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›› Yhdistykset toimivat seurapalsta@seutuneloset.fi

Ve s i v e h m a a n 
Martat Suklaa-
painotteinen illan-

vietto 14.9. klo 18. Lisätied. ja ilm. 
Satu 050 355 8181 tai Aila 044 586 
6591.

Eläkeliiton Asikkalan 
yhdistys ry To 30.8. 
matka bussilla konsert-

tiin Heinolan kesäteatteriin, Jorma 
Kääriäinen ja Riku Niemi Orkesteri. 
Kaikki halukkaat otetaan mukaan 
myös muista yhdistyks istä. 
Ilm.16.8. menn. Eva p. 040 537 
9689, maksut viim. 25.8. menn.

Asikkalan kokoomus ry 
Ylimääräinen kokous to 
23.8. klo 18 Asikkalan 

kunnan valtuustosalissa Rusthol-
lintie, 17200 Vääksy. Kokouksen 
asialistalla kunnallisvaaliehdokkai-
den asettaminen syksyn vaaleihin.

Länsi-Asikkalan koulun van-
hempainyhdistys 12.8. pelatun 

Lehmäloton voittajat ovat Sirkka 
Uusikoski Hollolasta, voittoruutu 
E4, palkinto Lokki-valaisin ja Sakari 
Mäkelä Siuntiosta, voittoruutu J4, 
palkinto polkupyörä.

Asikkalan luonnon-
ystävät ry Lepak-
koilta pe 17.8. Ko-

koontuminen klo 21 Päijännetalon 
luona. Lepakoita havainnoidaan 
opastetulla kierroksella Vääksyn 
kanavan ympäristössä parin tunnin 
ajan. Ota mukaan otsa- tai tasku-
lamppu. Säävaraus, retken estää 
sade tai kova tuuli. Vapaa pääsy. 
Tied. 045 110 8705.

Asikkalan Raikas Mesta-
ruuskilpailut to 16.8. klo 18 
Vääksyn kentällä T/P 9, 11, 

13 40m/60m, pituus, keihäs, 
1000m T/P 15-N/M 100m, 800m, 
pituus, kuula. Ilm. 13.8. menn. 
www.kilpailukalenteri.fi tai anne.
kainulainen@asikkalanraikas.net.

Kalkkisten Kataja Yleisurheilu-
kilpailut pe 17.8. klo 18. Lajeina 
40-100 m:n juoksut, pallo/kiekko, 
pituus. Ilm. kentällä.

Lahden Seutu

Lahden Eläkkeensaajat ry Jä-
senasiat, matkat, retket tstolla, 
Saimaank. 8 ti:sin 9-12. Seuraava 
21.8. 30.8. Hämeen piirin 40v. juhla 
Riihimäellä. Marolank. klo 10.30. 
Aino. 6.9. Syyskauden avajaiset 
Kotiniemessä, JHL-maja, klo 11. 
Kuljetus Marolank klo. 10.30. Ta-
kaisin klo 15.30 Ei en. ilm. Tanssit, 
musiikkia, ohj., ruokailu. 10.-16.9. 
Ruskaretki, 040 588 8985. 15.9. 
Valtaa vanhuus. Lähtö Marolank. 
9.30. Pääjuhla klo 13 Helsingin 
senaatintorilla. Helena. 19.9. Hel-
singin kaupunginteatterissa Metsä. 
040 563 4034. 23.-29.12. Joulu 
Haapsalussa, Helena 040 835 
3039. http://lahes.net.

Lahden seudun varhaiseläkeläi-

set 16.8., 23.8. ja 30.8. Marian-
kammarissa päivystys klo 9.30-
10.30. 23.8. Kroatian matkan info 
Mariankammarissa klo 10. Lähtö 
Kroatiaan 25.8. klo 8 l-autoas. 
Muistakaa passi. Estettynä tule-
maan soitto Annelille 0500 717 979. 
1.9. Hartolan markkinoille. Lähtö 
8.30 Marolank. Ilm. pian Anneli, 
Elina 044 327 4757 tai Tuula 0400 
413 734. 8.9.-14.9. Ruskamatkalle 
Saariselälle 1 naispaikka. Ilm. 
viim. 19.8. Elina. 4.9. Päivämatka 
Tallinnaan. Lisätied. ja ilm. Elina 
tai Anneli. 19.9. Hollolan kirkolle. 
Ilm. ja lisätied. Lähtö Marolank. klo 
9. 13.9. klo 12 Mariankammarissa 
Läskikerho aloittaa pudottamaan 
kesän kertymät. 24.9. tanssimat-
ka Vanhalle Helsinkiin. Lähtö klo 
11 Marolank. Ilm. Milja 040 750 
4456. 18.11.-25.11. kylpylä Laine 
Haapsalo. Muutama paikka. Ilm. ja 
lisätied. Anneli. 1.9. alk. aloittavat 
kaikki ryhmät entisiin aikoihin ja 
entisillä paikoilla. Mariankammaris-
sa päivystys to:sin klo 9.30-10.30.

Lahden Sydänyhdistys ry Ohjattu 
vesiliikuntaryhmä Wanha Herran 
fysioterapiassa to:sin klo 15.30. 
Syyskausi alkaa 3.9. ja ryhmään 
mahtuu 11 jäsentämme. Sitovat 
ilm. tstolle 20.8. menn. Teatterimat-
ka Helsinkiin la 22.9. Viulunsoittoja 
katolla. Päivänäytös, hintaan sis. 
teatterilippu ja bussikuljetukset. 
Päiväretki Helsinkiin 17.10. Teat-
terimatka Helsinkiin Sylvi ja Anita 
27.10. Baltic Princess Studio 55 
-risteily 13.-14.11. Lisätiet. ja ilm. 
sydäntoimisto, Aleksanterink. 2, p. 
045 137 0760.

Lahden Seudun Diabeetikot ry 
Päivämatka Helsinkiin pe 21.9. 
Lähtö klo 8.15 Marolank. Opastettu 
tutustuminen Eduskuntataloon, 
opastettu tutustuminen Helsingin 
talvipuutarhaan, sekä Urho Kek-
kosen museoon Tamminiemeen. 
Paluu Lahteen n.17. Ilm. 30.8. 
menn. Sirkkaliisa Honkalammi p. 
0400 661 140 tai sirkkaliisa.hon-

kalammi@phnet.fi.

Karjalaisseurojen Lahden piiri 
Perinteinen karjalainen yhteislau-
luilta Eki Jantusen laulattamana 
Lahden satamassa Satamamaka-
siinissa 21.8. klo 18.

Kankurin Apu ry Jäsenille elo-
kuussa kaksi kudontapäivää yhden 
hinnalla. Tiistaitalkoot joka tiistai 
klo 9. 22.8. Yhteislauluilta Kan-
kurin Ilon sisätiloissa klo 18-20. 
Laulattajina Mai-Lis ja Lasse Könö-
nen. 25.-26.8. Elämäntarinamaton 
kudontakurssi klo 9-15. Kierrätä 
vanhat vaatteesi ja ilm. mukaan. 
1.9. Taidelauantai, avoimet ovet 
klo 9-18. 31.10. Kuninkaan puhe 
Helsingin kaupunginteatterissa. 
Ilm. 14.9. menn. Lisätiet. p. 03 751 
0713, Viipurintie 1, 15150 Lahti, 
www.kankurinilo.fi.

Katriina Nikula

Juuri kun Anianneito saa-
tiin valittua 11.8. Anianpellon 
markkinoilla, oli jo seuraavana 
päivänä uusi jännityksen paik-
ka. Kurhilan kesätorilla lotot-
tiin, kumpi lehmä, Länsi-Suo-
men karjaa edustava Elma vai 
Holstein Friisiläinen Orpi las-
kee ensimmäisenä läjänsä ruu-
dutetulle pellolle. Pelissä oli 
houkuttelevat palkinnot, Lok-
ki design -valaisin ja Helkama-
pyörä, mikä innosti väkeä lot-
toamaan, ja niinpä 800 arpaa 
meni kuin kuumille kiville. 

– Lehmälotto järjestettiin 
nyt neljännen kerran. Se on ol-
lut merkittävä tulolähde Län-
si-Asikkalan vanhempainyh-
distys ry:lle muun muassa lei-
rikoulujen järjestämisessä, yh-
distyksen puheenjohtaja Turo 
Hiltunen kertoi ja totesi, että 
lehmälotto teettää paljon pa-
peritöitä, mutta nyt se sujuu jo 
rutiinilla, kun Sisäasiainminis-
teriön lakiviidakostakin on sel-
vitty. Lehmälotossa pitää olla 
hyväksytyt säännöt ja viralliset 
valvojat kuten Veikkauksen lo-
tossakin. 

 Ari Vuoren lehmät olivat 
ensimmäistä kertaa kisan kes-
kipisteenä. Elma ja Orpi tuo-
tiin paikalle traktorin perä-
kärryssä. Päästyään laitumel-
le ensi hämmästyksen jälkeen 
maidontuottajat alkoivat naut-
tia julkisuudesta niin, että kun 
läjät oli laskettu, Orpi 45 mi-
nuutin kuluttua laitumelle saa-
pumisesta ja Elma viisi mi-
nuuttia myöhemmin, Ari Vuo-
rella, hänen tyttärellään Maria 
Vuorella ja Pekka Koppasel-
la oli melkoinen urakka saada 
lehmät takaisin peräkärryyn. 
Voittaja Orpi sai komean sep-
peleen kaulaansa ja kieltäy-
tyi juhlahumussa nostamasta 
sorkkiaan lavalle. Lopulta ar-
veltiin kukkaluomuksen häm-
mentävän voittajaa, ja kun se 
poistettiin Orpin kaulan ym-
päriltä, operaatio vihdoin on-
nistui.

Lehmäloton ykköspalkin-
non, näyttävän valaisimen, 
voitti Sirkka Uusikoski Hollo-
lasta ja Sakari Mäkelä Siuntios-

ta puolestaan pääsee pyöräile-
mään uudenuutukaisella Hel-
kamalla.

Kasvava  
toritapahtuma

Kurhilan kesätori Vanhan 
Kevarin pihapiirissä huokui 
maalaishenkeä ja maaseudun 
tuoksuja. Kurhila-Hillilän ky-
läyhdistyksen puheenjohta-
ja Heikki Toukola kertoi, että 
myyjiä oli nyt enemmän kuin 
koskaan ennen. Anianpellon 
markkinoiltakin oli tullut kol-
me kauppiasta ja helmenä mo-
nien kiinnostavien torikojujen 
joukossa oli Lahden Yhteis-
koulun emeritusrehtori Mark-
ku Koskisen näyttävä koru-
teltta, jonka seinät notkuivat 
taidokkaita, hänen vaimon-
sa Tuulan eksoottisista kivistä 
valmistamia kaula- ja korva-
koruja. 

– Minulta on usein kysytty, 
miksi tapahtuma järjestetään 
vasta näin syksyllä. Olen vas-
tannut, että haluamme mah-
dollisimman paljon paikallisia 
tuotteita esille, ja nythän vi-
hannekset, perunat ja marjat 
ovat parhaimmillaan, Toukola 
totesi. Hän toivoo, että jatkos-
sa myös paikallinen väki toisi 
enemmän tuotteitaan myyn-
tiin, leivonnaiset ja muut käsin 
tehdyt myytävät ovat erittäin 
toivottuja.

Myyntipöydän saa kympillä, 
joten paikkamaksu ei ole kyn-
nyskysymys.

Kurhilan lehmälotossa oli  
jännitystä ja maalaistunnelmaa

Ari Vuoren Holstein Friisiläi-
nen Orpi odotutti juuri sopi-

vasti läjäänsä, niin että yleisö 
jaksoi hyvin seurata kolme 
varttia uljaan lehmän aske-

leita.  Hän viihtyi juhlapellolla 
erinomaisesti, eikä olisi ha-

lunnut palata heti näytöksen 
jälkeen kotitilalleen.

Vanhan Kevarin pihapiiri on 
todellinen menneen maailman 

henkäys, jossa viihtyvät niin 
nuoret kuin vähän iäkkääm-

mätkin. 




