.55 Salatut elämät (12)
16.25 Yökylässä Maria Veitola
17.25 Viking Loton ja Jokerin tulokset
17.30 Kauniit ja rohkeat (12)
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Emmerdale (S)
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät (7)
20.05 Kädettömät kokit
21.00 Antti Holma Show
22.00 Kymmenen Uutiset
22.20 Päivän sää
22.25 MTV Sport Uutiset
22.35 Tappava ase 4 (16)
01.00 Americans (12)

NELONEN
06.30 Ostosruutu
07.00 Bubble Guppies (S)
07.25 Transformers Rescue Bots (7)
07.50 Tervetuloa kotiin
08.50 Neljät häät Amerikassa
09.50 MasterChef Suomi
10.50 Onnenarpa
11.50 LIVE: Tiedä ja Voita
13.50 Deittikamera
14.15 Deittikamera
14.45 Guinness World Records Ihmeelliset
ennätysvideot
15.15 Tervetuloa kotiin
16.15 Frasier (S)
16.45 Ou Nou!
17.20 Team Ahma (S)
17.55 MasterChef Australia
18.55 HS-uutiset
18.58 HS-sää
19.00 Arman ja viimeinen ristiretki (12)
20.00 Katastrofin anatomia (12)
20.58 Keno
21.00 Under the Dome (12)
22.00 Kauppaneuvos Jethro (7)
23.00 SM-Liiga: Illan Parhaat
23.05 Comanche Moon (16)
00.05 NCIS Rikostutkijat (12)
01.05 Blue Bloods (12)
02.05 Frasier (S)
02.35 Team Ahma (7)
03.15 Ou Nou!

Lauantai 26.9.
TV1

04.00 Uutisikkuna
08.00 Yle Uutiset
08.05 Nyt tai ei koskaan
09.00 Yle Uutiset
09.05 Ylen aamu-tv
10.00 Yle Uutiset
10.05 Ykkösaamu
10.45 YleLeaks
11.00 Yle Uutiset
11.05 Yle Uutiset alueittain
12.01 Yle Oddasat
12.05 Oddasat
12.20 Dokumenttiprojekti: Hyvästi
Afrikka (S)
13.45 Muisti: Huutolaiset
14.10 Prisma: Dieettibisneksen rahastajat
15.00 Yle Uutiset
15.05 Yle News
15.10 Pisara
15.15 Luontohetki: Attenborough’n
erikoiset
15.40 Luonnon yrttiapteekki
16.00 Doc Martin (7)
16.50 Novosti Yle
16.55 Yle Uutiset viittomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.10 Inhimillinen tekijä
18.00 Yle Uutiset
18.10 Urheiluruutu
18.15 Naistenosasto B4 (S)
18.45 Avara luonto: Villi Kaakkois-Aasia
19.40 Midsomerin murhat (12)
20.30 Yle Uutiset
20.50 Urheiluruutu
21.15 YleLeaks
21.30 Uutisvuoto
TV2
22.00 Hunderby (12)
04.00 Uutisikkuna
22.25 Tartu Mikkiin
06.50 Pikku Kakkonen
23.15 Tartu Mikkiin: Jatkot
06.52 Nimipäiväonnittelu: 25.9.
06.53 Luonto Remix: Luonto merensaaressa 00.05 Monroe (12)
00.50 Uutisikkuna
07.00 Laura (S)
07.12 Luontoa tutkimassa
TV2
07.18 Närpiäiset (S)
04.00 Uutisikkuna
07.28 Siiri ja Krokotiili (S)
07.45 Pikku Kakkonen
07.33 Pikku Kakkosen posti
07.46 Nimipäiväonnittelu: 26.9.
07.40 Stella ja Sami (S)
07.47 Pikku Kakkosen posti
07.54 Töötti ja Pulteri (S)
07.54 Dinotassut (S)
08.16 Late Lammas (S)
08.06 Pikku perunat (S)
08.23 Jenni (7)
08.10 Richard Scarry: Touhulan arvoituksia
08.50 Kerrostaloelämää (7)
08.34 Hilla ja avaruuden Eetu (S)
09.00 Holby Cityn sairaala (12)
08.46 Petteri Kaniini (S)
10.00 Annen espanjalaisherkut
09.00 Galaxi
10.30 Viidakon verenhimoiset vaeltajat
09.01 Nokkelikot (7)
11.30 Afrikan kansallispuistojen eläimiä
09.13 Kaikki kuvaa
12.00 Blogistania: Lihastohtori
09.21 Hirveä Henri (S)
12.30 Blogistania: Palomiehen morsian
09.33 Villit futarit (7)
13.00 Kioski: Marjan vallassa
10.00 Ypäjä
13.30 Erätulilla
10.27 Ypäjä
14.00 Angry Boys (12)
10.53 Ypäjä
14.30 Kimppakolmoset (12)
11.21 Ypäjä
14.55 Ykskaks paksuna (12)
11.50 Nopeiden autojen imussa
15.30 Liikkeellä luonnossa: Maraton
12.45 Teinipomo
maailman katolla
13.45 Rauhassa - Pariisin Kevät
16.00 Ypäjä
14.35 Jalkapallon Suomen Cup
16.30 Elämäni eläimet: Eläinsairaalassa
17.05 Multisport-urheilua: Seikkailu17.00 Pikku Kakkonen
urheilua
18.00 Holby Cityn sairaala (12)
17.45 MotorSport
18.00 Holby Cityn sairaala (12)
18.10 Pyöräilyä: Maantiecup-kilpailut
19.00 Street Food
19.00 Yle Uutiset
19.30 Kioski: Mamu-Suomi-mamu
19.05 Urheiluruutu
20.00 Rauhassa - Pariisin Kevät
19.10 Noin viikon uutiset
21.00 Naurun tasapaino
19.35 Siskonpeti (7)
21.50 Yle Uutiset
20.00 Naurun tasapaino
21.55 Urheiluruutu
20.50 SuomiLOVE
22.00 Ironside (16)
21.50 Yle Uutiset
22.40 Kioski: Mamu-Suomi-mamu
21.55 Urheiluruutu
23.10 Docventures: elokuvan esittely
22.05 Blackthorn (16)
23.16 Docventures: studiovieraat
23.45 Firma (16)
23.25 Docventures: The Thread
00.30 Luck (16)
00.23 Docventures: jälkikeskustelu
01.15 Fresh Meat (16)
01.20 Siskonpeti (7)
01.55 Uutisikkuna
01.50 Uutisikkuna

Yle TV2
26.09. klo 22.05
Blackthorn

(USA 2011) Westernissä Boliviassa piileskelevä
ikääntynyt lännenmies Butch Cassidy sotkeutuu
vielä yhteen seikkailuun joutuen lainsuojattomien ja viranomaisten jahtaamaksi. O: Mateo Gil. N:
Sam Shepard, Eduardo Noriega.

Nelonen
28.09. klo 21.00
Minä ja Morrison

Samuli Edelmann on Kata Kärkkäisen esikoisromaaniin perustuvan särmikkään draaman
miespääosassa Aki, johon elämälleen suuntaa
etsivä yksinhuoltaja Milla (Irina Björklund)
ihastuu silmittömästi. N: Irina Björklund, Samuli
Edelmann, Eva Röse, Roope Karisto

Sunnuntai 27.9.
TV1

Maanantai 28.9.
TV1

Tiistai 29.9.
TV1

Keskiviikko 30.9.
TV1

04.00 Uutisikkuna
08.00 Yle Uutiset
08.05 Avara luonto: Villi Kaakkois-Aasia
09.00 Yle Uutiset
09.05 Aamusydämellä
09.55 Yle Uutiset
10.00 Alzheimer-valssi
11.00 Yle Uutiset
11.05 Yle Uutiset Viikko viitottuna
11.15 Pressiklubi viittomakielellä
11.45 A-studio
12.15 Tartu Mikkiin
13.05 Tartu Mikkiin: Jatkot
14.00 Historia: Oma koti - kuolemanloukku
15.00 Yle Uutiset
15.05 Yle News
15.15 Akuutti
15.45 Löytöretkiä maailmaan
16.00 Doc Martin (7)
16.50 Novosti Yle
16.55 Yle Uutiset viittomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.10 YleLeaks
17.25 Uutisvuoto
18.00 Yle Uutiset
18.10 Urheiluruutu
18.15 Luontohetki: Attenborough’n
erikoiset
18.45 Arto Nyberg
19.30 Pohjolan luonto
19.40 Midsomerin murhat (12)
20.30 Yle Uutiset
20.45 Urheiluruutu
21.05 Kotikatsomo: Pintaa syvemmältä (7)
22.00 Silta (16)
23.00 Nyt tai ei koskaan
23.50 Ykkösaamu
00.30 Uutisikkuna

04.00 Uutisikkuna
05.55 Kuningaskuluttaja
06.25 Ylen aamu-tv
09.30 Muisti: Huutolaiset
10.00 Murdochin murhamysteerit (12)
10.45 Ruotsin salaiset huoneet
11.00 Yle Uutiset
11.05 Pisara
11.10 Alzheimer-valssi
12.10 Vielä virtaa (S)
13.10 Älä nuolase (S)
15.00 Yle Uutiset
15.05 Yle News
15.10 Yle Oddasat
15.15 Ylen aamu-tv: Tänään otsikoissa
16.00 Arto Nyberg
16.50 Novosti Yle
16.55 Yle Uutiset viittomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.06 Yle Uutiset alueeltasi
17.10 Naiskonstaapeli 56 (12)
18.00 Yle Uutiset
18.22 Yle Uutiset alueeltasi
18.30 Akuutti
19.00 Historia: Natsikoodin ratkaisija
20.00 MOT: Apteekkien uusi rahasampo
20.30 Yle Uutiset
20.55 Urheiluruutu
21.00 A-studio
21.30 Dokumenttiprojekti: Hip Hop Kiina
21.30 Dokumenttiprojekti: Naapurit (S)
22.45 Yle Uutiset
22.50 Kotikatsomo: Pintaa syvemmältä (7)
23.40 Newsroom (7)
00.35 Uutisikkuna

04.00 Uutisikkuna
05.45 Aamusydämellä
06.25 Ylen aamu-tv
09.30 Puoli seitsemän
10.00 Naiskonstaapeli 56 (12)
11.00 Yle Uutiset
11.05 Yle Uutiset alueittain
11.54 Yle Oddasat
12.00 Valtion 2016 budjetin lähetekeskustelu
12.01 Yle Oddasat
12.05 Valtion 2016 budjetin lähetekeskustelu
15.00 Yle Uutiset
15.05 Yle News
15.10 Yle Oddasat
15.15 Ylen aamu-tv: Tänään otsikoissa
15.50 A-studio
16.20 Kuningaskuluttaja
16.50 Novosti Yle
16.55 Yle Uutiset viittomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.06 Yle Uutiset alueeltasi
17.10 Naiskonstaapeli 56 (12)
18.00 Yle Uutiset
18.22 Yle Uutiset alueeltasi
18.30 Puoli seitsemän
19.00 Nyt tai ei koskaan
19.50 Opi ja elä
20.00 Muisti: Loikkari
20.30 Yle Uutiset
20.55 Urheiluruutu
21.00 Susipalatsi (12)
22.00 Kahden keikka (12)
23.00 Yle Uutiset
23.05 Prisma: Dieettibisneksen rahastajat
23.55 Puoli seitsemän
00.25 Uutisikkuna

04.00 Uutisikkuna
05.55 Akuutti
06.25 Ylen aamu-tv
09.30 Puoli seitsemän
10.00 Naiskonstaapeli 56 (12)
11.00 Yle Uutiset
11.05 Yle Uutiset alueittain
12.01 Yle Oddasat
12.05 Oddasat
12.10 Vielä virtaa (S)
13.20 Naiset jotka minulle annoit (7)
15.00 Yle Uutiset
15.05 Yle News
15.10 Yle Oddasat
15.15 Ylen aamu-tv: Tänään otsikoissa
15.55 MOT: Apteekkien uusi rahasampo
16.25 Luontohetki: Attenborough’n
erikoiset
16.50 Novosti Yle
16.55 Yle Uutiset viittomakielellä
17.00 Yle Uutiset
17.06 Yle Uutiset alueeltasi
17.10 Naiskonstaapeli 56 (12)
18.00 Yle Uutiset
18.22 Yle Uutiset alueeltasi
18.30 Puoli seitsemän
19.00 Prisma: Dieettibisneksen rahastajat
20.00 Prisma Studio
20.30 Yle Uutiset
20.55 Urheiluruutu
21.05 A-studio
21.50 Yle Uutiset
21.55 Urheiluruutu
22.00 Inhimillinen tekijä
22.50 Yle Uutiset
22.55 Ulkolinja: Lähi-idän sodan lapset
23.50 Puoli seitsemän
00.20 Uutisikkuna

TV2

04.00 Uutisikkuna
06.50 Pikku Kakkonen
06.51 Nimipäiväonnittelu: 28.9.
TV2
06.52 Oiva-nallen oivallukset (S)
07.00 Taitoset
04.00 Uutisikkuna
07.04 Pingu (S)
07.45 Unna Junná
07.10 Sohvatiikerit
07.59 Pikku Kakkonen
07.14 Mohvelit (S)
08.01 Nimipäiväonnittelu: 27.9.
07.21 Arvaa kuinka paljon sinua rakastan (S)
08.03 Pikku perunat (S)
07.32 Jari ja Kari (S)
08.07 Pusse (S)
07.41 Oktonautit (S)
08.19 Anniina Ballerina (S)
07.55 Kaapo (S)
08.46 Babar ja Badun seikkailut (S)
08.20 Viidakkojytä (S)
09.00 Galaxi
08.25 Hillitön hotelli: Vaihto-oppilaat (7)
09.01 Karvinen (7)
08.50 Kerrostaloelämää (7)
09.15 Late Lammas (S)
09.00 Holby Cityn sairaala (12)
09.22 Tenavat (7)
10.00 Monday Mornings (12)
09.29 Galaxi: Säbämestari 2012
10.45 Rokkarit vuorilla
10.00 Uusi päivä (S)
11.30 Näin meidän perheessä
11.55 Street Food
12.00 Blogistania: Palomiehen morsian
12.25 SuomiLOVE
12.30 Blogistania: Kasper Diem
13.25 Viidakon verenhimoiset vaeltajat
13.00 Kioski: Mamu-Suomi-mamu
14.15 Siskonpeti (7)
13.30 Uusi päivä (S)
14.40 Rakastin epätoivoista naista (S)
15.05 SuomiLOVE
15.45 Man on Wire (S)
16.05 Kimppakolmoset (12)
17.15 Jalkapallon Mestarien liiga: Makasiini 16.30 Noin viikon uutiset
17.40 MotorSport: Extra Rallicrossin SM
17.00 Pikku Kakkonen
18.10 MotorSport: Extra Motocrossin MX1 18.05 Doctor Who (12)
19.00 Yle Uutiset
19.00 Ypäjä
19.05 Urheiluruutu
19.30 Kioski: Aleksi´s wonderland
19.10 Monday Mornings (12)
20.00 Uusi päivä (S)
20.00 Nopeiden autojen imussa
20.30 Siskonpeti (7)
21.00 Kengurumies
20.57 Kuningas Matti: Viikon Scooter
21.50 Yle Uutiset
21.00 Rauhassa - Maija Vilkkumaa
21.55 Urheiluruutu
21.50 Yle Uutiset
22.05 Copper (16)
21.55 Urheiluruutu
22.50 Naurun tasapaino
22.00 Tuhkimotarinoita - Tyttöjen ilta
23.15 Borgiat, maan ja taivaan valtiaat (16)
23.40 Noin viikon uutiset
00.05 Borgiat, maan ja taivaan valtiaat (16) 00.10 Ypäjä
00.40 Kioski: Aleksi´s wonderland
00.50 Uutisikkuna
01.10 Bates Motel (16)
MTV3
01.55 Uutisikkuna
06.30 MTV Sport: F1 Ennakkotunnelmat
MTV3
07.00 Pilanpäiten
05.30 Aamusää
07.15 Ostoskanava Tvins.com
06.00 Studio55.fi
08.15 Chuggington (S)
06.25 Huomenta Suomi
08.30 Tuomas Veturi (S)
09.05 Studio55.fi
08.40 Ystävien kylä (S)
09.30 Huomenta Suomen Uutiset
08.56 Seikkailija Dora (S)
MTV3
09.35 Mitä tänään syötäisiin?
MTV3
09.20 Hello Kitty: Omenapuumetsä ja
07.00 Ostoskanava Tvins.com
09.40 Kauniit ja rohkeat (S)
Lumottu maa (S)
05.30 Aamusää
08.00
MTV
Sport:
F1
Ennakkotunnelmat
10.10 Emmerdale (S)
09.35 Tom & Jerry Kids Show (S)
06.00 Studio55.fi
08.30
Chuggington
(S)
10.40 Emmerdale (S)
10.00 Loton ja Jokerin tulokset
06.25 Huomenta Suomi
11.10 Formula 1: osakilpailu
08.45 Tuomas Veturi (S)
10.05 Elixir Fitness & Sport
09.05 Studio55.fi
13.30 Pilanpäiten
08.55
Ystävien
kylä
(S)
10.35 Elixir Life
09.30 Huomenta Suomen Uutiset
13.40 Amazing Race
09.10
Hello
Kitty:
Omenapuumetsä
ja
11.05 Merta lähemmäs kalaan
09.35 Mitä tänään syötäisiin?
14.40 Mitä tänään syötäisiin?
Lumottu maa (S)
12.05 Kädettömät kokit
09.40 Kauniit ja rohkeat (12)
14.45 Pilanpäiten
09.25
Pilanpäiten
13.05 Yökylässä Maria Veitola
10.10 Emmerdale (S)
14.55 Friends with Better Lives (S)
09.30
Ostoskanava
Tvins.com
14.05 MTV.doc: Öljyvaltio Suomi - Nesteen 15.25 Salatut elämät (S)
11.10 Lääkärit
10.00 Salatut elämät (7)
tarina
12.05 Ostoskanava Tvins.com
15.55 Voitolla yöhön
10.30 Salatut elämät (7)
15.05 Teknavi
13.35 Voitolla yöhön
17.25 Kauniit ja rohkeat (S)
11.00 Salatut elämät (12)
15.35 Pilanpäiten
15.10 Mitä tänään syötäisiin?
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
11.30 Salatut elämät (7)
15.45 Rouva Ministeri (12)
15.15 Pilanpäiten
18.00 Emmerdale (S)
11.55 Salatut elämät (S)
16.45 Night at the Museum - yö museossa 18.30 Emmerdale (S)
15.25 Mike & Molly (S)
12.25 Harry Potter ja salaisuuksien kammio 18.55 Naapurit-tuloslähetys
15.55 Salatut elämät (7)
19.00 Seitsemän Uutiset
15.30 Posse
19.00 Seitsemän Uutiset
16.25 Kädettömät kokit
19.20 Päivän sää
17.00 MTV Sport: Ravikunkku
19.10 MTV Sport Uutiset
17.25 Kauniit ja rohkeat (S)
19.30 Salatut elämät (S)
18.00 Formula 1: aika-ajot
19.20 MTV Sport: F1 Extra
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
20.05 Erilaiset perheet
19.00 Seitsemän Uutiset
19.30 Voitolla yöhön
18.00 Emmerdale (S)
21.00 Roba (12)
19.10 MTV Sport Uutiset
21.00 Broadchurch (7)
19.00 Seitsemän Uutiset
22.00 Kymmenen Uutiset
19.20 MTV Sport: F1 Extra
22.00 Kymmenen Uutiset
19.20 Päivän sää
22.20 Päivän sää
19.30
Ketonen
&
Myllyrinne
(7)
22.15 Viikon sää
19.30 Salatut elämät (S)
22.25 MTV Sport Uutiset
20.00 Lottovoittaja UKK Turhapuro (7)
22.25 MTV Sport Uutiset
20.00 Posse
22.35 Rizzoli & Isles (12)
21.45 Pilanpäiten
22.35 Formula 1: osakilpailu
20.05 Posse
23.35 Scorpion (12)
22.00
Kymmenen
Uutiset
00.35 Roba (12)
23.35 MTV Sport: F1 Extra
21.30 1001 Rikua
22.10 Päivän sää
01.35 Voittostudio
23.45 Americans (16)
22.00 Kymmenen Uutiset
22.15 Lotto ja Jokeri
00.45 Rizzoli & Isles (12)
22.20 Päivän sää
NELONEN
22.25
MTV
Sport
Uutiset
01.45 Voittostudio
22.25 MTV Sport Uutiset
04.15 Team Ahma (S)
22.35 Wallander: Kylähullu (16)
22.35 Formula 1: vapaat harjoitukset
04.50
Ennustaja-TV
NELONEN
00.30 Rouva Ministeri (12)
23.05 Nouseva aurinko (16)
06.30 Ostosruutu
04.00 Ennustaja-TV
01.30 Voittostudio
01.35 Eurojackpot ja Jokeri
07.00 Bubble Guppies (S)
04.10 Ennustaja-TV
01.40 Antti Holma Show
NELONEN
07.25 Transformers Rescue Bots (7)
05.00 Ennustaja-TV
02.40 Voittostudio
07.50 Suomen kaunein mökki
04.15 Ou Nou!
07.00 Onnenarpa
08.50 Hurja painonpudotus UK
04.20 Ou Nou!
NELONEN
08.30 Jaksa paremmin
09.50 Tavaa ja voita
04.50
Ennustaja-TV
09.00 Kuppilat kuntoon, Jyrki Sukula!
06.30 Ostosruutu
10.50 Onnenarpa
07.00 Onnenarpa
10.00 SM-liigan viikkomakasiini
07.00 Bubble Guppies (S)
11.50 LIVE: Tiedä ja Voita
08.30 Paul O¿Grady ¿ rakkaudesta koiriin
10.30 Nelonen Pro: Moor Gääs
07.25 Transformers Rescue Bots (7)
09.00
Elixir
11.00 Guinness World Records ¿ Ihmeelliset 13.50 Deittikamera
07.50 Tervetuloa kotiin
14.40 Malibu Country (S)
09.30 Elixir Sport
ennätysvideot
08.50 Neljät häät Amerikassa
15.40 HS Uutisraportti
10.00 Tavaa ja voita
11.30 Hauskat eläinvideot
09.50 MasterChef Suomi
16.10 Frasier (S)
10.55
Elokuva:
Lotta
ystäväni
(S)
12.00 Merieläinten pelastajat
10.50 Onnenarpa
16.40 Ou Nou!
12.55 Malibu Country (S)
12.30 Merieläinten pelastajat
11.50 LIVE: Tiedä ja Voita
17.15 Team Ahma (7)
13.25 Malibu Country (S)
13.00 Paul O¿Grady ¿ rakkaudesta koiriin
13.50 Deittikamera
17.45 MasterChef Australia
13.30 Frasier (S)
14.50 Guinness World Records ¿ Ihmeelliset 13.55 Team Ahma (7)
18.55 HS-uutiset
16.10 Elokuva: Mies ja alaston ase (12)
15.30 Hyvät ja huonot uutiset
ennätysvideot
18.58 HS-sää
17.55 Kuppilat kuntoon, Jyrki Sukula!
16.25 Hottikset (S)
15.20 Tervetuloa kotiin
19.00 Kuppilat kuntoon, Jyrki Sukula!
18.55 HS-uutiset
17.25 Kauppaneuvos Jethro (7)
16.20 Hurja painonpudotus UK
20.00 Kauppaneuvos Jethro (S)
18.58 HS-sää
18.25 HS-uutiset
17.20 MasterChef Australia
20.58 Keno
19.00 Katastrofin anatomia (12)
18.28 HS-sää
18.50 Tulossa: Tripla
21.00 Elokuva: Minä ja Morrison (16)
20.00 Hauskat kotivideot
18.30 Vain elämää
18.55 HS-uutiset
22.55 Tulossa: Tripla
20.58 Keno
20.00 Kuppilat kuntoon, Jyrki Sukula!
18.58 HS-sää
23.00 Poliisit - kotihälytys (12)
21.00 Elokuva: 007 - Huominen ei koskaan 20.58 Keno
19.00 Hauskat kotivideot
23.00 Tulossa: Tripla
kuole (16)
21.00 Elokuva: Transformers: Kuun pimeä
20.00 Vain elämää
23.05 Poliisit - kotihälytys (12)
23.30 SM-Liiga: Illan Parhaat
puoli (12)
21.25 Keno
00.00 HS Uutisraportti
23.35 Under the Dome (12)
00.05 SM-liigan viikkomakasiini
21.30 Elokuva: Mies ja alaston ase (12)
00.30 Criminal Minds (16)
00.35 Elokuva: The Colony (18)
00.35 Nelonen Pro: Moor Gääs
23.20 SM-Liiga: Illan Parhaat
01.30 Frasier (S)
02.25 Team Ahma (S)
01.05 Kylmäverisesti sinun (12)
23.25 Elokuva: Levottomat (16)
02.00 Kylmäverisesti sinun (12)
03.00 Ou Nou!
02.15 Comanche Moon (16)
01.40 Elokuva: Kylmää terästä (16)
02.05 Kylmäverisesti sinun (12)
03.30 Ou Nou!
03.15 Rantavahdit (12)
03.45 Team Ahma (S)
03.10 Salaliittoteoriat Jesse Venturan
03.45 Rantavahdit (7)
03.35 Ou Nou!
03.50 Team Ahma (S)
johdolla (7)

TV2
04.00 Uutisikkuna
06.50 Pikku Kakkonen
06.51 Nimipäiväonnittelu: 29.9.
06.53 Lauran tähti: Maanvaiva (S)
07.05 Kotkaperhe
07.11 Lulu kilpikonna (S)
07.25 Saku & Vaakku (S)
07.36 Neppajymykerho
07.42 Saara ja Sorsa (S)
07.52 Harri ja dinot (S)
08.13 Puu Fu Tom (S)
08.36 Karvinen (7)
08.50 Kerrostaloelämää (7)
09.00 Verta, hikeä ja musiikkia
10.00 Näin meidän perheessä
10.30 Tuhkimotarinoita - Tyttöjen ilta
12.00 Blogistania: Kasper Diem
12.30 Blogistania: Tämän kylän homopoika
13.00 Kioski: Aleksi´s wonderland
13.30 Erätulilla
14.00 Spy - isä agenttina (7)
14.30 Luontoretkellä: Pariuskollisia eläimiä
15.30 Matkailuelämyksiä huimapäille
16.00 Ypäjä
16.30 Uusi päivä (S)
17.00 Pikku Kakkonen
18.00 Holby Cityn sairaala (12)
18.00 Holby Cityn sairaala (12)
19.00 Ypäjä
19.30 Kioski: Rakelin kuplassa
20.00 Uusi päivä (S)
20.30 Psychobitches (12)
21.00 Ajankohtainen kakkonen
21.35 Jalkapallon Mestarien liiga: Barcelona
- Leverkusen
23.50 Ypäjä
00.20 Jalkapallon Mestarien liiga
00.50 Kioski: Rakelin kuplassa
01.20 Uutisikkuna

MTV3
05.30 Aamusää
06.00 Studio55.fi
06.25 Huomenta Suomi
09.05 Studio55.fi
09.30 Huomenta Suomen Uutiset
09.35 Mitä tänään syötäisiin?
09.40 Kauniit ja rohkeat (S)
10.10 Emmerdale (S)
10.40 Emmerdale (S)
11.10 Lääkärit
12.05 Ostoskanava Tvins.com
13.35 Grand Designs Australia
14.35 Mitä tänään syötäisiin?
14.40 Pilanpäiten
14.55 Elixir Fitness & Sport
15.25 Cristela (S)
15.55 Salatut elämät (S)
16.25 Erilaiset perheet
17.25 Kauniit ja rohkeat (S)
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Emmerdale (12)
18.30 Emmerdale (S)
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät (S)
20.05 Merta lähemmäs kalaan
21.00 NCIS: New Orleans (12)
22.00 Kymmenen Uutiset
22.20 Päivän sää
22.25 MTV Sport Uutiset
22.35 Roba (12)
23.35 Broadchurch (7)
00.35 Mentalist (12)
01.35 Astral TV

NELONEN
06.30 Ostosruutu
07.00 Bubble Guppies (S)
07.25 Transformers Rescue Bots (7)
07.50 Tervetuloa kotiin
08.50 Neljät häät Amerikassa
09.50 MasterChef Suomi
10.50 Onnenarpa
11.50 LIVE: Tiedä ja Voita
13.50 Deittikamera
14.20 Deittikamera
14.50 Hauskat eläinvideot
15.00 Tervetuloa kotiin
16.05 Frasier (S)
16.35 Isänmaan toivot (7)
17.15 Team Ahma (7)
17.45 Tulossa: Tripla
17.50 MasterChef Australia
18.55 HS-uutiset
18.58 HS-sää
19.00 Suomen täydelliset venäläisnaiset
20.00 Hottikset (S)
20.58 Keno
21.00 Paratiisihotelli
22.00 Poliisit - kotihälytys (12)
23.00 SM-Liiga: Illan Parhaat
23.05 Katastrofin anatomia (12)
00.05 Criminal Minds (16)
01.05 Frasier (S)
01.35 Salaliittoteoriat Jesse Venturan
johdolla (12)
02.35 Ennustaja-TV

TV2
06.50 Pikku Kakkonen
06.51 Nimipäiväonnittelu: 30.9.
06.52 Mitä ihmettä? (S)
06.58 Max ja Meeri (S)
07.06 Q Putti 5 (S)
07.17 Nyt mennään!: Leikkipuistossa
07.22 Ritari Mikke (S)
07.37 Noksu (S)
07.43 Taavi-tiikerin naapurissa (S)
07.58 Touhukkaat: Hedelmät vaarassa (S)
08.21 Martine (7)
08.34 Joraavat juurikkaat (S)
08.36 Kesäleiri (7)
08.50 Kerrostaloelämää (7)
09.00 Holby Cityn sairaala (12)
10.00 Elämäni eläimet: Eläinsairaalassa
10.30 Luontoretkellä: Pariuskollisia eläimiä
11.30 Rokkarit vuorilla
12.00 Blogistania: Tämän kylän homopoika
12.30 Hehku
13.00 Kioski: Rakelin kuplassa
13.30 Erätulilla
14.00 Psychobitches (12)
14.30 Ajankohtainen kakkonen
15.05 Norjan vuonot
16.00 Ypäjä
16.30 Uusi päivä (S)
17.00 Pikku Kakkonen
18.00 Holby Cityn sairaala (12)
19.00 Ypäjä
19.30 Kioski: Kaarlen maailma
20.00 Uusi päivä (S)
20.30 Isot ja pienet (7)
21.00 Docventures: elokuvan esittely
21.06 Docventures: studiovieraat
21.15 Docventures: The Forecaster
22.45 Docventures: jälkikeskustelu
23.50 Ypäjä
00.15 Kioski: Kaarlen maailma
00.45 Luck (16)

MTV3
05.30 Aamusää
06.00 Studio55.fi
06.25 Huomenta Suomi
09.05 Studio55.fi
09.30 Huomenta Suomen Uutiset
09.35 Mitä tänään syötäisiin?
09.40 Kauniit ja rohkeat (S)
10.10 Emmerdale (12)
11.10 Lääkärit
12.05 Ostoskanava Tvins.com
13.35 Haaveiden talo hartiapankilla
14.35 Mitä tänään syötäisiin?
14.40 Pilanpäiten
14.55 Elixir Life
15.25 Luovat hullut (S)
15.55 Salatut elämät (S)
16.25 Merta lähemmäs kalaan
17.25 Kauniit ja rohkeat (S)
17.55 Mitä tänään syötäisiin?
18.00 Emmerdale (S)
19.00 Seitsemän Uutiset
19.20 Päivän sää
19.30 Salatut elämät (7)
20.05 Yökylässä Maria Veitola
21.00 Rouva Ministeri (7)
22.00 Kymmenen Uutiset
22.20 Päivän sää
22.25 Viking Lotto ja Jokeri
22.30 MTV Sport Uutiset
22.40 Teknavi
23.10 Hybe
23.40 Myytinmurtajat
00.45 Mentalist (12)
01.45 Voittostudio

NELONEN
07.00 Bubble Guppies (S)
07.25 Transformers Rescue Bots (7)
07.50 Tervetuloa kotiin
08.50 Neljät häät Amerikassa
09.50 MasterChef Suomi
10.50 Onnenarpa
11.50 LIVE: Tiedä ja Voita
13.50 Deittikamera
14.50 Hauskat eläinvideot
14.55 Tervetuloa kotiin
16.00 Tulossa: Tripla
16.05 Frasier (S)
16.35 Isänmaan toivot (12)
17.15 Team Ahma (7)
17.50 MasterChef Australia
18.55 HS-uutiset
18.58 HS-sää
19.00 Hottikset (S)
20.00 Kuppilat kuntoon, Jyrki Sukula!
20.58 Keno
21.00 Paratiisihotelli
21.55 Tulossa: Tripla
22.00 Hyvät ja huonot uutiset
23.00 SM-Liiga: Illan Parhaat
23.05 Rantavahdit (S)
00.05 Katastrofin anatomia (12)
01.05 Castle (12)
02.05 Criminal Minds (12)
03.05 Frasier (S)
03.35 Salaliittoteoriat Jesse Venturan
johdolla (7)
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PALVELUKSESSANNE
AUTOKORJAAMOJA

LUKKO- JA MÖKKIPALVELUA

HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOJEN

tIVPMMPUKBLPSKBVLTFU
tSFOHBTQBMWFMVUSFOHBTIPUFMMJ
t%QZÄS´OTVVOUBVLTFU
Körrin tiloissa Vesivehmaalla
tEJBHOPTUJJLLBQBMWFMVU
Toni: 0400 303662

9bb.6<1$872+82/72

Marko Mulari

tIVPMMPU,LPSKBVLTFUKBLBUTBTUVT

 SFNPOUJU - myös asiakkaan luona
TVOUJ
tQBLPLBBTVNJUUBVLTFU
WFMPJUVT
tPTBNBBMBVLTFU
WBJOé
tSFOHBTNZZOUJUZÚU

040 570 1790
KAUNEUSHOITOLOITA

RAKENNUS-, SANEERAUS-,
SISUSTUS- JA KALUSTEASENNUSTYÖT
Lisätietoja: www.juvirak.ﬁ
Kolisevantie 5, 17130 Vesivehmaa
Jukka; 0400 601 090

PELTI- JA KATTOTYÖT
040 821 7407

p.
p. 040
040 828
828 6094
6094

AUTOPURKAMOJA

MAANSIIRTO
METSÄPALVELUT

&

Hympyläntie 27, Vääksy

ASKO MÄKELÄ

PUH. 0500 355 844
WWW.MAANSIIRTOPALVELUT.FI
www.purkamo.net

KOTI- JA SIIVOUSPALVELUJA
Metsänhoito & kotipalvelu

NIITTYLÄ

tTJJWPVLTFU LPEJOIPJUP
tQVVUBSIBUZÚU
tNÚLLJUBMLLBSJOUZÚU
tNFUTÊOIPJUPQBMWFMVU
Arja-Liisa p. 040 588 8003
Antti p. 0400-754 657

TMI-Ilpo Tenhunen

Pihat, viheralueet, pihapuut, suunnittelu ja toteutus
Salaojat, maakaapeloinnit,
jätevesijärjestelmät ym. maanrakennustyöt
Maarakennus ATH Vainio l Puh. 0400 490089
www.kaivuutyo.fi

KAIVURIK
AIVURIKUORMAAJATYÖT
Ö

Vääksy
040 705 5721
03 752 7331
ilpo.tenhunen@phnet.fi
www.rempat.fi

T:mi Ari Halme
p. 0400 344146

SÄHKÖASENNUKSIA

GM

Sähkösuunnittelua

Sähkö Oy jja -asennusta

p. 0400 178 907

KAIVURITYÖT 1-5 tn kumitelakaivureilla

PNBLPUJUBMPU t SFNPOUJUU
PNBLPUJUBMPUtSFNPOUJU
QJIBSBLFOOVLTFU
UFSBTTJUtQFSVTUVLTFU
UFSBTTJU t QFS
FSVT
VTUV
VT
U LTTFU

Myös pienpalvelut
Märkätila-sertifikaatti

PÄIJÄT-HÄMEEN MAANSIIRTO
s 3ORALAJIKKEET s 3EULOTTUA MULTAA
s -AA AINESKULJETUKSET
s -AANRAKENNUSTYÚT

SBLFOOVTQFMUJUZÚU
LBUUPQFMMJU IVPWBUKBWBMPLBUUFFU
QJJQVOQFMMJUKBIBUVU
LBUUPUVSWBUVPUUFFUKBWFTJLPVSVU
LBUPONBBMBVLTFU 
MVNFOQVEPUVLTFUZN

RAKENNUSTYÖT

ASUNTO- JA
MÖKKIREMONTIT

TÖIS TÄ KOTI- YS
TALOUSVÄHENN

t,BJWVVUZÚUt1FSVTUVLTFU QJIBUZÚU WFTJLBJWPUKBKÊUFWFTJ
KÊSKFTUFMNÊU t 4PSB  NVMUB KB NVSTLFUPJNJUVLTFU t 4FVMB
LBVIBMMBNBBMBKJFOFSPUUFMVt7BJIUPMBWBUQVSLVZNKÊUUFFMMF
!  ! $!! !$ " !!#( 

040 771 9335

t
t
t
t
t


Jouni Lappalainen

Jarmo
Jarmo Ala-Hemmilä
Ala-Hemmilä

MAANRAKENNUSTA

Henkilö- ja pakettiautojen
huollot ja korjaukset yms.
Loukkutie 8, Vääksy

www.eijabouras.ﬁ

www.lukkomokki.fi

Suopellontie 63, VESIVEHMAA

J.Hoikkala

p.

Meiltä myös KATTOPESUT JA MAALAUKSET

MAALÄMPÖPUMPUT
MAALÄMPÖPUMPUT
ja
ja muut
muut LVI-PALVELUT
LVI-PALVELUT

p. 040 729 3228

t4**706,4&T
t,0%*/)0*50
t,05*
 4"*3""/)0*50
t1&46-"1"-7&-65
t,:-7&5:,4&5

ABLOY KÄYTTÖLUKOT, TURVALUKOT, SARJOITUKSET YMS.

Etelä-Päijänteen
Etelä-Päijänteen
LVI-Palvelut
LVI-Palvelut Oy
Oy

Auto- ja konekorjaamo

r Uudisrakentaminen
r Remontointi
r Rakennuspuusepäntyöt
r Huoltotyöt
+VIB"OUUJMBJOFOr1PSLBMJOUJF 7ÅÅLTZ
p. 0400 843 698 rXXXKVIBBOUUJMBJOFOGJ

PÄIJÄNTEEN LUKKO- JA MÖKKIPALVELUT

MAALÄMPÖPUMPPUJA

AUTOMAALAAMO

tPTBKBLPLPNBBMBVLTFU
tQFMUJ NVPWJKBLPMBSJUZÚU
tWBLZIUJÚJEFOWBIJOLPUBSL
Vähälaakkalantie 5, Vääksy

RAKENNUSPALVELUJA

$XWRILW9llNV\

$XWRKXROORWNRUMDXNVHW
9DKLQNRWDUNDVWXNVHW.RODULNRUMDXNVHW
6LMDLVDXWRSDOYHOX
5HQJDVP\\QWLMDUHQJDVKRWHOOL
-BUPLVKB 7¨¨,4:r1

VÄRIPINTA

AMMATTITAIDOLLA

Siltamäenkatu 35, 15300 LAHTI
0400-769 596 Mika Grönmark 040-583 8044 Jakke Ojala
gm-sahko@phnet.fi

SÄHKÖASENNUKSET
t
t
t

Sähkösuunnitelmat
Sähkötarvikkeet
Murtohälytyslaitteet

& Daikin
ILMALÄMPÖPUMPUT
Hitachi
t

myynti

t

huolto

METALLIN KIERRÄTYSTÄ

Lokakaivojen tyhjennykset
Asikkalassa hoitaa:

HÄMEEN LOKA JA KULJETUS J.SUVIMÄKI

gsm 044-550 2904 p./f (03) 787 3241

ASIKKALAN LOKAPALVELU
LU
U
KULJETUSLIIKE KUNGAS KY

p. 044 716 4455

asennus

P. (03) 766 0650
powertool@phnet.fi

LOKAPALVELUJA

LOKAKAIVOJEN TYHJENNYKSET
SIIRTOLAVAPALVELU

t

www.parhaatlampopumput.fi

PAIKALLISTA
PALVELUA!

www.asikkalanlokapalvelu.fi
www.as
sikkal
ikk
kkkala
alannlokapalvelu.fi

LVI-ALAN PALVELUJA

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky
- Nouto (min. 500kg)
- Vastaanotto
- Purkutyöt
- Siirtolavat
- Romuautojen nouto
Maksutta (max. 50km)

TIETOKONEHUOLTOA

MUSIIKIN OPETUSTA

Pätiäläntie 37, 17320 Asikkala
Puh. 0400 574931, 040 7645554
OPTIKKOLIIKKEITÄ

tMÊNQÚKBWFTJKPIUPUZÚU tWJFNÊSJLVWBVLTFU tWFTJQVNQVU
t-7*UBSWJLLFFU
tFSJMBJTFULBJWVVUZÚU  NZZOUJIVPMUP

www.asikkalanseudunmusiikkiopisto.fi

TAKSEJA

FTBNJFUUJOFO

ASIKKALA puh. 0440 846 436 !QIOFUGJ

MN-Putkiasennus Oy
Lämpö, Vesi, Ilmastointi,
Huoltotyöt

050 461 7575

Kaikki LVI-työt ammattitaidolla
s 6ESI VIEMËRI JA ILMANVAIHTOJËRJESTELMËT
s ,ATTIALËMMITYSJËRJESTELMËT
s -AA JA AURINKOLËMPÚ
s 0UU JA PELLETTILËMMITYS
puh. 044 9751 375
www.lvisalpa.fi

+,++++
'%&#!!"& -- %)*(#""$   !
'     
PITOPALVELUJA

Juhlapalvelu
P. (03) 766 0555 Vehkoontie 4, Vääksy

Varaa ILMOITUSPAIKKASI

P. 044 736 0757
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Tietokoneryhmä
toimii
Oltermannissa

Futisturnaus tuo
satoja pelaajia
Vääksyyn

Vääksyn Oltermannissa on
ovet auki tietokoneen tai
tabletin käytöstä kiinnostuneille keskiviikkoisin ja torstaisin kello 9–11. Ryhmään
ovat tervetulleita kaikki, jotka ovat kiinnostuneita yhdessä perehtymään tietokoneen käyttöön, toimintaan ja
mahdollisuuksiin. Ennakkotaitoja ja -kokemusta ei tarvita. Ryhmässä voi käydä oman
kiinnostuksen mukaan eli
parasta on tulla paikan päälle
keskustelemaan.
Ohjaus on vertaistukitoimintaa ja vertaistukihenkilöillä on pitkäaikainen ko-

Kanavan puistoalueella tulevana lauantaina 26.9. järjestettävä jalkapalloturnaus tuo
Vääksyyn satoja harrastajia ja
kannustusjoukkoja.
Turnauksen järjestää paikallinen jalkapallon harrasteseura FC Asikkala, ja paikalle
odotetaan nelisensataa pelaajaa. Pelit pelataan Kanavan
puistossa viidellä eri kentällä.
Ottelut alkavat aamulla
kello 9. Aamupäivällä pelaavat nuoremmat ikäluokat eli
7–10-vuotiaat, ja vanhemmat
ikäluokat nähdään kentillä
kello 13–16.
Otteluita pelataan kahdeksassa eri ikäluokassa yhteensä
61. Myös FC Asikkalan naiset
pelaavat harjoituspelin lahtelaista Ladies-joukkuetta vastaan. Naisten peli alkaa kello
15.
Lisäksi puoliltapäivin tur-

kemus tietokoneen käyttämisestä. Yhdessä mietitään,
miten toimitaan toinen toistaan auttaen. Keskiviikkoisin
voi tulla myös oman tietokoneen tai tabletin kanssa. Ensimmäinen kokoontuminen
oli keskiviikko 9. syyskuuta
Yleensä työskentely on tilanteen mukaan tunnin kerrallaan. Ryhmän toiminta on
aiheesta kiinnostuneitten vapaaehtoistoimintaa.
Ryhmään toivotaan mukaan myös kokeneita tietokoneenkäyttäjiä jakamaan tietoaan ja samalla kehittämään
omaa kokemustaan.

Kirkolliset
Asikkalan seurakunta
Kastettu: Neea Emilia Silvennoinen.
Kuolleet: Helpi Anita Ketolainen 82 v, Kaarlo Juhani Väätänen
86 v, Tuulikki Tellervo Vaarala 79 v.

nausohjelmassa on 4–6-vuotiaiden tekniikkarata, jonka
suorittavat lasten vanhemmat
ja seuran sponsorit.
Turnaukseen osallistuu
yhteensä 40 joukkuetta, joista vierasjoukkueita on 29
yhdeksästä eri joukkueesta:
Nastolan Nopsa, Heinolan
Pallo -47, Orimattilan Pedot,
FC Kuusysi, FC Reipas, Helsingin Ponnistus, Hyvinkään
Palloseura, PPJ-Helsinki ja
Lahen Pojat.
Turnaus käynnistää FC
Asikkalan kolmannen toimintakauden. Seurassa on
tällä hetkellä parisataa jäsentä, joten innokkaita lajin harrastajia riittää niin lapsissa
kuin aikuisissa. Seura on palkittu viime vuonna Asikkalan
Vuoden urheiluteko -palkinnolla Päijät-Hämeen urheilugaalassa.
MARIKA SILVER

Sisaremme, tätimme, isotätimme

Pirkko Helena
KOSKINEN
s. 06.07.1922 Asikkalassa
k. 12.09.2015 Lahdessa
Muistaen
Sisarukset ja sisarusten perheet
Allting ﬁnns, blott jag ej längre ﬁnnes,
allt är kvar, den lukt av regn i gräset
som jag minns och vindens sus i träden,
molnens ﬂykt och mänskohjärtats oro.
Blott mitt hjärtas oro ﬁnns ej längre.
(Pär Lagerkvist)

Seurakunnat

Helluntaitemppeli
Huoltorinne 1, Vääksy

www.vaaksynhelluntaiseurakunta.com

SU 27.9. 11.00 Kiittäen ja laulaen -tilaisuus, Rauno Jaatinen ja

kvartetti, Eero Virtanen, Toivainen, pyhäkoulu

TI 29.9. 18.00 Miesten sauna- ja raamattuilta Koivurannassa
TO 1.10. 13.00 Päiväjuhla
SU 4.10. 11.00 Ehtoollisjuhla, Pekka Toivainen, Petri Mielonen

Rauno Jaatinen, pyhäkoulu lapsille

TI 6.10. 16.00 Työttömien tilaisuus, kahvit, ruokakassien jako
Äiti-lapsipiiri TI 9.30, Sana ja rukous KE 18.30, Nuoret PE 19.00
Tervetuloa!

Ruokalistat
Asikkalan koulut

Ma: värikäs vihannespata, riisi, valkokaali-omenaraaste.
Ti: broilerikiusaus, mustaherukkahillo, rapea kurkkumaissisalaatti.
Ke: jauhelihakeitto, pieni moniviljaruutu, juusto, paprika.
To: rapea kalapala, perunasose, punajuuret, lämpimät vihannekset.
Pe: jauheliha-perunalaatikko,
porkkanaraaste.

Asikkalan päiväkodit
Ma aamupala: vehnähiutalepuuro, tuoremehu, juusto,
vihannes. Lounas: värikäs vihannespata, riisi, kaali-omenaraaste. Välipala: aurinkoinen kiisseli.
Ti a: riisihiutalepuuro, kaneli
ja sokeri, leikkele, hedelmä. L:
broilerikiusaus, mustaherukkahillo, rapea salaatti. V: aurinkoinen kiisseli.
Ke a: kaurapuuro, marjasose, juusto, juurespala. L: jau-

Toimitus:

www.seutuneloset.ﬁ
facebook.com/seutuneloset
ISSN 2243-4909 (Painettu)
ISSN 2243-4917 (Verkkojulkaisu)

helihakeitto, ruisleipä, juusto,
vihannes. V: maitokiisseli ja
hillo.
To a: ohrahiutalepuuro, leikkele, tomaatti. L: rapea kalapala, perunasose, punajuuret.
V: hedelmäsalaatti.
Pe a: neljänviljanpuuro, marjat, juusto, vihannes. L: jauheliha-perunalaatikko, porkkanaraaste. V: hedelmä.

Oltermanni
Ma: lihapyörykät, bataattiporkkanasosekeitto, hedelmä
tai kahvi.
Ti: kinkkukiusaus, kalakeitto,
vadelmakiisseli tai kahvi.
Ke: lihakeitto, salaatti, omena-kanelirahka tai kahvi.
To: kalamureke, lempeä broilerikeitto, herukkakiisseli tai
kahvi.
Pe: juuresbolognese, kesäkeitto, ananaskiisseli tai kahvi.
La: pyttipannu, mehukeitto.
Su: riistakastike, jogurtti.

Ilmoitukset:
Päätoimittaja
Stiina Ikonen
044 736 0782

Hämeenkatu 5 A 4, 15110 LAHTI
Puh. 03-884 800
Fax 03-782 8457

vko 40

Myyntipäällikkö
Jouni Hautalahti
044 736 0757
Asikkala, Hollola,
Nastola, Orimattila

Toimittaja
Ville Hakala
044 736 0772

Myyntineuvottelija
Eija Mielonen
044 736 0769
Nastola, Hollola

Toimittaja
Marika Silver
044 736 0784

Myyntineuvottelija
Sirpa Hietalahti
044 736 0762
Orimattila, Hollola

HENNA-MARI VASARA

Helsingin Hartwall Arenalla 16.9. pidetyssä Elämä lapselle
-konsertissa esiintyi monia tunnettuja artisteja, muun muassa Elastinen, Cheek, Robin, Chisu ja Antti Tuisku.

Asikkalalaisnuoret
viihtyivät
Elämä lapselle
-konsertissa
Tinja Paju
Mandi Metsäkangas

Helsingin Hartwall Arenalla
viime viikolla järjestettyyn
Elämä lapselle -konserttiin
kokoontui jälleen paljon ihmisiä hyvän asian puolesta.
Konsertissa esiintyi monia
suosittuja artisteja: muun
muassa Elastinen, Mikael
Gabriel, Sanni, Chisu, Robin, Isac Elliot, JVG, Cheek ja
Antti Tuisku.
Ihmisiä oli todella paljon,
ja fiilis oli hyvä koko konsertin ajan.
Meteliä areenalla riitti
koko ajan, mutta Isac Elliotin, Antti Tuiskun, Robinin
ja Cheekin kohdalla areena
räjähti täysin. Cheek päätti

konsertin todella upealla vedolla, jonka aikana viimeisetkin ihmiset tanssivat. Konsertin aikana tuli lämmin, ja
vaikka ihmisiä oli paljon, se
ei haitannut kenenkään menoa.
Tämä oli ensimmäinen
kerta, kun kävimme hyväntekeväisyyskonsertissa. Emme
katuneet yhtään, että lähdimme, vaikka olimmekin
seuraavana päivänä koulussa
todella väsyneitä. Koulussa
kerroimme kavereille reissustamme, ja moni harmitteli,
kun ei ollut lähtenyt mukaan.
On mukavaa, että Asikkalan nuorisopalvelut järjesti
reissun. Jos on mahdollisuus lähteä tämäntapaisiin
tapahtumiin, niin kannattaa
lähteä.

Dartsin huippupelaajat Vääksyyn
Dartsin pohjoismaalaiset
huippupelaajat kilpailevat
26.–27.9. Hotelli Tallukassa
Vääksyssä. Lauantaina 26.9.
pelataan SDC Tourin kaksi
viimeistä osakilpailua. Sunnuntaina 27.9. ratkotaan
paikka PDC:n järjestämään
Unibet European Championship -kilpailuun. Kilpailut
alkavat molempina päivinä
kello 11.
Tapahtumasta lähetetään
Livestream-kuvaa.
Unibet European Championship kisa pelataan 30.10.–
1.11. Belgiassa.
Euroopanmestaruuskisojen 300 000 punnan palkintosummasta pääsee ki-

sailemaan 32 pelaajaa. SDC
Tourin kaksi parasta pelaajaa pääsee joulukuussa 2015
pelattavaan PDC:n William
Hill World Championship
-kilpailuun, joka pelataan
Englannissa.
SDC Tour rankinglistan kahdeksan parasta kuuden osakilpailun jälkeen:
1. Kim Viljanen FIN
2. Per Laursen DEN
3. Magnus Caris SWE
4. Oscar Lukasiak SWE
5. Dennis Nilsson SWE
6. Marko Kantele FIN
7. Daniel Larsson SWE
8. Per Skau DEN

Lehti ilmestyy keskiviikkoisin
Sähköpostit:
etunimi.sukunimi
@seutuneloset.ﬁ
Toimitukselliset aineistot:
toimitus@seutuneloset.ﬁ
Ilmoitusaineistot:
ilmoitukset@seutuneloset.ﬁ
viimeistään
maanantaina klo 12
(painovalmiit aineistot klo 14)
Yhdistykset toimivat -palsta:
seurapalsta@seutuneloset.ﬁ
viimeistään
perjantaina klo 16

Painopaikka:
Esa Lehtipaino Oy, Lahti
Jakelu:
Suomen Suoramainonta/
Lahden Jakelut
p. 029 001 0043 + ppm
Esa Jakelut Oy
Toimitusjohtaja:
Jarkko Haukilahti
Kustantaja:
Esan Kaupunkilehdet Oy
Seutuneloset kuuluu KaupunkiPlus-pakettiin, joka myy ja välittää
ilmoitustilaa kaupunkilehtiin
Helsingistä Rovaniemelle.

Yhteisjakelu: 39 250 kpl
Asikkala, Hollola, Hämeenkoski,
Kärkölä, Nastola, Padasjoki,
Orimattila, Artjärvi,
Myrskylä ja Pukkila.
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Motocross-koulu kasvattaa suosiotaan

Pärinää pienestä
pitäen
vaihtelu on tuonut junnuille
uutta intoa, kun ei tarvitse
jatkuvasti ajaa samoja tuttuja
kurveja ja hyppyreitä.
Yhteistyö on kasvattanut
myös motocross-koululaisten
määrää.
– Aikaisempina kesinä
meillä on ollut mukana 5–7
junnua. Viime keväänä aloitettiin kahdeksan junnun
voimin, mutta mukana on 27
kuskia, mikä on poikkeuksellinen määrä, Brandt kertoo.
Brandtin ohella junnuja
ohjaa Salpausselän moottorikerhon Perttu Pylväs.
– Lisäksi mukana on neljästä kuuteen apuohjaajaa,
joiden avustuksella homma
pyörii, Brandt kertoo.

Ville Hakala

Vanha sanonta ”minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa” pätee myös motocrossiin. Asikkalan moottorikerhon radalla Vesivehmaan
lentokentän kupeessa päristelee joka toinen tiistai iso
joukko 5–14-vuotiaita lapsia.
Hiekka pöllyää, eikä lentokentälle laskeutuvien koneiden ääntä erota yli 20 pienen
motocross-pyörän pärinältä. Kuskien silmät loistavat
innosta, kun he kuuntelevat
ohjeita, ja odottelevat malttamattomina radalle pääsyä.
Asikkalan moottorikerho ja Salpausselän moottorikerho löivät täksi kesäksi
hynttyyt yhteen ja järjestivät
yhteisen motocross-koulun
junioreille. Joka toinen tiistai ajetaan Vesivehmaalla ja
joka toinen Hollolan Kukonkoivussa. Motocross-koulun
ohjaajana toimivan Mika
Brandtin mukaan paikan

Kärköläläinen Melissa Mäntylä on harrastanut motocrossia vuoden verran. Isä
Ville Mäntylä avustaa kypärän kiinnittämisessä.

Ajokipinä tarttui
isäänkin
Motocross-koululaiset harjoittelevat kahdessa iän ja
ajotaitojen mukaan jaetussa ryhmässä. Jokaisella kerralla harjoitellaan ajamisen

Asikkalan moottorikerhon
Marko Brandt iloitsee kuluneen kesän motocross-koululaisten suuresta määrästä.

YHDISTYKSET
Vesivehmaan
Martat. Kierrätysaih. ilta to 1.10. klo 18 Oksasen
Marjolla, Vesivehmaantie 172.
Asikkalan
Eläkkeensaajat ry. Kerho
Nuokulla 29.9. klo
10.30. Aih. EKL:n tietopaketti,
Sari Sirenin luento Kalevalainen
jäsenkorjaus, Anianpellon 2. lk
esiintyvät, teatt., kons. ja sokkomatkan maksuja vastaanotetaan. Sokkomatkan aikataulu
Rantakulma klo 8.50- 24 tietä
turistipys. klo 9, Anianpelto klo
9.10 ja takaisin Vääksyyn n. klo
15.30-16.
Asikkalan kansalliset seniorit ry. Teatt. Hämeenlinnaan
Tie Mekkaan la 10.10. klo 13
näytökseen. Väliaikatarj. Bussi
lähtee Vääksyn turistipys. klo
11.15., sitä ennen Vanhan
Vääksyn pys. klo 11 ja Kanavan
Kunkku klo 11.05. La 14.11.
Lahden kaup.teatt. Myrskyluodon Maija alk. klo 13. Vielä
lippuja saatavissa. Bussi lähtee
Vääksyn turistipys. klo 12. Väliaikatarj., sitä ennen Vanhan

eri osa-alueita esimerkiksi
jarrutustekniikkaa, kurvien
ajamista tai vaikkapa patikkoajoa.
– Meillä on käynyt vierailevina tähtinä lajin huippuja
alueeltamme. Junnuja ovat
käyneet opastamassa muun
muassa viime vuoden junioreiden suomenmestari Antti
Hänninen, enduro-puolella
menestynyt Joni Kaivolainen
ja Timosen Leevi, joka varmisti juuri MXC/B -liigan
hopeasijan, Brandt luettelee.
Kärköläläinen Melissa
Mäntylä, 9, innostui motocrossista nähtyään vuosi
sitten kummitätinsä puhelimesta videon junnu-motocrossista.
– Videolla ajoi kaverini
poika, ja Melissa innostui siitä niin, että hänen oli pakko
päästä kokeilemaan ajamista
itsekin, isä Ville Mäntylä kertoo.
Ensin ajamista kokeiltiin
lainapyörällä. Kun Melissan
innostus jatkui talven ylikin,
niin maaliskuussa oli edessä
oman 50-kuutioisen crossipyörän hankinta.
– Pyöriä löytyy hyvin käytettynä, ja nämä pitävät aika
hyvin hintansa. Sitten kun
parin vuoden päästä pitää
vaihtaa isompaan 85-kuutioiseen, niin ei tarvitse laittaa
kovin montaa satasta väliin.
Nämä tämänkokoiset pyörät ovat aika kysyttyjä, Ville
Mäntylä kertoo.
Melissa Mäntylän mielestä
motocrossissa kaikki tekeminen on kivaa. Uusia kavereitakin on harrastuksen myötä
löytynyt, vaikka hän on mukana ainoana tyttönä.
– Tämä on myös fyysisesti aika raskasta. Joskus olisi
kiva päästä kilpailemaankin,

Motocross-koulussa on tärkeää kuunnella ohjaajien ohjeet tarkkaavaisesti.
nuori hurjapää suunnittelee.
Isä-Ville ei ole lajia kokeillut mutta myöntää sivusta
seuraamisen sytyttäneen kipinän hänelle itselleenkin.
– Voi olla, että edessä on
oman pyörän hankkiminen,
hän naurahtaa.
Varustus kuntoon
Motocrossissa tärkeimmät
varusteet ovat oikeankokoinen kypärä ja ajosaappaat.
Muita yleisesti käytettyjä varusteita ovat niskatuki, rintapanssari, kyynärpääsuojat, polvisuojat, ajopaita- ja
housut sekä ajohanskat. Varusteet ovat kestäviä, joten
käytettyjä kannattaa kysellä.
Laadukkaimmat motocross-pyörät junioreille
maksavat uutena merkistä
ja mallista riippuen noin
1 500–3 000 euroa. Käytettynä hintahaitari on noin
500–2 000 euroa. Laadukkaimmissa käytetyissäkin
pyörissä arvo säilyy hyvin
jälleenmyyntiä ajatellen
ja varaosien saatavuus on
hyvä.
Halpamaissa valmistettuja
motocross-pyöriä voi saada

Eläkeliiton Asikkalan yhdistys ry. Ke
30.9. kerho Nuokulla
klo 10, tuolijumppaa, kahvit,
puhdistusaine-esit.,
Henna
Mentu.
Lahden Reumayhdistys ry:n Asikkalan kuntajaosto.
Kokoon. Palvelukesk. Oltermannissa ti 29.9. klo 15.

LAHDEN SEUTU
Päijät-Hämeen
Omaishoitajat ja
Läheiset ry. Stressinpoistoa ja rentoutusta intialaisella päähieronnalla, Asikkala ja
Padasjoki Omaiskahvila Oltermannissa pe 25.9. klo 13-

huomattavasti edullisemminkin, ja niilläkin pääsee
harrastuksen alkuun. Ongelmaksi edullisimmissa
pyörissä saattaa kuitenkin

14.30, Hollola Onnenkodossa
Terveystiellä ke 30.9. klo 12-14,
Orimattilan Omaiskahvila Palvelutalo Koivikossa Käkeläntiellä
ke 23.9. klo 14.30-16, Iitti, srk:n
kahvituvalla to 1.10. klo 13-15.
Asikkalan vertaisryhmä Oltermannissa 30.9. klo 14-16. Kuinka lakia luetaan -semin. Helsinkiin ti 6.10. Keilavuoro parittomien vko:n ke klo 12.30-13.30
ja jumppa ke:sin klo 17-18.
Tied. p. 045 854 4085 tai info@
phomaishoitajat.fi.
Lahden Sydänyhdistys ry. Pikku-Vesijärvi kävelytapaht. ti
29.9. Kokoon. vesiuruilla klo 10.
Huvi & Hyöty -kerh. ke 30.9. klo
10, aih. vitamiinit ja hivenaineet. Markkinakahvit tsto:lla ke
7.10. klo 10-12. Teatt. Kouvolaan pe 20.11. klo 14, Onnennumerot, ilm. viim. 28.10. Tied.
tsto:sta, Aleksanterink. 2, p. 045
137 0760.
Kankurin Apu ry. Vielä paikkoja Lahden Kaup.teatt. Myrskyluodon Maijaan la 7.11. klo 13.
Ilm. 03 751 0713.

Lahden
Seudun
Diabeetikot ry. Luento
Diabeetikon
suun terveys to 24.9. klo 18
Wellamo-opis. Kirkkok. 16. Painonhallintaryh. ma klo 17 Karjalank. 16 Diabeteststo, Mäkikatsomon kuntosali ma klo 15-16,
Tuolijumppa ti klo 9.45 Karjalank. 16 Diabeteststo. Tied. Kaarina Kannisto 0400 487 245.
Päijät-Hämeen
Omaishoitajat ja
Läheiset ry. Vertaisryhmien tapaamisajat. Asikkala
ja Padasjoki, Omaiskahvila Oltermannissa pe 25.9. klo 1314.30 stressinpoistoa ja rentoutusta intialaisella päähieronnalla. Orimattilan Omaiskahvila
Palvelutalo Koivikossa Käkeläntiellä ke 23.9. klo 14.30-16
stressinpoistoa ja rentoutusta
intialaisella päähieronnalla. Hämeenkoski, Ystävänkulma, to
17.9. klo 14-15.30. Kuinka lakia
luetaan -semin. Helsinkiin ti
6.10. Keilavuoro parittomien
vko:jen ke klo 12.30-13.30 ja
jumppa ke:sin klo 17-18. Tied.
p. 045 854 4085 tai info@phomaishoitajat.fi.

muodostua varaosien saatavuus ja laitteiden kestävyys.
Harrastusta aloittelevan
kannattaa olla yhteydessä
paikalliseen lajiseuraan.

Kokoukset
Rismalahden tiekunnan VUOSIKOKOUS
la 10.10.2015 klo 13
Terhi ja Jukka Engmanin
kesäasunnolla, MOTONKÄRKI Salonsaari
Esillä vuosikokousasiat.
Hoitokunta

Torilla

TOIMIVAT
Vääksyn pys. klo 11.45 ja Kanavan Kunkku 11.50. Ke 16.12.
Lahden Sibeliustalo Ainola-joulukons. klo 18 alk. Glögitarj. väliajalla, Kapellimestari, Esa Heikkilä ja Laulupuukuoro esiintyy.
Lippuja saatavissa. Tied. ja ilm.
Marjatta p. 050 572 3030.

Motocross-koulussa harjoitellaan valvotuissa olosuhteissa
erilaisia ajotekniikoita.

Kotitori

Puolukkaa
5 kg: n laatikoissa

tarjoushintaan
KE Vääksyn tori 12-13
Lahti

Myydään
kuin uusi Skoda Citigo vm. 12
ajettu 53 000 km, hp 7800 €
Puh. 041 4427770

Sekalaista

KUULUTUS

Asikkalan kunnan Kalkkisten kylään kuuluvan
KALKKISTEN KOSKEN OSAKKAAT

Jakokunnan voittovaroja on mahdollisuus nostaa Kalkkisten Osuuspankista
osoitteesta Siltatie 20 17240 Kalkkinen 1.11.2015 - 2.11.2018 välisenä aikana.
Varat maksetaan sille, joka oli kesäkuussa 2015 laaditun jakoluettelon
laatimisajankohtana osuuteen oikeuttavan tilan tai tilanosan omistaja tai
hänen valtuuttamalleen.
Varoja nostettaessa on tiedettävä tilan RN:o ja tilan nimi ja tarvittaessa
varauduttava esittämään asiapaperein oikeutensa voittovaroihin.
Em. määräaikana nostamatta jääneet voittovarat jäävät osakaskunnan
jakamattomien voittovarojen tilille, jonka käytöstä päätetään osakaskunnan
sääntöjen mukaisesti.
KALKKISTEN KOSKEN OSAKKAAT
Hallinto
Kalkkinen 8.9.2015
Pertti Riihelä
hoitokunnan puheenjohtaja
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ASIOIMISTOIMISTO!
Vääksyn
Vääksy
Rusthollintie 1 A,
Avoinna:
Kirja- ja
a-pe 11-17
m
a
pp
u
0
puh. 044 9711 99
paperika
Ilmoitusaineistot tulee toimittaa
maanantaina klo 14.00 mennessä.
Seurapalstat perjantaina klo 16.00 mennessä.

Costa
Diadema
- Välimeren uusin ja suurin loistoristeilijä

VÄLITTÄÄ
AINEISTOSI
PÄIJÄTHÄMEESEEN

ilmoitukset@seutuneloset.fi
toimitus@seutuneloset.fi
seurapalsta@seutuneloset.fi

MYYNTI (03) 884 800

NOUTOPISTEET
K-Supermarket,
Maakaupantie 1
S-Market, Rusthollintie 1
Kanavan Kotileipomo,
Aleksintie 1
Siwa, Puotitie 2
Siwa, Asikkalantie 2
Hotelli Tallukka,
Tallukantie 1
Löytötori, Rusthollintie 2
Viipurilainen Kotileipomo,
Pasolanharjuntie 3

Neste Huoltamo Körri,
Joenkulmantie 2, Vesivehmaa
S-market Padasjoki,
Kauppatie 2, Padasjoki
ABC-Padasjoki,
Tauluntie 124, Padasjoki
K-market Ruokapata,
Kauppatie 1, Padasjoki
Esan Kaupunkilehdet,
Hämeenkatu 5 A 4, Lahti
Lehdet toimitetaan
noutopisteisiin torstaisin.

lähtö: 7.11. 2015
Premium-palvelut ilmaiseksi:
- Hytit ylemmiltä kansilta
- Ilmainen huonepalvelu 24h sekä
aamiainen hyttiin tarjoiltuna
haluttaessa

EIKÖ LEHTEÄ
JAETTU?
Soita jakeluhäiriöistä
numeroon
(03) 884 800

- reittilennot Helsinki - Italia - Helsinki
- kuljetukset lentokentältä satamaan
- 7-yön risteily kahden hengen sisähytissä
- kaikki ateriat laivalla - aamiainen, lounas,
iltapäiväkahvi ja illallinen
- virvoitus- ja alkoholijuomat laivalla
- verot, satamamaksut sekä tarjoilupalkkiot
- loistoristeilijän viihdepalvelut
- suomalaisen matkanjohtajan palvelut risteilyllä

Parhaita herkkuja syyshintaan!
NORJALAINEN
LOHIFILEE

ERÄ

pakattu, raj. 2 kpt/talous

7

5

n. 1kg

99
kg

BEN & JERRY´S
-JÄÄTELÖT

-23–28%

500ml, myös Core ja Core Greek
reek
ek
sekä Mini mix 4*100ml

3

VILJAPORSAAN
-25%
MAUSTAMATON
ULKOFILEE TAI
RYPSIPORSAAN PINTAMAUSTETTU ULKOFILEE
kg

1

59

pkt

Ilman korttia 6,55-6,95/pkt (13,38-16,38/l)

Ilman korttia
7,95/kg

CONFERENCE
PÄÄRYNÄ
Hollanti

95

kg

-11–25%

-24%

200g (1,25/kg), pakaste

150g (4,44/kg)

2

KEITTOJUUREKSET

1

00

00
3 prk

Ilman korttia 0,75-0,89/prk (5,00-5,93/kg)

KESÄKURPITSA

4 ps

Ilman korttia 0,33/ps (1,65/kg)

SIDOTTU
KUKKAKIMPPU

Espanja

Hollanti

1

8

59

00

kg

2
kimppua

yksittäin 4,90/kimppu

PERINTEISELTÄ PALVELUTISKILTÄ SAAT PARASTA PALVELUA! TARJOUKSET VOIMASSA TO-LA.
Suomi,
palana

NAUDAN TAKUUMUREA

ULKOFILEE

95

VALIO EILA
LAKTOOSITTOMAT
JOGURTIT

T: Kauppiaanne Kirsi ja Johannes sekä
K-Supermarket Vääksyn Väki

17

95
kg

NAUDAN TAKUUMUREAT

Suomi

ULKOFILEEPIHVIT

19

NAUDAN KULMAPAISTI
palana tai kuutioina,
Suomi

95
kg

Tarjoukset voimassa to-su 24.-27.9. ellei toisin mainita.

VÄ Ä KSY

Maakaupantie
1, 17200
voimassa la 19.9.
asti Vääksy. P. 03-882 550
kirsi.verkka@k-supermarket.fi, johannes.mattelmaki@k-supermarket.fi
Palvelemme ark. 7-21, la 7-18, su 12-18.

7

99
kg

