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NASTOLAN
TARVIKEOSA KY
Keskustie 3, 15550 Nastola
(03) 7621 987

LUOTETTAVA, LAADUKAS, KOTIMAINEN.

www.fennooptiikka.fiLEKATIE 1, P. (03) 762 5111  Av. ma-pe 9-17, la 9-13
OPTIKKO NYMAN

(Tarjous voimassa lokakuun ajan, ostaessasi normaalihintaiset kehykset ja 
linssit. Toiset lasit samanhintaisilla tai edullisemmilla kehyksillä perus 1,5 
linsseillä varastovoimakkuuksin.) 

Ostaessasi silmälasit saat toiset 
lasit kaupan päälle, itsellesi tai 
vaikka kaverillesi.

OSTA YKSI,
SAAT KAKSI.

PIHA-
KANTOJEN 
JYRSINTÄÄ

MARTTI MÄKELÄ
0400 652 376

 PlusTerveys
Nastolan lääkärikeskus

Pekkalantie 20, 15560 Nastola
 Ajanvaraus (03) 7624 999 klo 8-16

www.plusterveys.fi

NYT NASTOLASSA SAA REUMAHOITOA!
Reuma- ja sisätautien 
erikoislääkäri 
Jorma Vuotila.

PESULA PALVELEE 
24 H VUOROKAUDESSA
Maksu tapahtuu sirukortilla 
(ohjeet automaatissa)

Pesuhinnat: 
1. Kiilloituspesu  19,50 €
(esipesu, vaahto, korkeapainepesu, 
pehmoharjapesu, pyöräpesu, 
kiilloitusvahaus, kuivaus)

2. Pehmoharjapesu+vaha 16 €
(esipesu, vaahto, pehmoharjapesu,
pyöräpesu, huuhteluvaha, kuivaus)

3. Pehmoharjapesu 14 €
(esipesu, vaahto, korkeapainepesu,
pyöräpesu, kuivaus)

4. SuksiBoxi-pesu 16 €
5. Pick-up pesu 16 € 

TERVETULOA!

A-Tomaatti Oy
Autopesula Puotitie 1

Robin Hoodia vastapäätä

Puhtaasti paras, edulliseen hintaan!

NASTOLA-
LAISET

Kaunis kiitos teille
– oli ilo palvella!

Hyvää syksyn
jatkoa.

Onnea vuodelle
2012!

Tavataan
ensi kesänä.

J.L. Böhm Ky
Leena Böhm

p. 040 758 0443

UNIIKKI
5 vuotta

Ma-To 10-18, Pe 10-19, La 10-15
Rakokiventie 15-17 Nastola

P. 044 547 0577

10.-15.10.2011
JUHLAVIIKKO JATKUU...
TO -20% LASTEN TAVARAT

Lelut, lasten sisustus...

PE -20% KYNTTILƒTUOTTEET
Lyhdyt, kelluvaasit, kynttil‰t...

LA KAHVITARJOILU
-15% Kaikki normaalihintaiset tuotteet

UNIIKKI
Valmistus ja myynti Nostavalla
MA-TO 7-15,  PE 7-11, LA 8-12

Laitatie 32, Hollola. 03-7877 387

Verhoilut ja ompelut
nopeilla toimituksilla

jopa 1-2 päivässä!

Varastossa 
yli 100 pakkaa 

verhoilukankaita! 
Tuhansia 

tilauskankaita!
Myös

nahkaverhoilut! 

VERHOILUTA ja
UUDISTA NYT
EDULLISESTI!

elutelut
kksilla

ut!!!!!!!!!!
VerVer
nonope

t

na

Rakokiventie 10, p. 040 543 9520
MA-PE klo 10-18,   LA klo 9-14

naisten
neuleet, 

huivit, tunikat ym.h
Naisten
pukeutumis-
pusero 
1/3 hihalla
monta väriä, koot s-xxl

35.50

Naisten
nahka-
rukkaset,
paljon kokoja

24.50
VENIX
Naisten erilaiset
vyöt
15.50 /kpl

Miesten
fl eecepaita
s-xxxl (ovh 29.50)

24.90

-10%
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Lue uusin lehti heti keskiviikkona
www.seutuneloset.fi

Kukkastie 33, Nastola     puh./fax (03) 733 3488
Avoinna ma-pe 8.30-16.00

myös arkisin ja viikonloppuisin tilausten ja varausten mukaan.

kahvila.kahvitar@phnet.fi www.kahvitar.fi

Aloitamme
“lähiruokatori“ toiminnan

torstaina 20.10.2011
Joka toinen torstai klo 16-18 pääset ostamaan 

tuoreita, ihania, lähellä tuotettuja tai 
valmistettuja tuotteita.

Seuraavat 3.11., 17.11., 1.12. ja 15.12.
Jos olet itse lähiruoan
tuottaja tai valmistaja 
ja halukas myymään 
ja markkinoimaan 
tuotteitasi meillä, 
ota yhteys 
03-733 3488 tai 
050 539 5564 
/ Tarja Lindroos TERVETULOA!

edut loppuvuoden toimituksiin.

LUOTETTAVA VALINTA
Pystymme tarjoamaan ison tehtaan tuotantoedut ja
henkilökohtaisen palvelun sekä pitämään kiinni sovituista
toimitusajoista. Tyytyväinen asiakas on meille kunnia-asia.

KATTAVA VALIKOIMA
Ulottuvillasi on Finnlamellin laaja mallisto, joka vastaa niin
ympärivuotisen asumisen kuin vapaa-ajan rentoutumisen
kin tarpeisiin.
Tilaa esite tai tutustu valikoimaan osoitteessa
www.finnlamelli.fi!

–2012

Esittelyssä

uudet

hirsitalomallit

Finnlamelli palvelu, Lahti
Ari Pusenius 040 507 7993

ari.pusenius@finnlamelli.fi

Soita ja sovitapaaminen040 507 7993

Neuvotellaan yhdessä parhaat edut 
loppuvuoden toimituksiin.

UUSI HIRSIKOTIMALLISTO ON ILMESTYNYT

Toimisto: Aikuiskoulutuskeskus, Kirkkokatu 16, 15140 Lahti. 
puh. 03-814 4755, 814 4734, 814 4736
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.fi Mm. seuraavalla marraskuussa alkavalla kurssilla 

on vapaita paikkoja:
Seimiasetelma jouluksi, lyhytkurssi (08119811) (alk.9.11.)

OPISKELE AVOIMESSA YLIOPISTOSSA! 
01320250 Esiintyminen ja argumentointi 3 op
01410152 Maailmankaikkeus nyt 4 op
01410153 Ympäristöpolitiikan johdantokurssi 6 op
01710150 Hevoskurssi 3 op
Lisätiedot p. (03) 814 4735

Tervetuloa opiskelemaan!

LA 15.10. 
IRWININ 
LAPSET
alkaen klo 24.00 

Karaoke
klo 21.00-24.00

Liput ennakkoon 8 e, 
ovelta 10 e

PUBIN PUOLI
Su-To 10.30-23, 
Pe-La 10.30-03

KARIN KARAOKE 
Pe & La klo 21-02.30

RUOKAPUOLI 10.30-22
LOUNAS

Arkisin 10.30-14
KOTIINKULJETUS

Ma-Su 10.30-22.00

A-oikeudet
Mestarintie 1, 
15550 Nastola

puh. 03-783 0567

Tapahtuma on suunnattu Nastolan pk-yrittäjille. Illan aikana 
osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa ja kehittää ennalta-
ehkäiseviä työterveyshuolto- ja liikuntapalveluita yhdessä pal-
velujen tarjoajien kanssa. 

Illan ohjelma
klo 17.00-18.00 InBody-kehonkoostumusmittaus
klo 18.00 -19.30 Yrittäjien hyvinvoinnin liiketoiminta-

suunnitelma ja kahvitarjoilu
klo 19.45-20.30 Liikuntakokeilu (kahvakuulaharjoitus)

Kehittämässä mukana mm: 
Nastolan Yrittäjät ry
PlusTerveys Nastolan Lääkärikeskus
Wellamo-opisto
Nastolan kunta
Sport Center Nastola

Tilaisuus on maksuton. 
Ennakkoilmoittautumiset sähköpostilla pe 14.10.2011 
mennessä: paula.harmokivi-saloranta@lamk.fi

Tule vaikuttamaan oman kotikuntasi palveluihin ja viettämään 
kanssamme mukavaa iltaa! Haasta yrittäjäystäväsi mukaan.

Tapahtuman tarjoaa Terveysliikkujan ääni-hanke. 
Lisätietoja Paula Harmokivi-Saloranta, puh. 044 7080 747.Tervetuloa Neste Nastolaan,

ystävällisen ja monipuolisen
palvelun Neste-asemalle!

Testivoittajat
nyt meiltä!
Nastolan Nesteeltä

saat laadukkaat

renkaat alle suju-

vasti ja kilpailu-

kykyiseen hintaan.

Kysy tarjous!

Talvirengaskaupoille!

HAKKAPELIITTA 7

13/2010

TM 17/10

w ww.tmnet.f i

Testivoittajan
ylivoimaa.

RUUHIJARVI ROCK
2011

..
RUUHIJÄRVEN NS-TALOLLA
15.10.2011 KLO 18-02

SISÄÄNPÄÄSY 5€ WWW.PITCATBAND.COM

NASTOLAN KIRJA JA LELU
Timpurintie 2 • puh. 03-762 4247 • ark. 9–17, la 10–14 

7,90

Heräämis-
opas

SYYSALE KIPA kirjakaupassa

12,90
Fingerporit

kpl
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Minna Nousiainen

Nastolassa järjestettiin Vanhusten-
viikolla asiaankuuluvaa toimintaa jo-
kaiselle viikonpäivälle. Kunnan van-
hus- ja vammaisneuvoston organi-
soimissa tapahtumissa käveltiin luon-
nossa, pelattiin kahvibingoa, laulettiin 
yhdessä ja vietettiin ikäihmisten juh-
laa. Palvelutaloihin tapahtumat vietiin 
muun muassa kaverikoirien vierailun 
merkeissä ja rohkeimmat vanhukset 
pääsivät myös hevosajelulle.

Vanhus- ja vammaisneuvoston sih-
teeri Tiina Häyrinen on iloinen, että 
palvelutalojenkin asukkaat pääsivät 
osallisiksi Vanhustenviikon tapahtu-
miin.

– Missioni oli, ettei unohdeta asu-
misyksiköiden vanhuksia, vaan tarjo-
taan tapahtumia heillekin. Toimintaa 
vietiin heidän luokseen ja vanhuksia 
toiminnan luokse.  Väkeä kuljetettiin 
esimerkiksi Kaarisillan järjestämään 
yhteislaulutilaisuuteen.  Palvelutalo-
jen henkilökunta oli hienosti mukana 
järjestelyissä, Häyrinen iloitsee. 

Aktiivinen neuvosto vanhusten
ja vammaisten asialla

Nastolassa väestön ikärakenne on 
korkea. Myös vammaisia on jonkin 
verran, joten neuvostoa tarvitaan. 
Kymmenen jäsenen vanhus- ja vam-
maisneuvosto koostuu Nastolan seu-
rakuntien ja perusturvalautakunnan 
sekä nastolalaisten ja päijäthämäläis-
ten vanhus- ja vammaisjärjestöjen 
edustajista. Neuvosto antaa lausunto-
ja, järjestää tapahtumia sekä yleisöti-
laisuuksia. 

Viimeksi neuvosto on järjestänyt 
ikäihmisten ajokuntokurssin ja teh-
nyt esteettömyyskartoituksen Nasto-
lan liikekeskuksessa. Häyrinen kehuu, 
että Nastolassa on aktiivinen vanhus- 
ja vammaisneuvosto, joka saa asioita 
oikeasti aikaan. Suuri kiitos kuuluu 
kunnalle, joka arvostaa neuvostoa.

– Esimerkiksi ennen kuin uutta 
asumisyksikköä ryhdyttiin rakenta-
maan, meiltä pyydettiin lausuntoa 
muun muassa sen saatavuudesta ja 
käytettävyydestä sisä- ja ulkotilojen 
osalta vammaisten ja vanhusten nä-
kökulmasta, Häyrinen kertoo.

Ikäihmisten  juhlassa esiteltiin 
tuleva palvelukeskus

Rakokiveen rakenteilla olevan hoi-
va- ja asumisyksikön näkökulmiin tai 
ainakin kuvakulmiin saatiin tutus-
tua isolla joukolla, kun Erkki Vuo-
pala Vuorelma Arkkitehdit Oy:stä 
tuli esittelemään palveluskeskuksen 
suunnitelmia Ikäihmisten juhlaan. 
Helluntaiseurakunnan tiloissa pi-
detyssä juhlassa reilut sata vanhusta 
keskittyi esitykseen  vapaaehtoisten 
valmistaman maittavan lohisopan 
syönnin jälkeen. 

Vuopala kertoi, että Rakokiven 
palvelukeskukseen on tulossa viisi 
ryhmäkotia, joista jokainen sisältää 
16 asuntoa eli yhteensä 80 asuntoa. 

Suurin osa asunnoista on 22,5 neli-
ön kokoisia, ainakin Terttu Oksasen 
mielestä aika pieniä.

– Asunnot ovat niin pieniä, että 
ahdistaisi. Oma asuntoni on yli 30 
neliöinen, ja sekin meinaa ahdistaa, 
Oksanen miettii.

Jos ei asuntojen kokoon, niin pin-

tamateriaaleihin ja muihin palvelu-
keskuksen puitteisiin luulisi jokaisen 
olevan tyytyväinen. Vuoden 2012 
loppuun mennessä valmistuvaan pal-
velukeskukseen on tulossa muun mu-
assa paljon ikkunoita ja valoa, koko 
talon kattava lattialämmitys, liikunta-
piha ja grillikatoksia. Kaikki tietenkin 

apuvälineiden käyttöön mitoitettuna. 
Martta Riihimäen mielestä palvelu-

keskus vaikuttaa lupaavalta. 
– Toivottavasti talon keittiöstä 

myytäisiin lounasta muillekin kuin 
asukkaille. En ole vielä tarvinnut van-
husten palveluja, mutta voisin asua 
uudessa palvelukeskuksessa, jos ra-
hat riittävät. Jännitän kovasti, voinko 
käydä siellä sitten syömässä, Riihimä-
ki tuumii.

Jumpattiin ja humpattiin

Asiaosuuksien jälkeen liikunnan-
ohjaaja Sari Hahl ohjasi ikäihmisille 
tuolijumpan. Innostava ohjaaja sai 
kaikki mukaan ylävartalon lihaksia 
jumppaamaan. Lihakset vetreinä oli 
hyvä nauttia vielä Villähteen Kyläpe-
limannien ja helluntaiseurakunnan 
päiväpiiriläisten musisoinnista sekä 
Erkki Hämäläisen tarjoamasta elä-
mänkaareen liittyvästä valokuvaesi-
tyksestä. 

Lopuksi nautittiin kahvi, joten 
ikäihmisten juhla jätti jälleen suut 
makeaksi ja mielen virkeäksi.
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Erityisen magee
fiilis Nuokulla

Nastolan Nuokulla järjes-
tetään halloween-henkinen 
disko lauantaina 29.10 klo 
14-17. Erityisen magee fiilis 
-tapahtuma on tarkoitettu 
kaikille vammaisille,  erityis-
tukea tarvitseville sekä heidän 
avustajilleen.

Sisäänpääsymaksu kolme 
euroa sisältää myös kahvin 
ja pullan. Tarjolla on hyvää 
musiikkia ja iloista menoa 
tarkoin kohderyhmänsä huo-
mioivassa tilaisuudessa.

Viihtyvyydestä vastaavat 
ensiaputaitoiset, iloiset Dilan 
aikuisopiskelijat ja joukko 
vapaaehtoisia. Järjestäjinä 
toimivat Anne ja Esa Lukka-
rinen.

Lisätiedot ja ennakkoil-
moittautumiset 15.10 men-
nessä anne.lukkarinen@insti-
tuutti.dila.fi tai 044 2511 134, 
esa.lukkarinen@instituutti.
dila.fi tai 041 7799 334.

Heppakyydillä
Vanhustenviikon viettoon

Keno toi
ilouutisia
Nastolaan

Sunnuntain kenoarvonnan 
kirkkaimmat tähdet tuikkivat 
Nastolan suuntaan. R-Kioski 
Vesa Liuksessa pelattu rivi toi 
25 000 euron voiton. Makea 
voitto tuli Kenon 9-tasolla 
panoksen oltua 50 senttiä. 
Viikolla 39 suuria kenovoit-
toja tuuletettiin Nastolan li-
säksi naapurikunnissa, kun 
Lahteen meni 200 000 euron 
ja Hollolaan 25 000 euron 
voitto.

Kenossa voitot määräyty-
vät panoksen ja asiakkaan va-
litseman kenotason mukaan. 
Minimipanos on 50 senttiä. 
Se on Loton jälkeen Veikka-
uksen toiseksi suosituin peli.

Vuonna 2002 alkanut Keno 
on Veikkauksen toiseksi suo-
situin peli.

Sähköt poikki
laajoilta alueilta

Sähköt katkesivat laajoilta 
alueilta pitkin Nastolaa. Säh-
köt katkesivat paikkakunnalla 
iltakahdeksalta noin 900 ko-
titaloudelta Vattenfallin jake-
lualueelta. Katkokset koskivat 
lähinnä Ruuhijärven, Metsä-
kylän ja Immilän alueita.

Vattenfall sai syysmyrskyn 
aiheuttamat ongelmat aisoi-
hin suurimmalta osalta muu-
tamassa tunnissa.

Ponitaivas Uudestakylästä tarjosi Timontalon väelle hevosajeluita Vanhustenviikolla. 90-vuotias Laura Arola kävi 
ajelulla poikansa Ilpo Arolan kanssa. Tunnelmaa voi luonnehtia nostalgiseksi!

Tuolijumppa sopii 
myös juhlatilai-
suuksiin. Ener-
ginen Sari Hahl 
ohjasi rauhallisen 
mutta vetreyttävän 
jumpan ikäihmis-
ten juhlassa hel-
luntaiseurakunnan
tiloissa.

Martta Riihimäki on tyytyväinen Nastolan palveluihin ja omaan elämään-
sä. Tuleva palvelukeskus vaikuttaa hyvältä, mutta pirteä Riihimäki ei 
tuettua asumista ainakaan vielä tarvitse itse.
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Ilmoitustilavaraukset tälle palstalle 

puh: 044 73 60 769 / Eija

Pääkirjoitus

Kuka tahtoo
kunnanjohtajaksi?

Kunnanjohtajan työ ei ole niitä varten, joilla on herkkä hi-
piä. Luottamushenkilöt osaavat vaatia melkoisesti korkeim-
malla paikalla olevalta virkamieheltä ja kuitenkin valtuusto 
lopulta päättää isoista asioista - aivan kuntalain mukaisesti. 
Kunnanjohtajilta toisaalta toivotaan yrittäjämäisiä otteita 
kuntalaivan ohjaamisessa aina vain pahenevissa myrskyissä, 
mutta tiukassa paikassa virkamiehistön liian roimat otteet 
saatetaan lieventää poliittisesti korrektilla äänestystuloksella. 

Kunnanjohtajan on oltava sekä rohkea että sopivan nöyrä, 
idearikas ja yhteistyökykyinen, tiukka henkilöstöjohtaja ja hy-
vän ilmapiirin luoja, liukasliikkeinen markkinoija ja maahen-
kinen isä- tai emohahmo. Melko paljon pyydetty, kun lisäksi 
vaaditaan kykyä olla esimies lukuisten alojen toimialajohtajil-
le, osallistuttava kuntayhteistyöhön ja liitosneuvotteluihin, ja 
kantaa on osattava ottaa kaikkeen, mitä media keksii kysyä. 
Puoluepoliittista kantaa ei saa olla vaan on noustava sen ylä-
puolelle kuin konsanaan tasavallan presidentti. Ja luultavasti 
silti syytetään puolueellisuudesta, milloin mihinkin suun-
taan. 

Lisähaitta nykyään ovat mahdolliset kuntaliitokset, jolloin 
johtajiakin tarvittaisiin vähemmän. Myös potkuja on maassa 
jaettu kunnanjohtajille, joita ei pidetä pätevinä tai sopivina. 
Tuulinen virka siis kaiken kaikkiaan sangen kohtuullisella 
palkalla.

Asikkalassa on äänestysten jälkeen päädytty hakemaan kun-
nanjohtajaa, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto. Enem-
mistö uskoi, että siten saadaan laajempi hakijajoukko, joista 
päästään valitsemaan. Nykyisen kunnanjohtajan määräaika 
ja sen lisäoptiokausi päättyvät heinäkuussa 2012, joten haku 
on lain mukaan välttämätön, vaikka Juri Niemisen kannatus 
osoittautuisikin riittäväksi jatkokutsuun. 

Poliittisten ryhmien eriävien toiveiden ansiosta Asikka-
lan muutenkin jännittävä prosessi on hyvä testi siitä, kuinka 
paljon kunnanjohtajuus kiinnostaa osaajia. Kunnanjohtajista 
noin kahdella kolmasosalla on ylempi korkeakoulututkinto ja 
noin joka neljännellä alempi. Yleisimmät tutkinnot ovat tilas-
tojen mukaan kunnallistutkinto ja hallintotieteiden maisteri 
– joka on myös Asikkalan istuvan kunnanjohtaja Juri Niemi-
sen tutkinto. 

Koulutettu
urheiluhieroja
JENNA AHOKAS
Lahti: Mannerheimink. 13 B, 2. krs.
Nastola: Kausalankuja 2

SOITA HETI P. 040 5200 285

Kennel Domacos jeesaa
koirien kasvatuksessa
Mirkka Aarti

Minna Lavikainen Uuden-
kylän Kennel Domacosista 
neuvoo lemmikkien omistajia 
kiinnittämään huomiota siihen, 
mikä ruoka eläimelle parhaiten 
sopii. 

– Turkin ulkonäkö ja muu 
yleinen kunto antavat osviittaa 
siitä, onko kyseessä eläimelle 
oikea ruoka, Minna opastaa. 

Kennel Domacosin kautta voi 
tilata juuri omalle lemmikilleen 
sopivaa ruokaa ja ruokapaketin 
voi piipahtaa hakemassa vaikka 
sunnuntai-iltana, kunhan var-
mistaa, että kennelillä on joku 
paikalla. 

Kennelissä on koiran- ja kis-
sanruoan lisäksi myynnissä esi-
merkiksi kissanhiekkaa, häkke-
jä ja shampoita. Myös muista ti-
lauksista voi neuvotella. Lisäksi 
Minna tekee mikrosirutusta. 

– Nykyisin kaikki pennut 
tunnistusmerkitään mikro-
sirulla ennen rekisteröintiä, jol-
loin kennelliitosta tulee rekiste-
ritodistus, missä on jo valmiina 
tunnistusmerkintänumero. Siru 
on pieni kapseli, joka tulee nis-
kaan ihon alle ja on luettavissa 
erillisellä lukulaitteella. Esimer-
kiksi löytöeläimeltä voidaan lu-
kea siru ja löytää omistaja tätä 
kautta.

Toive pentueesta

Kennelissä on tällä hetkellä 

viisi Pyreneittenkoiraa. 
– Kaksi on jo veteraaneja ja 

toiset kaksi parivuotiasta, yk-
si täytti juuri seitsemän. Olen 
kasvattanut koiria yli kaksi-
kymmentä vuotta, ensin oli 
Newfoundlandinkoiria, sitten 
Coton de Tuleareja ja nyt Pyre-
neittenkoiria. 

Suunnitelmissa on lähteä 
Vuokattiin astuttamaan yhtä 
koirista. Minna toivoisi kovasti 
pentuetta.

–Viime vuoden pentueessa 

oli vain kaksi pentua. 
Aikaisemmin Kennel Do-

macosiin oli mahdollista tuoda 
koirat myös hoitoon, mutta nyt 
Minna on tehnyt muita töitä, 
joten hoitokoiria ei ole enää ol-
lut mahdollista ottaa. 

Minna on hankkinut työko-
kemuksen metallialalta, mutta 
hän on ollut hulluna eläimiin 
pienestä asti, joten on luonnol-
lista, että eläimet ovat jollain 
tapaa osa elämää. Minna on li-
säksi Salpausselän koirakasvat-

tajat ry:n puheenjohtaja sekä 
Pyreneittenkoirat ry:n varapu-
heenjohtaja. 

– Parasta koiraharrastukses-
sa ovat pennut, vaikka ne työl-
listävät kovasti ja uusien kotien 
löytäminen on joskus vaikeaa. 
Silti haluan nähdä,, mitä uusis-
ta pennuista kasvaa. Luonne, 
terveys, ulkomuoto, rotuomi-
naisuus ovat asioita, mitä tässä 
koiranjalostuksessa haetaan. 

Menestystä ulkomailla

Minna on tällä hetkellä hu-
rahtanut ulkomaan näyttely-
matkoihin. Baltian maat on 
käyty ja Bratislavassakin on 
tullut vierailtua muutaman ker-
ran. 

– Viime vuonna Tanskassa 
kasvatistani Domaco´s Ritneys-
tä tuli juniorimaailmanvoittaja. 
Nyt kävimme sen kanssa Parii-
sissa Maailmanvoittajanäytte-
lyssä. Tällä kertaa se ei sijoittu-
nut, mutta oli upeaa olla muka-
na rodun kotimaassa.

Minna haluaa muistuttaa, et-
tä Kennel ei ole löytöeläintalo. 

– Olen ottanut omia kasvat-
teja tänne, jos ne etsivät uutta 
kotia, mutta en muuten välitä 
tai myy koiria. Koirankasvatta-
jien puheenjohtajana toki opas-
tan ottamaan yhteyttä myös 
muiden rotujen kasvattajiin, 
jos ihmiset kysyvät, mikä rotu 
heille sopisi.

Kennel Domacosin Minna Lavikainen Pyreneitten koirien 
Irkun ja Beibin kanssa.

Nastolan Kenkä-Opaali lopettaa
Minna Nousiainen

Nastolan Kenkä-Opaalin 
liikkeenhoitaja Merja Ahonen 
järjestelee kenkähyllyjen rivejä 
suoriksi. Jokaisen hyllyn päällä 
kirkuu alennusprosentti isoin 
numeroin laitettuna. Myös liik-
keen ikkunat on koristeltu ”Lop-
puunmyynti” kyltein. Lähes 15 
vuotta olemassa ollut liike ve-
telee viimeisiään, samoin kuin 
saman verran kestänyt Ahosen 
myymälänhoitajan pesti.

–Liike lopetetaan marraskuun 
loppuun mennessä. Liike on 
ollut olemassa lähes viisitoista 
vuotta, ja nyt se lopetetaan, mut-
ta minkäs teet, Ahonen huokaa.

Kiitos vakioasiakkaille

Kenkä-Opaalissa on tarjon-
taa koko perheelle. On lasten, 
naisten ja miesten kenkiä syksyn 
ja talven sääolosuhteisiin sekä 

juhlakenkiä. Myös kesäkengät 
on tuotu alennuskoreihin, täy-
tyyhän varasto myydä loppuun 
ennen lopullista sulkemista. 
Trendikkäästä ja laadukkaasta 

tarjonnasta huolimatta kengät 
eivät ole enää kelvanneet nas-
tolalaisille. Ahosen mukaan 
asiakasmäärät ovat vähentyneet 
paljon kahden viimeisen vuo-

den aikana.
–Kyllä nastolalaiset kenkiä 

ostavat, mutta jostain muualta. 
Suuret kauppakeskukset syövät 
pienet yritykset ja sitä myötä 
palvelut katoavat pieniltä paik-
kakunnilta, Ahonen kertoo tosi-
asioita apeana.

Tulevaa ei voi ennustaa

Mutta vaikka nyt yhden liik-
keen ovi sulkeutuu, voi toisen 
avautua. Ahonen on hyvin pa-
hoillaan siitä, että Kenkä-Opaali 
lopetetaan mutta toisaalta in-
noissaan tulevaisuuden mahdol-
lisista uusista haasteista. Erikois-
alan myymälät, vaatteet ja ken-
gät kiinnostavat jatkossakin.

– Koskaan ei voi tietää mitä 
tapahtuu. On minulla nyt onkia 
siellä täällä, mutta jos ei mikään 
nappaa, niin jään vaikka vapaa-
herrattareksi, Ahonen hymyilee.

- Asiakkaita ei riitä. Suuret kauppakeskukset ja marketit 
vievät kenkäasiakkaat pieniltä yrityksiltä. Toisaalta huono 
taloudellinen tilanne on saattanut vaikuttaa ihmisten kulu-
tustottumuksiin, Merja Ahonen miettii taustasyitä Nastolan 
Kenkä-Opaalin lopettamiselle.

Ruuhijärveläiset nihkeitä vesiosuuskuntaan liittyjiä
Stiina Ikonen

Vesiosuuskunta Kumiantien 
kaavailut Ruuhijärven liittä-
miseksi yhteiseen vesi- ja vie-
märilinjaan eivät ole edenneet 
osuuskunnan toivomalla tavalla. 
Aiheesta on tehty kirjekysely 
Ruuhijärven alueella, mutta ka-
sassa on vain noin 2/3 hakijoiden 
määrästä, jolla ruuhijärveläisten 
mukaan ottaminen vesiosuus-
kuntaan olisi taloudellisesti jär-

kevää.
– Eniten on ihmetyttänyt va-

paa-ajanasukkaiden hiljaiselo. 
Sieltä olisi luullut tulevan enem-
män liittyjiä. Ympärivuotisesti 
kylässä asuvat ovat sen sijaan 
olleet aktiivisia. Erityiskiitos 
kuuluu paikallisen kyläyhdis-
tyksen puheenjohtajalle, Petri 
Honkaselle, joka on markkinoi-
nut hanketta hyvin, Osuuskunta 
Kumiantien puheenjohtaja Jaana 

Järvenselkä sanoo.
Järvenselän mielestä Ruuhi-

järvellä on sen verran runsaasti 
asutusta, jotta keskitetylle vesi- ja 
jätevesiratkaisulle olisi selkeää 
tarvetta. Hän sanoo, että kunnal-
listeknisillä toimenpiteillä on vai-
kutusta jopa muuttoliikkeeseen.

– Henkilökohtaisesti tuli etsis-
keltyä maata Ruuhijärven suun-
nalta, joka tuntui potentiaaliselta 
asuinpaikalta omalle perheel-

lemme. Potentiaalisuus hävisi, 
kun selvisi, että vesiosuuskunta-
asiaa on jossain vaiheessa ajet-
tu, mutta sitten se on tyssännyt. 
Muutimme Salajärven puolelle, 
jossa on aktiivinen vesiosuus-
kunta. Etenkin nuorille perheille 
on perusasia, että perusinfra on 
kunnossa, hän laskettelee.

Osuuskunnan jäsenten liit-
tymismaksu riippuu liittyvien 
jäsenten määrästä, mutta Jär-

venselkä kertoo osuuskunnan 
hinnan olevan kilpailukykyinen 
muihin ratkaisuihin, kuten pa-
nospuhdistamoon verrattuna.

Kumiantien vesiosuuskuntaan 
voi hakea 14. lokakuuta saakka. 
Mikäli hakijoita ilmoittautuu 
tarpeeksi, linjan rakentamisen 
aikataulua säätelee vielä Nastolan 
kunnan päätöksenteko.

– Aikataulu riippuu lähinnä 
poliittisesta päätöksenteosta ja 

siitä, milloin Nastolan kunta saa 
runkolinjan rakentamiseen va-
rattuja valtion tukia. Heti kun 
tukipäätös tulee, alamme toimia, 
Jaana Järvenselkä sanoo.

– Nyt heitämmekin positiivi-
sen haasteen ruuhijärveläisille, 
jotta saisimme tarvittavan jäsen-
määrän kasaan. Tämä on samalla 
tulevaisuuden puntaroimista, 
hän viittaa jätevesilain mahdolli-
siin muutoksiin.
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www.purkamo.net

KAIKKEA LASIALALTA
Tehdastie 10, Nastola

Puh. (03) 7623 920 päivystys
7621 662

P. (03) 873 910
www.nkn-yhtiot.fi

( ))
e-mail: etunimi.sukunimi@nkn-yhtiot.fi

Lahden kaupunkiseudun ja Päijät-Hämeen asiantuntemusta ja osaamista jo 27 vuotta.

Kauppakirjat, vuokrasopimukset, arviokirjat, 
notariaattipalvelut, perukirjat ja testamentit

Lekatie 1

KIINTEISTÖNVÄLITYS JA 
VUOKRAKOHTEET
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jorma.kolehmainen@nastolan-talohuolto.inet.fi

www.nastolan-talohuolto.fi

NKN-Tilit Ky
Lekatie 1, 15560 NASTOLA
P. (03) 873 930, 0400 845 178 
Fax (03) 873 9110

* Muuttokuljetukset 39m3

* Roska- ja lajittelulavat
* 17tnm koura/kahmarinosturilla  
 ja 17m puomilla nostoja/lastauksia
* Muuttolaatikkovuokraus
* 26/30 m3 vuokrakontit
* Tilaus/pikakuljetukset 

Yli 20-vuoden kokemuksella!
www.mikakorkeamaki.fi

LUOTETTAVAA LVI-ALAN PALVELUA

LASSENPOLKU 11 
16100 UUSIKYLÄ
Puh. 0400 495 961

040-5849 762
fax (03) 7631 697
lvi-ranta@phnet.fi

TA-Sähkö Oy
Timo Arminen

KAIKKI SÄHKÖ-
ALAN TYÖT

Puh. 0400 710822

Laadukkaat sorat. Varmat toimitukset.
Myös iltaisin ja viikonloppuisin

Ota yhteyttä: 040 526 9119  www.tuomoparhaoy.fiOta yhteyttä: 040 526 9119 www.tuomoparhaoy.fi

myös muita merkkejä

Sähkösuunnittelua
ja -asennusta

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

Siltamäenkatu 35, 15

GM

Sähkö Oy

03-

Lekatie 1, Nastola
Puh. 03-762 4240

puh. 03 762 4308
Huokotie 11, Nastola

Palveluksessanne:
Miia Hietamäki, Helena Turunen

IGORA SENEA ammoniakiton,
hajuton, hajusteeton kestoväri

Meiltä myös:
hiustenpidennykset 
 ripsipidennykset ja 

-tuuhennukset
kulmien ja ripsien 

kestovärjäykset 
 rakennekynnet

 meikkauspalvelut

Kauppakaari 1,15560 Nastola
040-485 5854

Kosmetologi Hannele Inkinen
Pekkalantie 20, Nastola kk

Ajanvaraukset 040-820 9421

Kauneushoitola Sirkku, 
Villähteentie 546 (Salon Tiina)

Ajanvaraukset 040 7050 302, myös ilta-aikojaAjanvaraukset 
040-560 7496

Kaikki palvelut saman 
katon alta

Ratsutie 72
 Käynti sisäpihan puolelta.

Auki sop. mukaan, myös iltaisin
SKY kosmetologi, meikkaja/

maskeeraaja, parturi / kampaaja 
Inna Miettunen

Timantti, Laser, Ultraääni.
Kestopigmentoinnit, Ripsien 

pidenykset,Vahaukset, 
Meikkaukset, Maskeeraukset,

 Parturi Kampamo

Nastolan
Kauneuskeskus

www.nastolankauneuskeskus.com

Kuljetuspalvelu Tapani Siimes

www.kuljetuspalvelusiimes.fi

ess

P. 044 736 2230

JAPEKA OY

L V I-

Janne Laaksonen, LVI-asentaja

Erstantie 11, 15540 Villähde nalvi-ala@dnainternet.net
www.nastolanlvi.com  0400-495960, 0400-458931

   Lämpö-, vesi- ja ilmastointialan 

NASTOLAN LVI-ALA OY

Rakokiventie 15-17  p. 040 835 3538

Katin
Siivous- ja Kotiapu

Puh. 044 – 262 6449

Apua arjen askareisiin

I.A Dipl. Kosmetologi 
Helena Sivo-Korpela

Timpurintie 2 15550 Nastola 
p.03-7306254 

Avoinna sopimuksen mukaan

Pro Clean siivouspalvelut
Puh. 040 412 9311
www.pclean.fi

Siivouspalvelua yrityksille

Siivouspalvelua
kotitalouksille

Timpurintie 4, p. (03) 876 6627
Palvelemme ma-to 10-17, pe 10-16. Tervetuloa!

Puh. 03-7621 455
Pekkalantie 20, Nastola kk

Tuula, Riikka ja Eira
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Kirkolliset           

Nastolan seurakunta
Kuollut
Kauno Johannes Lehti 76 v
Erkki Juhani Lahti 68 v

Nastola

Haravakylä-Kankaan 
Martat Ti 18.10. Juureskurssi 

Pyrylässä klo 18 alk.

Kir ko n k y län  Mar tat 
Marttailta Timontalossa 

17.10. klo 17. Teemana hattuilta.

Nastolan rotaryklubi To 13.10 
Taarastissa EGO1, Tuula Rehn.

Nastolan Eläkkeensaajat 
ry Nuokulla, Ylätie 4, ti 18.10. 

klo 9 tanhut, klo 10 kuoro, tä-

Seurapalsta              

Torikuja 1, 2. krs, 15870 Hollola
Puh. 03-884 800/f. 03-884 8050

www.seutuneloset.fi
etunimi.sukunimi@seutuneloset.fi

Lehdet ilmestyvät 
keskiviikkoisin.

Toimitukselliset aineistot:
toimitus@seutuneloset.fi

Ilmoitusaineistot:
ilmoitukset@seutuneloset.fi
viimeistään maanantaina klo 14

Yhdistykset toimivat -palsta:
seurapalsta@seutuneloset.fi
viimeistään perjantaina klo 16

Jakelu:
Suomen Suoramainonta/
Lahden Jakelut puh. 872 1320
Esa Jakelut Oy

Painopaikka:
Esa Lehtipaino Oy, Lahti

Toimitusjohtaja:
Jarkko Haukilahti

Kustantaja:
Esan Kaupunkilehdet Oy

Yhteisjakelu: 38 575 kpl
Asikkala, Hollola, Hämeenkoski,
Kärkölä, Nastola, Padasjoki, 
Orimattila, Artjärvi, Myrskylä 
ja Pukkila.

Seutuneloset kuuluu Kaupunki-
Plus-pakettiin, joka myy ja välit-
tää ilmoitustilaa 30 kaupunkileh-
teen Helsingistä Rovaniemelle.

Myyntineuvottelija
Eija Mielonen
044 736 0769
Nastola, Hollola

Toimitus:

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

Myyntineuvottelija
Sirpa Hietalahti
044 736 0762
Orimattila, Hollola

Ilmoitukset:

Toimitussihteeri
Stiina Ikonen
044 736 0782

Päätoimittaja
Orvokki Jaakkola
044 736 0756

Toimittaja
Outi Sirviö 

Toimittaja
Minna Nousiainen
044  7360 767

† Nastolan Helluntaiseurakunta 
www.nashs.fi   Tilaisuudet alkaen To 13.10.2011 

Aamurukoushetki keskiviikkoisin klo 8.00-9.00
To klo 10.00 Päijät-Hämeen päiväpiiriläisten juhla.
   Puhe: pastori Toivo Haapala 
Pe klo 18.00 Warkki-ilta
La klo 9.00 Lähetystapahtuma Orimattilassa
Su klo 11.00 Jumalanpalvelus E. Kontiainen, T. Kyyhkynen,
   J. Kaukiainen. Pikku-kirkko tilaisuuden aikana
   3-12 v. ikäisille
Ma klo 12-14 Keskustelupiiri ”uskosta ja elämästä”.
Ma klo 17.00 Elämän Sana -ilta V. Huusko ym.
Ti klo 19.00 ”Jumalan kohtaamisen ilta” M-L. Pellikka
Ke klo 17.30 MIKS-KERHO

TERVETULOA

Nastolan  seurakunta

Nastolan seurakuntatalossa sunnuntaina 16.10. klo 16

Hautausmaan
syystalkoot
To 20.10. klo 8 - 15

Nastolan seurakunta

Nastolan seurakunta

män jälkeen pelit, ym. 25.10. 
klo 10 Yhdistyksen syyskokous. 
Lähdemme yleisöksi pe 18.11. 
Uutisvuodon nauhoitukseen 
Pasilaan ilm. Helja 040 836 0472. 
Tallinnaan Pikkujoulu risteilylle 
Baltic Princessilla 27.-29.11. yk-
siyö laivassa, yksi Tallink Express 
hotellissa ilm. Helja 040 836 
0472. Sysmän Eläkkeensaajat ovat 
kutsuneet meidät pe 18.11. klo 11 
Puurojuhlaan. www.elakkeensaa-
jat/yhdistykset.

Eläkeliiton Nastolan yh-
distys Kahvitilaisuus Bedan 

Pirtillä syyskokouksen merkeissä 
13.10. klo 13. Kahvia, arpoja ym. 
Ilm. pika. piirin hengellisille päi-
ville Lahteen. Juhla on 20.10. klo 
10.30. Menemme vuoroautoilla. 
Tied. 040 585 0548 pj.

Nastolan Nasevan veteraa-
nijaosto Kokous to 13.10. klo 
17 Rakokivessä Bedanpirtillä. 
Käsitellään syyskokoukseen tu-
levat asiat.

N a s t o l a n  N a s e v a n 
Yleisurheilukoulun talvikausi 
28.9. 5-15v ke:sin klo 18-19.30, 
5-6v klo 18-19 Pajulahtihallissa. 
4 ohjattua ryhmää 5-6v, 7-8v, 
9-10v, 11-17 v. Leikinomaista ja 
monipuolista toimintaa sekä yu-
lajeihin tutustumista. Tark. tied. 
www.nastolannaseva.net.

Nastolan Naseva, hi ihto 
Skiteam-harj. ti:sin alk. 11.10. 
s isähall ihar j.  k lo 18-19.30. 
Kuplahalli, Pajulahti. Lokakuun 
sunnuntait alk. su 16.10. sauvarin-
neharj. huom. alkamisaika klo 16. 
Rakokiven urh.keskus. Vapaista 
aamuharj. suolla lisätiet. Tapanilta. 
Lumileirille 12.-13.11.,lumivaraus, 
ilm, Evalle viim. pe 4.11. Muut 
ajankoht. tapaht. sekä mahd. 
muutokset www.nastolannaseva.
net/ajankohtaista.

Nastolan Terä ry Jumppa ma:

sin Kukkasen koululla klo 18.30, 
sähly pe:sin Kukkasen koululla klo 
19.30. Lisätiet. nastolantera.fi.

Nastolan Maanpuo-
lustusjärjestöt Esitelmä 
Nastopolissa ke 12.10 klo 
18. Länsi-Suomen huolto-

rykmentin Uudenkylän varaston 
päällikkö kapt. Harri Vinkka: 
”Mitä meidän jokaisen tulisi tietää 
räjähteistä”. Kahvitarjoilu.

N a s t o l a n 
S o t a v e t e r a a n i t 

ja Naisjaosto  Osallistumme 
Veljestuen jär j .  kirkkojuh-
laan la 15.10. klo 17 Lahden 
Ristinkirkossa. Linja-auto lähtee 
Uudestakylästä klo 16 ja ajaa 
norm. reittiä. Ohjelmia saa lunas-
taa autossa. Oman yhdistyksemme 
pienimuotoinen 45-vuotisjuhla 
ruokailuineen Taarastissa la 22.10. 
klo 13.30 alk.

Nastolan Rintamaveteraanit 
ry Syyskokous 18.10. klo 13 
Kahvila Kahvittaressa, Kukkastie 
33.

Villähteen kyläyhdistys 
ry Lukemattomien kirjo-

jen lokakuu tapahtumat Erstan 
puukoululla ke 12.10. klo 18-20 
Päätalo-ilta, to 13.10. klo 18-20 
Kummitustarinat, la 15.10. klo 
10-12 Lasten lukulauantai, ti klo 
17-19 Pelimannien lauluilta, to 
20.10. klo 13.30 alk. Seniorit. 
Kyläkirjasto suljettu vko 42-44. 
Kärrytie 7, 044 334 7703 www.
villahde.fi.

Lahden Seutu

Lahden seudun varhais-
eläkeläiset 20.10. tanssit 

seuratalo Sammolla Karhulassa. 
Lähtö Marolank. klo 10 ilm. 
Milja 040 750 4456 pika. Bocciaa 
Urheiluhallin sisätil. to:sin klo 14. 
Pesäkallion seur. tanssit 23.10. klo 
15-18. La 3.12. Kouvolan teatteriin 

katsomaan Onnenmaa -esitystä. 
Marolank. klo 12.30. Pika. ilm. 
Anneli 0500 717 979.

Lahden Eläkkeensaajat 
ry Kasisali 20.10. Asiaa säh-

köisestä reseptistä. Seniorisenssit 
26.-26.10. Baltic Princess (pe-
r u u t u s p a i k k o j a )  H e l e n a . 
Pikkujouluristeily 13.-14.12. Baltic 
Princess. Joulumatka 19.-26.12. 
Pärnu, Viiking. Aino 040 563 
4034. Uudenvuoden teatteri 31.12. 
Kouvolan teatteri Onnen Maa. 
Helena 040 835 3039.

P ä i j ä t - H ä m e e n 
Hengitysyhdistys Astma- 

ja homeryhmä kokoontuu ma 
17.10. klo 18 tsto:lla Vuorikatu 
14, 15110 Lahti. Kutsujina Raija 
ja Helena.

Lahden seudun sukututkijat ry 
Sukututkimuspäivä Lahden aikuis-
koulutuskeskuksessa, Kirkkokatu 
16, la 22.10. klo 9-15.30.

L a h d e n  S e u d u n 
Diabeetikot ry Avajaiset 

17.10. klo 12-19 tervetuloa tutus-
tumaan uusittuihin tiloihimme 
kahvittelun ja diabetestietois-
kujen merkeissä, Karjalankatu 
16 . Diabeteshoitaja Tuija Niemi 
tavattavissa klo 12.30 ja 16.30. 
Apteekin yhdyshenkilö Anna 
Virinsalo paikalla klo 14.30 ja 
Marika Mäkinen 18.30. Luento 
ti 18.10. klo 18 Wellamo-opiston 
auditorio, Kirkkokatu 16, Lahti. 
Kirurgi Hannu Huusari, aih. 
Alaraajojen valtimokovettuma-
tauti.

Kankurin Apu ry Ti 18.10. klo 9 
Tiistaitalkoissa jatketaan heinäsei-
väs- sekä tervatonttujen tekoa. La 
19.11. klo 13 Tampereelle Työväen 
Teatteriin katsomaan musikaalia 
Anna-Liisa. Ilm. 19.10. menn. 
03 751 0713. Mustamäenkatu 
18, Lahti.

Levähdyspaikassa etsitään kutsumusta 
Panu Mäkelä puhuu Nastolan seurakunnan ”Le-

vähdyspaikassa” seurakuntatalolla ensi pyhänä kut-
sumuksesta, oman tehtävän ja paikan löytämisestä.

Mäkelä on alkujaan nastolalainen, innostava ja 
innostuva puhuja. Mies julistaa ja opettaa koko 
persoonallaan. Lähes kymmenen vuoden rupeama 
nuorisotyössä vahvisti taitoa sanoittaa asiat tuo-
reesti ja tämän päivän kielellä.

Panu haluaa olla rohkaisija, tsemppaaja. Häntä 
voisi sanoa vaikkapa seurakunnan pelinrakenta-
jaksi. Hän haluaa innostaa ihmiset mukaan omien 
lahjojensa mukaan.

- Kun puhun, en pidä käsiä taskussa, innostun 
kun saan puhua siitä, mikä on itselleni totta ja tär-
keää. Opetan mielelläni Raamatun kokonaisuuksia 
ja haluan rohkaista ihmisiä kertomaan uskostaan 
myös toisille, Mäkelä toteaa.

Hyvä kokemus oman seurakunnan nuorisotyös-
tä Nastolassa viritti sydämessä kutsun ja halun ha-
keutua hengelliseen työhön. Tie vei opiskelemaan 
nuorisotyöntekijäksi ja työhön Kansan Raamattu-
seuraan. 

Nuoret ovat Panu Mäkelälle edelleen tärkeitä, 
mutta teologian opiskelun myötä työkenttä ja kuu-
lijakunta ovat laajentuneet.

Ensi sunnuntaina seurakuntatalon Levähdys-
paikassa pohditaan Panu Mäkelän johdatta-
mana kutsumuksen olemusta.

Kengurumeininki viihdyttää
MLL:n lastentapahtumassa

MLL Nastolan yhdistys jär-
jestää lastentapahtuman Ers-
tan koululla 16.10. kello 15–17. 
Jo perinteeksi muodostuneessa 
tapahtumassa pikkuväkeä viih-
dyttää lastenorkesteri Kengu-
rumeininki. Tanssin ja laulun 
lomassa voi piipahtaa kahvi-
ossa maistelemassa suussa su-
lavia herkkuja sekä osallistua 
arpajaisiin. Lapsille on tarjolla 
myös ongintaa ja kasvomaala-
usta. Mannerheimin Lasten-
suojeluliiton tuotteiden tilaus-
myyntipisteestä löytyy hauskat 
lahjat isänpäiväksi tai vaikkapa 

pukinkonttiin. Tilaisuuteen on 
vapaa pääsy. Aivan pienimpien 
kävijöiden perheitä pyydetään 
huomioimaan että lastenrat-
taat ja -vaunut on valitettavasti 
jätettävä koulurakennuksen 
ulkopuolelle.

Mannerheimin Lastensuoje-
luliitto tekee työtä sen puoles-
ta, että jokaisella lapsella olisi 
hyvä ja turvallinen lapsuus ja 
että lapsen oikeus iloon, leik-
kiin ja turvaan toteutuisi. MLL 
auttaa vanhempia kasvatta-
maan ja suojelemaan lapsia ja 
iloitsemaan heistä. 

Nastolan yhdistys tukee 
vanhempia arjen haasteissa 
tarjoamalla tilapäistä hoito-
apua Leikkipaikka Mukavas-
sa. Se järjestää tapahtumia 
lapsiperheille sekä on mukana 
eri tahojen järjestämissä hy-
väntekeväisyystempauksissa. 
Yksi toiminnan näkyvimmistä 
muodoista on 1-2 kertaa vuo-
dessa pidettävä Mukava-lasten-
tarvikekirppis. Tämän syksyn 
kirppis järjestetään Nastolan 
nuokulla la 22.10. kello 10–13. 
Innokkaille myyjille on vielä 
pöytiä vapaana.

Päivystävä pappi puh. 0500-498 192

Su 16.10. Messu kirkossa klo 10
18. sunnuntai helluntaista
”Kristityn vapaus”, Työntekijöiden tehtäviinsä siunaaminen, 
Anne-Maria Rämö, Hanna-Leena Penttilä, Sannamaria Salli

Tapahtumia:
Su 16.10.
10-synttärit seurakuntatalossa klo 11.15
Levähdyspaikka seurakuntatalossa klo 16, Panu Mäkelä,
”Mitä mä täällä teen”, puhetta kutsumuksesta
Ti 18.10.
Siioninvirsiseurat klo 18 Tuomisella, Antintie 6-8, Uusikylä, 
mukana Jaakko Löytty
To 20.10.
Äitiporukka Luomaniemessä klo 18
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Tapahtumia

Nastolan kouluruoka vko 42
Ma Inkivääripossupata, perunat, lanttuappelsiini-

raaste
Ti Broilerikiusaus, amerikan persikka-kurkku-to-

maattisalaatti
Ke Kalaburger, kastike, perunat, lämmin kasvis, pu-

najuuriviipale
To Viljainen voimapuuro, mehukeitto, makkara, 

ruisvuoka, paprika
Pe Talon tapaan

Urheilua

ilmoitukset@
seutuneloset.fi

Kukka- ja hautauspalveluja

NASTOLAN
HAUTAUSTOIMISTO

& Kukkakauppa
Kiti Laukkanen

Immiläntie 8, 15560 Nastola
Puh. (03) 873 520, 040 410 7148

nastolankukkakauppa@luukku.com

Tiedotus

Kiinteistöhuoltoa

Puh. 040 504 3124 24h
040 962 4893

vesa.rantanen
@phnet.fi

www.
kiinteistohuolto-

rantanen.fi

LASTENTAPAHTUMA ERSTAN 
KOULULLA SU 16.10. KLO 15-17
Kahvio, ongintaa, arpoja, kasvomaalausta 
ja MLL tuotteiden tilausmyyntiä. 
Tapahtumassa esiintyy lastenorkesteri 
KENGURUMEININKI! VAPAA PÄÄSY! 
Lastenvaunut jätettävät juhlasalin 
ulkopuolelle! Järjestää MLL Nastolan yhdistys

Immilän jakokunta ja Immilän vesialueiden osakaskunta kunnostavat 
Soilahden yhteisrantaa, Nastola, Immilä, yht. 878:1:0.
Rannalla olevat veneet on siirrettävä pois yhteisrannalta 31.10.2011 men-
nessä. Ellei veneitä ole siirretty tähän päivämäärään mennessä, siirretään 
ne kunnostajien toimesta. Siirrosta laskutetaan veneen omistajaa. 
Alueen kunnostus alkaa marraskuussa 2011.
Kunnostussuunnitelmasta lisätietoja;
Immilän jakokunta, Matti Oijala 045-67 32 504,
Immilän vesialueiden osakaskunta, Heikki Tuomenoja 040-773 7301

Siivouspalvelu
J&K KOHONEN
• kotisiivoukset
• toimitilojen siivoukset
• myymäläsiivoukset
• ym. 050 363 2758 jk.kohonen@phnet.fi

 Seppeleen lasku Sankari-
haudalla klo 18.00, 

 Rauhanturvaajat,
 Kyläpelimannit soittaa, 

 laulaa ja laulattaa,
 Villähteen VPK, 

 toiminnan esittelyä,
 Poliisi, toiminnan esittelyä,
 Vastuuviikko, pastori 

 Hanna-Leena Penttilä,
 Kokemuksia 

 vapaaehtoistyöstä Inkerissä,  
 Mari Rämö

 Kuukauden taiteilijat:  
 Risto Ryynänen ja  
 Hannu Lahti

YK-PÄIVÄN YSTÄVYYDEN TORI
TAARASTISSA 24.10. KLO 18.00-21.00

Tuotemyyntiä!  
Arpajaiset!

Vapaa pääsy!  
Tervetuloa!

Nastolan YK-päivän toimikunta     Nastolan Kunta
Nastolan Taideyhdistys            Nastolan Seurakunta

Taarastin lokakuu on
täynnä väriä ja tunnelmaa
Orvokki Jaakkola

Laulussa sanotaan: ... nyt on 
lokakuu, ja minusta näkee sen. 
Totta, mutta sitä ei näe Taa-
rastin lokakuun taiteilijoiden 
töistä, sillä niissä on väriä ja 
hyvinkin kesäistä tunnelmaa, 
jälkimmäistä etenkin Risto 
Ryynäsen, kaikille sangen tu-
tun tekijän teoksissa. 

Ryynäsen taulun kesäinen 
ranta saa sielun soimaan, mutta 
niin on taulun nimikin Rannan 
kutsu. Se kutsu on vahva, sillä 
kaikki on kuvassa kohdallaan; 
keskikesän kukkien runsas vä-
rimaailma rannan ruohikossa, 
taivaan poutapilvet ja veden-
rajassa soutuvene odottaen 
retkelle järven selälle, missä 
pilvet peilaavat itseään veden 
pinnasta. Auvoa, rauhaa, lok-
keja liitelemässä ... vaikka nyt 
onkin lokakuu, niin kesäkin 
tulee taas. 

Risto Ryynänen kuvaa usein 
myös talvimaisemia, ja Taa-
rastin lokakuun kokoelmassa 

minun silmiini osui erityisen 
mukavia mielleyhtymiä tuo-
den taulu nimeltä Kumarrus 
keväälle. Pohdin, onko kysees-
sä vasta maaliskuun loppupuoli 
vai joko oltaisiin huhtikuussa. 
Joka tapauksessa talven mahti 
on menoteillään, taivaan sävyt 
sen kertovat, ja samoin ladon 
katolla ei enää ole sellaista 

möyheää massaa kuin tammi-
kuussa. Ryynänen on taitelija, 
jonka teokset sopivat useim-
piin suomalaisiin koteihin, var-
mimmin hiukan varttuneiden 
asukkaiden huoneisiin. Niissä 
ei ole mitään kirskuvaa, ne ei-
vät kenties myöskään haasta. 
Ne antavat silmä ja sielun levä-
tä, ja se on tärkeä tehtävä. 

Insinööri, joka kiintyi kuviin

Hannu Lahti on kovasti toi-
senlainen taitelija, siviiliamma-
tiltaan konstruktioinsinööri. Se 
näkynee myös taideteoksissa, 
joissa ammattilainen pystynee 
näkemään kaupunkikuvien ta-
lojen arkkitehtuurin. Lahti itse 
sanoo taiteilijaesittelyssään, 
että katsojan kokema on mer-
kitsevä seikka, ja tottahan toki, 

juuri niin se on. 
Siinä missä Ryynänen rau-

hoittaa, Lahti pistää mietti-
mään, vähän ärsyttääkin. Hä-
nen työnsä on tehty ilmeisesti 
enimmäkseen ulkomaan mat-
kojen innoittamana, ehkäpä 
paikan päällä. Idän hehku saat-
taa olla sielun hehkua tai sit-
ten ilta-aurinko värjää taivaan 
tulenpunaiseksi kirkkoa muis-
tuttavan rakennuksen takana. 
Rannalla-taulu taas voisi olla 
Kreikasta tai Espanjasta. 

Lahti kertoo olleensa aina 
kiinnostunut kuvista; ensin 
valukuvista, sitten tuli lyijyky-
nä, tussi, hiili, joita Lahti on 
käyttänyt muun muassa muo-
tokuviin. Tauluja hän tekee tätä 
nykyä mielellään akryyliteknii-
kalla, jonka hän kokee sopivan 
temperamentikkaaseen työta-
paansa. 

Taarastin ohi ei pidä mennä 
lokakuussa, kaksi erilaista nas-
tolalaistaitelijaa on miellyttävä 
cocktail nautittavaksi vaikkapa 
arkena töiden jälkeen Taaras-
tiin ehtii vielä silloinkin, tai 
viikonloppuna, jolloin aikaa on 
enemmän. Ryynäsesn tauluja 
on esillä 38 ja Lahden tauluja 
on 15. 

Taarastin näyttely on avoin-
na tiistaisin, keskiviikkoisin, 
perjantaisin ja sunnuntaisin 
klo 12- 17. torstaisin klo 14-17, 
maanantaisin ja lauantaisin 
suljettu. Vapaa pääsy. 

Hannu Lahti, Idän hehku.

Risto Ryynänen, Rannan kutsu. 

MIKONTORI
Kausantie 15, Nastola, puh.03-872 590
jouko.paukku@k-extra.com

Extra edULLISUUTTA!!!

edullisesti,

helposti,
Nopeasti

estttiiii

1999
24-pack
(2,07 €/l)
sis. pantit 3,60 €Ilman K-Plussa-korttia

23,52 €/24-pack (2,52 €/l)
sis. pantit 3,60 €

III-OLUT
0,33 l tlk
24-pack

I
2
s

I
0
2

Hinta voimassa 1.9.2010 alkaen

3pl
ussa-korttia

24-pack!

PERUNAT
2 kg pussi

Ilman K-Plussa-korttia 
1.09/ps (0.54/kg)

KERMAJUUSTO
1 kg
raj. 2 kpl /talous

Ilman K-Plussa-korttia 
5.99 kpl (5.99/kg)

059
ps
(0,29/kg)

kpl
(4,99/kg)

Hinta voimassa 6.-13.10.2011Hinta voimassa 13.-20.10.2011

KARJALAN-
PAISTILIHAT
600 g

Ilman K-Plussa-korttia 
5.29/rs (8.82/kg)

399

500

rs
(6,85/kg)

3 pl
(0.84/l) sis. 
pantin 1,20

Palvelemme:
ma-pe 7-21

la 7-18, su 12-18

Hinta voimassa 13.-20.10.2011

Hinta voimassa 3.10.-1.11.2011

Etu K-Plussa-kortilla
-17%

Etu K-Plussa-kortilla
-45%Etu K-Plussa-kortilla -24%

Etu K-Plussa-kortilla -42% Etu K-Plussa-kortilla
-13-26%

Etu K-Plussa-kortilla -16%

2 rs
(3,13/kg)

Hinta voimassa 13.-19.10.2011Hinta voimassa 13.10.-19.10.2011

Etu K-Plussa-kortilla
-10%LOTUS 

SOFT EMBO 
WC-PAPERI 
16 rl valkoinen

Ilman K-Plussa-korttia 
6.69 /pkt (0.42/rl)

VAASAN 
KOTIUUNIN
PULLAT JA 
VIINERIT
420-630 g pakaste

Ilman K-Plussa-korttia 3.19-
3.75 /ps (5.06-8.24/kg)

599275
pkt
(0,37/rl)

499

ps
(4.37-6.55/kg)  

Hinta voimassa 3.10.-1.11.2011

FLORA
MARGARIINIT
400 g

Ilman K-Plussa-korttia yksittäin 
1,59-2.39 rs (3.98-5.98/kg)

250
Etu K-Plussa-kortilla

-21-47%

2 RS!

FANTA
VIRVOITUS-
JUOMAT
1,5 l, raj. 
2 erää/talous 

Ilman K-Plussa-korttia yksittäin 
2.59 pl (1,46/l) sis. pantit 0.40

Nastolan Kiekko 

www.nastolankiekko.fi
Su 16.10. klo 16:00 C97-White vs IHK
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Hinnat voimassa to-su 13.-16.10.

509
Arla Pohjanpoika 
KERMAJUUSTO
500 g (5,09 kg), ei savu
rajoitus: 1 erä/talous

Ilman korttia ja yksittäin 
5,09 kpl (10,18 kg)

SATSUMAT
Espanja 
1 kg (1,00 kg) 

Ilman korttia ja yksittäin 
1,99 ps (1,99 kg)

AAAATSTSTSTSUMUMUMAATATSSASASASA

PS

249
Kariniemen kananpojan  
PAISTI- ja LIEKKISUIKALEET
marinoidut ja maustamattomat
250-300 g (4,98-4,15 kg)
rajoitus: 1 erä/talous

Ilman korttia ja yksittäin
2,49 rs (9,96-8,30 kg)

-50 %

132
Panda
SUKLAALEVYT
130 g (5,08 kg)
rajoitus: 2 erää/talous

Ilman korttia ja yksittäin
1,32 kpl (10,15 kg)

-50 %

KPL

pojanjanan

RS

-50 %

lll Pa P hjohjanpoikA lArlArl

KPL

199
-50 %

Ilman korttia ja yksittäin 1,95 pkt (6,96 kg)

Ilman korttia ja yksittäin 1,95 pkt (6,96 kg)

2
PKT195

Atria A-luokan

NAKKI
280 g (3,48 kg) 

rajoitus: 1 erä/talous

-50 %

yhden
hinnalla

Yksittäin 1,29 pkt (3,58-3,39 kg)

Yksittäin 1,29 pkt (3,58-3,39 kg)

2
PKT 129

Atria 
LIHAPYÖRYKKÄ 

ja JAUHELIHAPIHVI 

360-380 g (1,79-1,70 kg)

rajoitus: 1 erä/talous

Etu

-50%
Etu

yhden
hinnalla

Ilman korttia ja yksittäin 2,65 tlk (2,65 kg)

Ilman korttia ja yksittäin 2,65 tlk (2,65 kg)

2
TLK 265

Arla Ingman Luonto+

JOGURTIT
lisäaineettomat ja maustetut

1 kg (1,33 kg) 

rajoitus: 1 erä/talous

-50 %

stetuttuttutututt

yhden
hinnalla

TARJOUSTAKUU K-PLUSSA-TARJOUKSISSA
AINA VÄHINTÄÄN -10%

LISÄKSI K-PLUSSA-
PISTEILLÄ ETUSI JOPA -5%

erä

N A S T O L A
Muurarintie 3, 15550 Nastola, p. 03-874 580

Palvelemme ark. 7-21, la 7-18, su 12-18 
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