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Ovet auki varuskunnassa
Lahden varuskunnassa viete-

tään jo perinteeksi muodostu-
nutta avoimien ovien päivää jäl-
leen 31.5. Tänä vuonna tilaisuus 
on avoin kaikille.

Päivän ohjelma alkaa klo 
12.30, jonka jälkeen on toi-
mintanäytöksiä ja esittelyjä klo 
13-15 ja vapaata tutustumista.
Varusmiessoittokunnan Show 
Band esiintyy.

Näytöksien jälkeen voi naut-

tia maukasta soppatykissä val-
mistettua hernerokkaa. Paikalla
on myös Sotilaskotiauto herk-
kuineen.

Päivän aikana on
mahdollisuus:

- tutustua armeijan ajoneu-
voihin ja aseisiin,

- käydä kurkistamassa varus-
miestupiin,

- ampua EKO-aseella,
- tutustua Ilmatorjuntakone-

kivääri (ITKK)-simulaattoriin
- kokeilla taitojaan erilaisissa

urheilulajeissa,
- sovitella ja kokeilla tiedus-

telijoiden varusteita ja naami-
ointia,

- kuunnella varusmiessoitto-
kunnan showbändin esittämää
vauhdikasta musiikkia,

- kokeilla erilaisia soittimia,

- tutustua Sotilaslääketieteen
keskuksen toimintaan,

- harjoitella ensiaputoimia ja
tilapäisvälineiden käyttöä,

- sekä tietysti käydä ajelulla
armeijan ajoneuvoilla

Opastus eri tapahtumapai-
koille järjestetään portilta.

Perinteikkäässä Lahden va-
ruskunta toivottaa kaikki kiin-
nostuneet tervetulleiksi viettä-
mään muistorikasta päivää.

Kylän kokoinen
kirppis

Kurhilan ja Hillilän kylä-
läiset kutsuvat tutustumaan 
kyliinsä Avoimet pihat ja
aittojen aarteet -pihakirp-
pistapahtuman merkeissä.
Idyllisen kylänraitin varrel-
la järjestetään su 29.5. usei-
ta pihakirppiksiä. Mukaan
on ilmoittautunut kymme-
nen taloa. Lisäksi kirppis-
myyntiä on Länsi-Asikkalan
koululla, jonne sivummalla 
asuvat pystyttävät myyn-
tipöytänsä. Etäkohteita on 
kaksi.

Kurhilan-Hillilän Nuori-
soseura pitää koulun piha-
piirissä kahviota, ja siellä 
voi myös paistaa makkaraa. 
Pihakirppiskohteet mer-
kitään karttaan, jotka ovat
jaossa koululla tapahtuma-
päivänä, ja kartan voi myös 
tulostaa etukäteen kylän
nettisivuilta.

Pihakirppiksillä on myyn-
nissä muun muassa lasten
vaatteita ja leluja, kirjoja,
urheiluvälineitä ja sisustus-
tavaraa. Kerolan pihalla voi
syödä paellaa ja kuunnel-
la Cantus Aquae -kamari-
kuoroa, joka myös laulattaa
yleisöä. Mäkiahon tilalla 
on kotieläinpiha, jossa voi 
rapsutella perheen vuohia,
lampaita, kaneja ja kanoja. 
Myös entisessä kestikieva-
rissa toimiva kesäkahvila
Vanha Kevar avaa kesäkau-
tensa samana sunnuntaina.

Monessa maalaistalossa 
on vinteille ja aittoihin siir-
retty tavaroita sivuun vuo-
sikymmenten ja sukupolvi-
en ajan. Yhteinen tapahtu-
ma ja aikataulu on antanut 

syyn tarttua toimeen ja
pistää nurkat kuntoon. Ta-
pahtumalla halutaan myös
näyttää, millaista on asua 
maalla kun on omaa tilaa ja 
pihaa.

Kyläyhdistyksen tontti-
vastaava esittelee päivän ai-
kana myynnissä olevia tont-
teja. Mökkimatkan varrella 
oleva Kurhilan-Hillilän kylä 
on tullut tutuksi monelle 
autoilijalle vuosien aikana. 
Nyt on mahdollista tutus-
tua kylään lähemmin poik-
keamalla pihoille.

Kurhilan ja Hillilän ky-
lissä eletään ja asutaan tätä 
päivää. Historian kerrokset
ovat samalla vahvasti läs-
nä. Kylänraitti pyöräteineen 
kiemurtelee melkein sa-
malla paikalla kun se kulki
jo keskiajalla; silloin tietä 
kutsuttiin Suureksi Savon-
tieksi. Raitin varrella kulkee
valtakunnallisen tiesuun-
nittelupalkinnon voittanut
pyörätie.

Kylämaiseman taustalla 
komeilee toinen Salpaus-
selkä. Toisessa suunnassa
viljavat pellot laskeutuvat
Vesijärveen, joka myös siin-
tää kylämaisemassa. Kur-
hilan-Hillilän maisemat on
luokiteltu valtakunnallisesti 
arvokkaaksi alueeksi. Länsi-
Asikkalan koulussa on seit-
semänkymmentä oppilasta
ja monenlaista harrastus-
toimintaa.

Lisätietoja tapahtumas-
ta ja pihakirppisten koh-
dekartta osoitteesta www.
kurhila-hillila.net

Kurhilan-Hillilän raitilla pihakirppistapahtuma 29.5.
klo 12-19. Järj. Kurhilan-Hillilän kyläyhdistys. 

Seudun sähköinen palveluportaali
on Palvelutarjotin

Seudun sähköisen palvelu-
portaalin nimikilpailu on rat-
kennut. Yli sadan ehdotuksen
joukosta nimeksi valittiin Pal-
velutarjotin.

Lahden kaupungin seudulli-
nen tietohallinto järjesti kevääl-
lä kilpailun seudun sähköisen
palveluportaalin nimestä. Eh-
dotuksia saatiin 113. Valintaa 
vaikeutti se, ettei nimi saanut 
olla muualla käytössä. Lisäksi
sen Internet-osoitteen tuli olla 
vapaana. Lahti-alkuisia nimieh-
dotuksia ei hyväksytty, koska
kyseessä on seudullinen palve-
lukokonaisuus. Myös ä ja ö -kir-
jaimia sisältävät nimet koettiin
hankaliksi.

Pitkällisen mietinnän jälkeen
päädyttiin Palvelutarjotin ni-

meen, sillä se kuvastaa hyvin 
sähköisten palveluiden tarjon-
taa kuntalaisille.

Nimikilpailun voittaja pal-
kittiin lahjakortilla, jonka sai
Johanna Lavén Ruuhijärveltä. 
Teatteriliput Lahden kaupun-
ginteatteriin voittivat Sirkku
Vahteri Heinolan kirkonkylältä 
ja Sari Virolainen Mallusjoelta. 
Onnea voittajille ja kiitos myös 
kaikille muille kilpailuun osal-
listuneille!

Mitä
Palvelutarjottimella on

Palvelutarjotin julkaistaan
Lahden osalta kuntalaisille tä-
män kesän aikana. Seutukunnat

voivat ottaa Palvelutarjottimen
ja sen sisältämät palvelut käyt-
töönsä omassa aikataulussaan. 
Esimerkiksi sähköisen tilan-
varauspalvelun ottavat ensim-
mäisenä käyttöönsä Heinola ja 
Hollola.

Palvelutarjotin pitää sisällään
yli 50 Lahden ja seutukuntien 
sähköistä palvelua, muun mu-
assa seuraavat palvelut: Muksu-
netti, eLupa, eRakva ja ePalaute, 
Liikuntarekisteri, Mammogra-
fia-ajanvaraus, Asumisoike-
usasunnon järjestysnumero-
hakemus, Terveysvalvonnan 
sähköiset palvelut, Menokatu 
-tapahtumakalenteri, Omat il-
moitukset, josta kuntalainen voi
seurata omia vireille laitettujen
asioiden tilaa.

Tärkeimmät tällä hetkellä
olemassa olevat sähköiset pal-
velut on myös liitetty Palvelu-
tarjottimen asiointipalveluihin.
Palveluiden kehittäminen on 
jatkuvaa ja niitä julkaistaan li-
sää niiden valmistuttua. Myös 
kuntalaiset voivat esittää kehit-
tämisehdotuksia, toiveita ja pa-
lautetta palveluista.

Palvelutarjotinta käytetään
Internet-selaimella ja palveluun
kirjaudutaan verkkopankkitun-
nuksilla. Myöhemmin kuntalai-
nen voi vaihtaa itselleen käyttä-
jätunnuksen ja salasanan. Osaa 
palveluista voi myös tarkastella
ilman kirjautumista.
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jo keskiviikko-
aamuna

osoitteessa www.
seutuneloset.fi

Asikkalan Raikkaan kesän 
yleisurheilukoulu maanantaisin 
klo 18-19 urheilukentällä. 

Ilmoittautumiset ja avaus ma 6.6. 
Tervetuloa liikkumaan kaikki 
5-15-vuotiaat lapset ja nuoret!

Uutuutena aikuisten 
yu-koulu (13.6.-11.7.)

R U L L A K A I H T I M E T  S U O R A A N  VA L M I S TA JA LTAJ
KAIHDINPALVELU NIEMINEN

Tuotevalikoimamme:
Rullaverhot
Sälekaihtimet
Pystylamellit

Puukaihtimet
Markiisit
Parvekelasituskaihtimet

Taiteovet
Mittaus- ja asennuspalvelu

Vesijärvenk. 17, Lahti. P./F. (03) 751 1781
Avoinna ma-pe 9-17, la 9-13

Alan ammattiliike – palvelua jo 21 vuotta

Kanavan
Avattu, Tervetuloa!

Aila

Parturi
Kalmarintie 2, Vääksy  0440 951 775

Asikkalan Raikas kannustaa 
lapsia ja nuoria tutustumaan
tänä kesänä yleisurheiluun. 
Kesäkisasarjaan kuuluu kah-
deksan torstai-illan kilpailua,
joissa tärkeintä on osallistu-
minen, uuden oppiminen ja 
omien ennätysten rikkomi-
nen.

Raikas järjestää kisasarjan 
yhteistyössä Vääksyn Norde-
an kanssa. Nordea Torstai-
cup käynnistyy Vääksyn
urheilukentällä torstaina 9. 
kesäkuuta klo 18.

Lasten ja nuorten liikun-
nasta on kannettu viime vuo-
det huolta: tietokonepelit ja 
muu media-aika vähentävät 
arkiliikuntaa. Lastenkin päi-
västä yhä suurempi osa on 
istumista.

Tutkimuksissa lasten kun-
non heikkeneminen on jo 
todettu. Liikuntaseurat ja
kasvattajat ovat ryhtyneet 
kamppailuun tilanteen kor-
jaamiseksi, sillä liikunnalla 
on keskeinen vaikutus lasten
kehitykseen ja hyvinvointiin.

Kesäkisasarja muistuttaa, 
että uusien lajien oppiminen 
on hauskaa. Yleisurheilu on 
helppo aloittaa, erikoisvarus-
teita ei tarvita. Jokainen löy-
tää kentältä oman lajinsa, sillä
yleisurheilussa ei ole yhtä ja
ainutta urheilijan muottia.

Pienimpien lasten lajeina
ovat pikajuoksu, 400 metrin 
juoksu, pituushyppy, pal-
lonheitto ja renkaanheitto. 
Isommat lapset voivat valita 
kymmenestä eri lajista, aita-

juoksuista keihäänheittoon. 
Jokaisesta lajisuorituksesta
saa leiman keräilykorttiin.
Kauden päätteeksi palkitaan 
eniten lajisuorituksia kerän-
neet.

Sarjat ovat 6-15-vuotiaille, 
mutta pienemmätkin lapset
ovat tervetulleita mukaan.

Urheilukoulu
myös aikuisille

Raikkaan kesäohjelmaan
kuuluu perinteiseen tapaan

myös yleisurheilukoulu. Ur-
heilukoulu kokoontuu maa-
nantaisin klo 18 Vääksyn 
kentällä alkaen 6. kesäkuuta.
Urheilukoulun avauspäivänä
ohjelmassa on myös Kunnia-
kierros.

Ikäryhmät urheilukoulussa
ovat 5-7-vuotiaat, 8-10-vuoti-
aat ja 11-15-vuotiaat.

Kesän erikoisuutena Raikas
tarjoaa aikuisten yleisurheilu-
koulun, jonka päätteeksi ha-
lukkaat voivat osallistua joka-
miehen ja -naisen 7-otteluun.

7-ottelu käydään Vääksyn 
kansainvälisten moniottelui-
den yhteydessä lauantaina 16.
heinäkuuta.

Jokamiesottelun lajeina
ovat 100 m aitajuoksu, pituus,
korkeus, 200 m, kuula, keihäs
ja 800 m.

Kaikkiin näihin lajeihin 
tutustutaan aikuisten yleisur-
heilukoulussa, joka kokoon-
tuu samaan aikaan kuin las-
ten urheilukoulu, alkaen 13.
kesäkuuta.

Yleisurheilukenttä
kutsuu kesällä

Vääksyn urheilukentällä kisaillaan kesällä lähes joka torstai, alkaen 9. kesäkuuta.

Kurhilan-Hillilän raitilla on elämää sunnuntaina 29.5. puolil-
ta päivin aina iltaseitsemään. Kirppiksiä pitkin kylää, toimintaa 
Kurhilan koululla, laadukasta kuorolaulua ja niin edelleen. Lue
lisää seutusivulta 17. 

Kurhila-Hillilässä
tapahtuu
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