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Kehräämöllä tapahtuu
lauantaina 19.3. 2016
klo 10-15    (1-2-3 krs)
Puotikujalla tarjouksia!
• Kynttiläpaja • Korutasku
• Käsityövakka • Pitsitupa
• Myös markkinakauppiaita

• Klo 10 alkaen
ANJAN
HERNE-
KEITTOA
sisältää voileivän. 
Niin kauan kuin riittää.
- Myös omiin astioihin.

3€
/annos

LASTENTARVIKE-
KIRPPIS klo 10-13

Kakkos- ja kolmoskerros:
Pirä ittestäs hualta
Hellimö, Alfa Mover, 
Gym23 ja runsaasti
HYVINVOINTIA - 
esittelyjä/myyntiä

TERVETULOA
KEHRÄÄMÖN
ILOISEEN MENOON!

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Palvelemme
teitä

ma-pe 7.-17.

Tervetuloa
ostoksille!

PALVELEVA SÄHKÖKAUPPA

SÄHKÖTARVIKKEET AINA 
EDULLISESTI MEILTÄ!

SÄHKÖASENNUSTYÖT 
AMMATTITAIDOLLA

TILAA 03-7777 444

LIIKE-
TUNNISTIN

PALO-
VAROITIN

YÖVALO

JÄNNITTEEN-
KOETIN

13€
7€

5,50€
7€

LED LENSER OTSALAMPUT
JA KÄSIVALAISIMET. TUTUSTU!

SISUSTUS-
VALAISIMET

ÖÖÖTTAAAAT RRRVVVRR IIKKEEKKKKEE

AAL
SISI
VAVAVAVVVVAVA

 UUTUUKSIA
 HYVIÄ

 TARJOUKSIA
 POISTOJA!!!

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä

ma-pe 9-16.30, la 9-14
Puh. 040-558 6702

Tervetuloa 
kaupoille!

TARJOUSERÄ!

25€

Mascotista
aina edullisesti

koot 36-41

koot 36-41

koot 36-42koot 36-49

LOSKAKELEILLE,
hajakokoja

 

 

 

 
 

       

       

      

Puh. 037773111 ORIMATTILAN
URHEILU JA KONE OY  

Tilinhoitopalkkio 4 € / kk, korko 0%. 
Esimerkkilaskelma: Ostos 1000 € tai 10 kk 
maksuajalla 104 € / kk, luottohinta 1040 euroa. 
Edun saat vain Aktiiviraha-kortilla. Aktiiviraha on 
jatkuva luotto, jonka vuosimaksu on 30 € toisesta 
vuodesta alkaen. Todellinen vuosikorko 1500 
eu-ron luottosaldolle on 17,45 % (9/2014), 
kun nimelliskorko on 13,37 %. Luoton myöntää 
Handelsbanken Rahoitus Oyj, kotipaikka Helsinki.

Maksa ostosi 10 edullisessa erässä Aktiivirahalla

Electrolux zaporiginw 
Tehokas perusimuri. Se puhdistaa tehokkaasti ja vaivat-
tomasti niin kovat lattiapinnat kuin matot ja tekstiilit. Pit-
kän 12 metrin ulottuvuuden ansiosta voit siivota todella 
suuren alueen pistokkeen paikkaa vaihtamatta. Pestävä 
E12-hygieniasuodatin takaa puhtaan ja raikkaan pois-
toilman. Mukana on DustPro-suulake sekä erillinen par-
kettisuulake, ja imutehon voit säätää liukukytkimellä so-
pivaksi imuroitavan pinnan mukaan. Teleskooppiputki ja 
pehmeästi rullaavat pyörät helpottavat imurin käsittelyä.

Luxor 43” TV LVNB43DL282 
200HZ kuvatekniikan ansioasta hyvin 
liikkuva kuva. FullHD teräväpiirto kuvan-
laatu, teräväpiirtovirittimet antenni ja 
kaapeliverkkoon, mahdollisuus tallentaa 
tv ohjelmia ulkoiselle levyasemalle.

Whirlpool TDLR60111 
6 kg:n kapasitetilla. 6th SENSE sensori-
tekniikka optimoi resurssien käytön pe-
suohjelman mukaan säästäen energiaa 
ja aikaa pesuohjelmassa. Nopea, vain 
60 min kestävä Päivittäispesuohjelma. 
Jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö ja 
ajastin. 5 vuoden moottoritakuu. 

129€
(ovh. 199 €)

Upo  jääkaappi/
pakastin RF4601  
Energialuokka A+, jääkaa-
pin tilavus 226l, pakasti-
men tilavuus 84l, leveys 
60 cm, korkeus 185cm.

339€
(ovh. 399 €)

399€

369€

Tässä Extrassa mm:

 -Tutustu!

Katso loistavat 
tarjouksemme

takasivulta!

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

Kärrytie 4, Orimattila 
Avoinna: ma-pe 10-18,  la 9-13

P. 040-761 3442 www.vahvatassu.fi 
facebook.com/VahvaTassu
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Onneksi olkoon, Orimattila

Tilausajoa pikkubusseilla
ilmastoidut 1+16h ja 1+9h bussit

puh 0400 352 215
bussipalvelu.nieminen@phnet.fi
Bussipalvelu M.Nieminen Oy

Topintie 2, 16300 Orimattila

Hennan seisakkeen pysäköintialuetta rakennetaan.

On se vaan niin ihmeellistä unelmaa, jota eivät kaikki ymmär-
rä. Varsinkaan, kun yksikään rakennusliike ei ole Hennasta 
kiinnostunut, vaikka kuinka on niitä yritetty lobbailla mukaan. 
Siinä vaiheessa, kun SRV häippäsi, niin olisi kannattanut 
ottaa tuumaustauko. Mutta ei. 

Eräs arvostettu, paikallinen yrittäjä, on murheissaan kau-
pungin tulevaisuudesta. Arveli, että tällä menolla ollaan pian 
lahtelaisia. 

Totesi vielä, ettei Hennan olisi mitenkään väliä, mutta kun 
kyse on MEIDÄN yhteisistä verorahoistamme. Hänkin haluaa 
selvää muutosta seuraavissa kuntavaaleissa.

Pirä ittestäs hualta
Ensi lauantaina 19.3. klo 10-15 on Kehräämöllä tarjolla paljon 
iloista hyvinvointia. Tällä kertaa on esittelijöitä ja myyjiä Pirä 
ittestäs hualta -tapahtumassa enemmän kuin konsanaan, 
yli 30 kpl. Se on hieno juttu se! Paikalle tullaan Turkua ja 
Tamperetta myöten.

Päivän sanoma on selvä: Hyvinvointia meille kaikille! 
Nyt kaikki orimattilalaiset mukaan tapahtumaan, tällä kertaa 

esittelyssä on myös paikallisia urheiluseuroja, joten miehil-
lekin löytyy omia juttujaan, ja lapsillekin on omaa tekemistä. 
Lisää infoa löytyy tämän lehden sivuilta 8-9.

Ainoa mitä jää haikailemaan, on Orimattilan kaupungin 
oma osanottamattomuus ja ilmeinen osaamattomuus, sillä 
vuodesta toiseen sieltä ei saada minkäänlaista positiivista 
palautetta, vaikka nimenomaan kaupungin etuhan on ky-
seessä, kun porukat liikkuvat ja voivat hyvin.

Raksapäivä tulee 15.4.
Tänä vuonna raksapäivää paistatellaan kahdessa paikassa, 
kun K-Maatalous Maatalouspirkan alue täyttyy esittelijöistä ja 
samaan aikaan Värisilmän/Kärrytien alueella ollaan liikkeellä 
samalla teemalla. Näin tarjotaan laajempi kirjo raksapäivälle, 
rakentamisen perusjutut ym. ovat Maatalouspirkassa ja sitten 
sisustus- ym. esittelijät Kärrytien alueella.

Molemmissa paikoissa on tietty myös hyviä tarjouksia. Tar-
joiluakin on luvassa, toisessa paikassa maistellaan makkaraa 
ja toisessa paikassa kahvijuttuja tarjoilee Toni Nieminen.

Tuo 15.4. merkittäköön heti allakkaan, itse kukin.

Jymyllä on yu-nostetta
Onneksi olkoon Wilma Vikstenille ja tukijoukoilleen, sillä 
12-vuotias juoksijalupaus kirmasi pari viikkoa sitten Pirk-
kahallissa 60 metrillä upean ajan 8,21. Se on tällä hetkellä 
Suomen toiseksi nopein aika kautta aikojen! Samoin Kris-
tiina Mäkelä on huippukunnossa, sillä hän sivusi hiljattain 
nimissään olevaa kolmiloikan sisähallien SE-tulostaan 14.20.

Näyttää tulevan Vilmalle ja Kristiinalle hyvä urheilukesä 
noitten tulosten perusteella.
Reijo Välkkynen       www.olanextraa.fi

Nyt kysytään Keskustalta:

Tietävälän koulun
puolesta vai vastaan?
Kyläkoulujen lakkauttaminen on aina iso juttu ja nostattaa valtavasti 
tunteita, jotka yleensä ovat koulujen säilyttämisen puolesta. Tie-
tävälän koulu on pitkään ollut lakkautusuhan alla ja on nyt saanut 
taakseen lähes kansanliikkeen koulun säilyttämisen puolesta - yli 
puoluerajojen. Suuren enemmistön mielestä taloudellisia perusteita 
koulun lakkauttamiselle ei ole olemassa ja oppilasennusteetkin 
näyttävät riittäviltä, varsinkin kun Arolan alueen oppilaita saataisiin 
lisää Tietävälän kouluun. Arolan asuntoaluettahan markkinoitiin 
aikoinaan rakentajille nimenomaan Tietävälän koulun läheisyydellä.

Poliittisista puolueista Keskusta on aina puolustanut kyliä ja kylien 
palveluja. Nyt on mielenkiintoista ollut seurata miten Keskusta 
on repeytynyt kahtia Tietävälän koulun lakkautusasiassa. Koulun 
määrärahan säilyttämisen puolesta valtuuston budjettikokouksessa 
7.12. 2015 äänestivät Keskustasta Ari Anttila, Juha Hirvonen, Tero 
Nieminen, Tero Rönkkö, Siru Taavila ja Jukka Mölsän tilalla ollut 
varajäsen Marko Suuronen.

Määrärahan poistamisen puolesta olivat Keskustasta Tapio Mal-
miharju, Pekka Auvinen, Päivi Koskimaa, Sinikka Lindgrén, Jorma 
Niklander, Antero Nuuttila, Sirkka-Liisa Papinaho sekä Riitta Lonka, 
joka on eronnut Keskustan valtuustoryhmästä.

Olan Extraa kysyykin nyt suoraan näiltä Keskustan kaupun-
ginvaltuutetuilta: 
Miksi ette ole kylien puolesta, kun Tietävälän koulu pitää 
mielestänne lakkauttaa?
Jos vetoatte rahaan, niin perustelkaa Myllylän koulun laajennus 
2,2 milj. euroa vastaan Tietävälän peruskorjaus ja sisäliikuntatilat 
1,1 milj.euroa.

Tässä vastaus kysymykseen:
Päätökset perustuvat laajaan ja perusteelliseen valmisteluun. 
Niin myös Tietävälän koulun kohdalla. Joulukuisen valtuuston 
päätöksen taustat ja perustelut löytyvät valtuuston pöytäkirjasta 
ja sitä edeltävien sivistys- ja vapaa-ajan lautakunnan ja kaupun-
ginhallituksen pöytäkirjoista. Valtuusto tekee päätöksen Tietävälän 
koulusta keväällä ja kun tässä vaiheessa prosessi on kesken, on 
tulevaa päätöstä turha tässä vaiheessa spekuloida tämän enempää.

Yst.terveisin
Sinikka Lindgrén

Keskustan valtuustoryhmän pj
- - -

Kaupunginhallitus käsitteli Tietävälän koulun kohtaloa maanantaina 
7.3. ja Sinikka Lindgren esitti asian jättämistä pöydälle, jonne 
se sitten jäi. Vaikuttaakin siltä, että nyt Keskusta koko porukalla 
harkitsee uudelleen asiaa ja kääntynee Tietävälän koulun säilyt-
tämisen puolelle.

Huhtikuun Extrassa tiedustellaan eri puolueiden kaupungin-
valtuutettujen mielipiteitä omista terveyskeskuslääkäreista ja 
päivystyksistä.

Reijo Välkkynen

Miralla on toivon kipinää
Tietävälän koulun puolesta
Arolan alueella perheineen asuva Mira Hämäläinen käynnisti 
10.11.2015 kuntalaisaloitteen Tietävälän koulun säilyttämisen 
puolesta ja se keräsi hetkessä lähes 800 nimeä. Oli kiire saada 
vetoomus koulun puolesta nimenomaan vielä 7.12.2015 valtuus-
ton kokoukseen, jossa käsiteltiin koulujen toimintamäärärahoja 
vuodelle 2016.

Valtuustossa käytiin tiukkaa vääntöä Tietävälän koulusta ja niukasti 
kolmen valtuutetun äänellä (23-20) Tietävälä menetti määrärahansa. 
Varsinaisesta koulun lakkauttamisesta todennäköisesti päätetään 
huhtikuun valtuustossa, mutta lakkauttamien ei taida tapahtuakaan, 
kun monet valtuutetut saattavat nyt ollakin Tietävälän koulun 
puolesta, kun asiassa on ilmennyt uusia näkökohtia?

- Niinpä, nyt paljastunut Jokivarren koulun D-rakennuksen sisäilman 
paha tilanne on mielestäni iso juttu. Ja kuulemani mukaan monella-
kaan valtuuston jäsenellä tämä ei ole ollut tiedossa Tietävälän mää-
rärahojen äänestyksessä. Lisäksi silloin monikin jäsen on ollut siinä 
uskossa, että Tie-
tävälän koulu on 
homeessa, vaikka 
tutkimusten mu-
kaan hometta ei 
ole löytynyt. Kor-
jauksia ilmanvaihtojuttuihin on tehty ja ne ovat auttaneet, joten 
välitöntä vaaraa ei ole, toisin kuin Jokivarren koululla. Faktatietoja 
on pimitetty ja sitä mä en ymmärrä miksi, Mira ihmettelee!

- Mullahan toivon kipinä elää aina vaan. Ja niin minä kuin Tie-
tävälä-Pakaan kyläjohtokuntakin ollaan nyt näihin uusiin esille 
tulleisiin asioihin reagoitu. Mä toivon että tässä asiassa nyt oikeesti 
järki voittaa, koska enää ei ole kyse niinkään rahasta. Kyse on 
lähinnä siitä mikä on järkevintä näiden lasten kannalta. Tilanne 
on joulukuusta muuttunut aika lailla ja mä todellakin toivon että 
myös valtuutetut sen tajuaisi. 
Rakensitteko kodin aikanaan Arolan alueelle nimenomaan 
siksi, että lähellä sijaitsee pieni ja turvallinen Tietävälän koulu?

- Kyllähän pieni kyläkoulu lähellä on siinä kohtaa myös mieles-
sä, kun perhettä rupee perustamaan ja omaa taloa rakennettiin. 
Arolan alue on varsinkin tällä hetkellä kasvava alue ja tontteja 
on menossa myyntiin, niin mikäs olisi sen hienompi myyntivaltti 
kuin saada lapset pienempään kouluun, jossa yhteishenki toimii. 
Lisäksi miehenikin on käynyt kyseistä koulua ja tykkäsi siitä jo 
silloin. Itsekin olen pientä koulua käynyt ja olen käynyt myös isoa 
koulua, joten tiedän mistä puhun kun koulukokoja verrataan...

Arolantieltä on suunniteltu puhkaistavan kevyenliikenteenväylä 
Pakaantien suuntaan. Kaupunki ei ole kuitenkaan ollut riittävän 
aktiivinen asian suhteen…?

- Sehän toisi lisää vielä turvallisuutta koulumatkoihin ja lasten 

olisi helpompi kulkea. Ei tarvitsi kiertää Kehräämön kautta.
- Liikuntamaastotkin ovat mitä parhaimpia Tietävälän koulun 

suunnalla. Talvella hiihtomaastoa ja muina aikoina lenkkiä, met-
säretkiä ja luonnon hyödyntämistä myös opinnoissa, mm. kasvien 
yms. tunnistamista. Voisiko parempaa enää lapsille tarjota kuin 
ulkoilua ja vielä oman koulun lähimaastoissa, Mira toteaa.

Mira ja hänen poikansa, kolmasluokkalainen Mico, 
vetoavat päättäjiin Tietävälän koulun säilyttämisen 
puolesta.

”
Mä toivon että tässä asiassa nyt 
oikeesti järki voittaa, koska enää 
ei ole kyse niinkään rahasta.”
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TEHTAANMYYMÄLÄ

Maaliskuussa kaikki
II-luokan tuotteet -40 %

 Tervetuloa edullisille ostoksille: Kaikista tuoteluettelomme tuotteista 
  -10 %, II-laatuiset -40 %. RUSKOVILLA OY, Kinnarintie 32, 

Luhtikylän
Historiapäivät

1.-10.4. 2016 Nuorelassa.
”Kaikki, mitä tapahtui Suomessa, tapahtui Luhtikylässä” 

Luhtikylän Nuorela ry on nuorekas vuonna 1912 perustettu yhdistys, 
vanhassa Johannes Linnankosken innoittamassa ja vierailemas-
sa nuorisoseuran talossa toimiva joukko. Nyt yhdistys polkaisee 
talkoovoimin pystyyn ”pop up - museon” ja elämyksellisen his-
toriatapahtuman, jonka tarkoitus on esitellä Luhtikylän historiaa, 
kehitystä ja kulttuuria. Seurojentalolla yleisöllä on mahdollisuus 
kokeilla historiallisia metsätyötaitoja, kivenhakkuuta ja voin kir-
nuamista. Esillä on myös esimerkiksi vanhanajan puhelinkeskus, 
alueen historiallisia karttoja ja Erkki Tuiskusen kotiseutumuseon 
esineistöä. 

Iltaohjelmissa keskustelemme asiantuntijoiden, kylän väen ja 
vieraiden kanssa arkeologiasta, sukututkimuksesta ja maaseudun 
murroksesta. Tarkoitus on osoittaa Luhtikylän merkityksellisyys 
historiallisesti, sillä kylä on ollut monenlaisen historiallisen ta-
pahtuman keskipiste. Tämä koko perheen tapahtuma kokoaa 
Luhtikylän Nuorelaan yleisöä Luhtikylästä, Orimattilasta ja koko 
Päijät-Hämeen alueelta. Käymme vuoropuhelua paikallisten pe-
ruskoulujen ja Orimattilan viestintään erikoistuneen Erkko-lukion 
kanssa.  Tapahtuman konsulttina toimii tv:n eläkeläistoimittaja 
Risto Astikainen, joten tapahtuman populaarisuus ja mediakiin-
nostus on näin taattu.    

2.4. museo auki klo 12-17. työpajoja pihalla ja ulkona. 
3.4. museo auki klo 12-17. perhepäivä. 
6.4. museo auki klo 17- 20, teemana arkeologia. 
7.4. museo auki klo 17-20,  teemana luonto. 
8.4. museo auki klo 17- 20, teemana sukututkimus. 
9.4. ja 10.4. museo auki klo 12-17. 

Tehdas juhlatuulella
aprillipäivänä pe 1.4.
Sitä tulee nyt huhtikuussa kolme 
vuotta mittariin Ravintola Tehtaal-
la, ja sitä tietty juhlitaan iloisin 
mielin. Menosta tulee iltabileisiin 
vastaamaan Tumppi Varonen & 
Problems!

Liput ennakkoon 8€ ja ovelta 
kympin.

Synttäreitten kunniaksi synde-
buffassa herkkua tarjolla aiwan 
säälittävään hintaan... Ruokaa 
buffasta tarjolla klo 19-21.

Carte ruokailijoille täytekakku-
kahvit jälkkäriksi veloituksetta. 
Carte keittiö avoinna kl. 10:30-
18:00

Ohjelma Velhon DJ lämmittelee 
alkuillasta bändiä varten ja jatkaa 
iltaa discobileillä pikkutunneil-

le asti. Bändin keikan jälkeen 
discoon vapaa sisäänpääsy 
sisältäen eteispalvelun.

Tumppi Varonen Tehtaas-
sa 1.4. Sinne!

Kukkakauppa Diia
täyttää 2-vuotta!

 SYNTTÄRITARJOUKSIA
 IHANIA PÄÄSIÄISKUKKIA
 ARVONTAA  - Tervetuloa!

Tarjoamme
asiakkaillemme

kakkukahvit
lauantaina

19.3-16 klo 9-16.

Kukkakauppa ja Hautauspalvelu Diia Oy
Erkontie 13, 16300 Orimattila 

044 9746132 

Avoinna: ma-ke 9-17, to-pe 9-18, 
la 9-16, su 12-16

Diia
on kukkinut
ja palvellut
kaksi vuotta
Ensi lauantaina 19.3. on juhlan 
paikka, kun silloin tulee kaksi 
vuotta siitä, kun Kukkakauppa ja 
hautauspalvelu Diia avasi ovensa 
Orimattilan keskustassa Säästö-
pankin taloon. Diia sai alkunsa, 
kun Susanne Parkkila-Luuri ja 
Minna Pajunen opiskelivat puu-
tarha-alaa Mäntsälässä, Saaren 
Kartanolla. Heille syntyi ajatus 
yhteisestä omasta kukkakau-
pasta ja ei muuta kuin toimeksi 
ja yritys pystyyn Orimattilaan!

- Päädyimme alalle, koska 
tässä työssä yhdistyvät käsi-
työ, asiakaspalvelu ja luovuus, 
Susanne ja Minna selvittävät.

- Halusimme yrityksellemme 
nimen, joka sopii kuvastamaan 
sekä kukkakauppaa, että hau-
tauspalvelua. Diia erottuu hyvin 
joukosta ja on hieman erilainen, 
se on myös helppo muistaa, 
Minna sanoo.

Kaksi vuotta on ollut Diialle 
täyttä toimintaa, kukkakaup-
pa ja hautauspalvelu on hyvin 
huomattu.

- Aika on Diiassa mennyt to-
della nopeasti. Meidät on otet-
tu hyvin vastaan Orimattilan 
seudulla. Ihanaa on huomata, 
että olemme saaneet laajan 
asiakaskunnan ja palaute on 
ollut hyvää, Susanne kiittelee.

- Kukkien tuoreus ja laatu 
ovat meille tärkeä asia. Leik-
kokukkamme tulevat pääasiassa 
Hollannista kaksi - kolme kertaa 
viikossa, jolloin kukkien kierto 
pysyy liikkeessämme nopeana.

- Teemme valmiskimppuja 
myyntiin päivittäin ja tietysti 
sidomme monipuolisesta leik-
kotiskistämme asiakkaiden 
toiveiden mukaiset kimput, 
Minna lisää.

Diiassa vaihtuvat kukkivat 

ruukkukukat ja viherkasvit ai-
na sesongin ja vuodenaikojen 
mukaan. Kesällä saadaan ori-
mattilalaiselta lähipuutarhalta 
myyntiin kesäkukat, amppelit, 
hyötykasvit ja mausteyrtit.

- Valikoimissamme on myös 
pieni määrä sisutus- ja lahjata-
varaa. Pyrimme pitämään vali-

koiman kattavana, jotta jokaiselle 
löytyisi jotakin.

Diia tekee myös kukkasidon-
taa tilauksesta ja aina asiakkaan 
toiveita kuunnellen.

- Olipa kyseessä sitten mor-
siuskimppu tai suruvihko, niin 
haluamme tehdä juuri sellaisen 
sidontatyön, joka kuvastaa tilaa-
jan ajatuksia ja tunteita kukkasin, 
he toteavat.

- Toimitamme ja välitämme 
myös kukkalähetyksiä ympäri 
Suomea, jopa ulkomaille. Ori-
mattilan alueella toimitamme 
kukat itse, muualle Suomeen 

ja ulkomaille Interfloran välitys-
ketjun kautta. 

- Olemme myös aktiivisesti 
kehittäneet palveluitamme ver-
kossa. Hiljattain avattu verkko-
kauppa antaa mahdollisuuden 
ostaa, tilata ja lähettää kukkia 
ympärivuorokauden. On tärkeää 
osata uudistua ja kehittää toi-
mintaansa muuttuvan maailman 
mukana.

 
Hautauspalvelu
olennainen osa

- Teemme hautaustoimeksiannot 
omaisten toiveita kuunnellen ja 
kunnioittaen. Autamme, neuvom-
me ja opastamme omaisia tilan-
teessa, joka on monelle vaikea 
ja vieras.

- Teemme tarvittaessa kaikki 
hautajaisjärjestelyt siunaustilai-
suudesta muistotilaisuuteen, 
pitopalvelut, valokuvaukset, 
lehti-ilmoitukset, hautakivet jne.

- Olennaista on se, ettei omais-
ten tarvitse surun keskellä hakea 
palveluita monesta eri paikasta, 
vaan kaikki hautajaisjärjestelyt 
hoituvat kauttamme.

- Hautajaiset ovat keskuudes-

tamme poistuneen henkilön vii-
meinen juhla. On tärkeää, että 
juhla onnistuu ja kunnioittaa sekä 
vainajan, että läheisten toiveita, 
Susanne ja Minna sanovat.

Tulevaisuuteen Diia katsoo 
luottaen ja ystävyyttä säteillen.

- Toivomme että saamme 
jatkaa tällä tiellä. Että vakiin-
nutamme paikan orimattilalais-
ten yrittäjien sekä asiakkaiden 
keskuudessa.

- Juhlimme kaksivuotiasta 
Diiaa kakkukahvien merkeissä 
19.3. 2016 klo 9-16, lämpimästi 
tervetuloa!!

Minnan ruukkukukka antaa kukkivaa iloa pitkään.

Susanne suosittaa 
nyt myös tulppaaneja 
kevääseen ja pääsiäisen 
aikaan.

”
Teemme valmiskimppuja myyntiin päivittäin ja 
tietysti sidomme monipuolisesta leikkotiskis-
tämme asiakkaiden toiveiden mukaiset kimput.”
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Puhelut maksavat kaikkialta Suomesta soitettaessa lankapuhelimesta 0,0828 €/
 puhelu + 0,0595 €/min. matkapuhelimesta 0,0828 €/puhelu + 0,1704 €/min.

Orimattilan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV

• Orimattila, Artjärvi,
 Myrskylä, Pukkila

Erkontie 11, 16300 Orimattila
Puh. 010 257 1558, Fax. 010 257 1584

avoinna ma 10-18, ti-pe 10-16.30

 • Omakotitalot

Orimattila, Keskusta okt 125/204 m2

Heinämaantie 15. 6h+k+s+th+at. ei 
e-tod*. Palveluiden ja koulujen lähei-
syydessä koti isommallekin perheelle. 
Rak.vuosi -63 ja laajennus -86, jonka 
yhteydessä uusittu vesikatto. Asuinti-
loja remontoitu viimevuosina, uusittu 
sauna ja pesuhuone yms. Oma tontti 
1760m2. Nyman 0400 347758/Ori-
mattila. Mh. 198.000 €. 556257

Orimattila, Koivula okt 104/117 m2

Tuomikaari 12. 3h,k,s,ph,khh,2 wc. B*. 
Vuonna 2014 valmistunut matalaener-
giatalo Koivulassa. Nibe ilmavesilämpö-
pumppu ja varaava takka takaavat edul-
lisen asumisen. Esteetön kulku ja loistava 
sijainti. Pihassa myös autokatos ja ulko-
varasto. Laadukkaat materiaalit kaikissa 
tiloissa.Tämä koti on heti vapaa! Mattila/
Orimattila. Mh. 189.000 €. 555642

Hollola, Nostava okt 90 m2

Nostavanraitti 8. 4h+k+kph. ei e-tod*. 
Maaseudun rauhassa viihtyisä paikka 
pienperheelle. Oma 1651m2 tont-
ti. Asuirakennusta remontoitu, 1 krs. 
pintaremonttia, asennettu ilmalämpö-
pumppu, takka ja keittiö. Perinteinen 
sauna piharakennuksessa. Kunnallis-
tekniiikka! Nyman 0400 347758/Ori-
mattila. Mh. 110.000 €. 548987

Orimattila, Pakaa okt 80/115 m2

Raikkolantie 1017. 3h+k+th+s. ei e-tod*. 
Maalaismaisemassa -50 luvun pienen 
perheen koti. Tilat 3-kerroksessa. Säh-
kölämmitys ja varaavat tulisijat. Talossa 
vesikatto, sadevesijärjestelmät ja salaojat 
uusittu n. 2007. Oma tontti 1945m2. 
Tontilla piharakennus, jossa kesä sauna 
ja varastotilaa. Nyman 0400 347758/
Orimattila. Mh. 122.000 €. 555148

 • Erillistalot

Orimattila, Keskusta et 93 m2
Kylätie 5. 3 h,k,s,ph,vh,wc. A*. Asun-
to-osakemuotoinen pientalo Orimattilan 
keskustan tuntumassa. Pieni piha-alue 
vaikka kasvimaata varten. Huoneistokoh-
tainen sähkölämmitys, lisäksi ilmaläm-
pöpumppu. Autokatos. Mattila/Orimattila. 
Mh. 108.017 € Vh. 118.000 €. 539112

 • Kerrostalot

Orimattila, Keskusta kt 79 m2
Erkontie 24 B. 3h+k+s+terassi. B*. 
Upea muuttovalmis 1 kerroksen huo-
neisto 2009 valmistuneessa Juonalan 
Helmessä. Tasokas varustus ja reilun-
kokoiset huoneet. Terassi suojaisan 
sisäpihan puolella. Asunto vapautuu 
1.4! Soita ja sovi esittely Nyman 0400 
347758/Orimattila. Mh. 126.673 € 
Vh. 162.000 €. 552384

Orimattila, Keskusta kt 77 m2

Rantatie 12 D. 3 h,k,kh/wc, vh, lasitettu 
parveke. C*. Siistikuntoinen ja valoisa 
HETI VAPAA päätyhuoneisto. Lattiat 
laminaattia, pesutilat laatoitettu. Tilava 
huoneiston levyinen lasitettu parveke 
länteen. Kauppahintaan sisältyy OMA 
AUTOKATOSPAIKKA. Mattila/Orimatti-
la. Mh. 83.000 €. 523092

Orimattila, Keskusta kt  75 m2

Tullintie 5 A 3. 3 h,k,kh,vh,lasitet-
tu parveke. F*. Kaunis ja valoisa 1. 
asuinkerroksen päätyhuoneisto. Ik-
kunat kolmeen ilmansuuntaan. La-
sitettu parveke etelään. Huoneisto 
pintaremontoitu hyvällä maulla ja 
laadukkailla materiaaleilla muutama 
vuosi sitten. Vapautuu vuokralaiselta 
viim. 15.6.2016. Mattila/Orimattila. 
Mh. 87.000 €. 554891

Juha Siivonen
Kiinteistönvälittäjä

 LKV
050 597 0070

juha.siivonen@op.fi

Mika Nyman
myyntipäällikkö

LKV, YKV 
AKA/ KHK yleis-

auktorisointi
0400 347758 

mika.nyman@op.fi

Jussi Mattila
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 570 2725

jussi.mattila@op.fi

Katso esittelyajat ja muut
kohteemme osoitteesta 
www.opkk.fi/orimattila

Vinkkejä asunnon ostoon
Orimattilan OP-Kiinteistökeskus 
antaa muutamia vinkkejä, joista 
jokainen saa kättä pidempää ja 
ajankohtaista tietoa uuden asun-
non ostamiseen.

- Ensimmäiseksi kannattaa 
ottaa meihin yhteyttä. Kerrotte 
minkälaista asuntoa haette, 
kartoitamme myynnissä olevista 
sopivat asunnot. Ja jos heti ei 
löydy sopivaa, meillä on asiak-
kaillemme ostajapalvelu. Osta-
ja-asiakkaamme saavat viestin 
uudesta myyntikohteesta, ennen 
kuin se tulee julkisesti markkina-
paikoille! Näin saamme sovittua 
henkilökohtaiset esittelyt ennen 
yleistä esittelyä. Moni on var-
maan kuullutkin ” asunto meni 
ennen kuin se tuli näkyville”.

Autamme myös asiakkaita 
saamaan aikavarauksen rahoi-
tusneuvotteluun Osuuspankkiin, 
sekä saamaan Pohjolan vakuu-
tukset uuteen kotiin! 

Asunnon rahoituksen saaminen 
on koko ostoprosessin osalta 
hyvä varmistaa ajoissa. Näin asi-
akas saa realistinen kuvan, missä 
hintaluokassa liikutaan omien 
resurssien ja mahdollisuuksien 
kanssa, selvittää myyntipäällikkö 
Mika Nyman.

- Alustavasti asuntolainakus-
tannuksiin voi tutustua www.op.fi  
Lainalaskuri laskee mm. kuu-
kausierän ja näin saa selville 
mikä lainasumma sopisi par-
haiten omalle kukkarolle.

Mika opastaa myös, että kan-
nattaa tutustua tarjolla oleviin 
asuntoihin, joita löytyy mm. 

www.opkk.fi -sivuilta.
- Sijoittaja-asiakkaille asunnon 

ostamisen lisäksi, palvelemme 
myös asunnon vuokraamisessa.

Ja yksi oleellinen asia on se 
vanhan asunnon myynti. Myynti-
ajat vaihtelevat isollakin haaru-
kalla. Vuokra-asunnosta taasen 
pääsee 1 kalenteri kuukauden 
irtisanomisajalla muuttamaan 
uuteen kotiin.    

- Kun se omanlainen asun-
to on löytynyt, niin kokeneet 
ja ammattitaitoiset välittäjät 
meillä OP-Kiinteistökeskuk-
sessa laativat kauppakirjat ja 
muut tarvittavat paperit sekä 

henkilöt oikeaan aikaan ja oi-
keaan paikkaan, Mika sanoo.

- Meiltä saa kaikki palvelut 
saman katon alta Orimattilan 
Osuuspankin kautta. Ensin 
asunnon esittelyt ja ostot, sitten 
rahoitus ja vakuutukset saadaan 
saman tien kuntoon. Se on kuin 
avaimet käteen -periaatteella 
kokonaispalvelua.

- Tervetuloa meille tutustu-
maan, asuntokohteita on hyvin 
tarjolla. Me palvelemme aina 
reippaasti.

Orimattilan OP-Kiinteistökeskus 
Oy, Erkontie 11.

Puh. 010 257 1558.

Myrskylän Säästöpankilla
kasvua monilla sektoreilla

- Asiakasmäärän kasvu on meillä ollut hyvä. Kokonaismäärä on nyt 8986 asiakas-
ta, jossa on kasvua edellisvuodesta yli 300 asiakasta, kertoivat toimitusjohtaja 
Jari Oivo ja pankinjohtaja Jussi Korkeamäki.

- Myrskylän Säästöpankin 103. 
toimintavuosi sujui jälleen kas-
vun siivittämänä. Perustamisesta 
asti olemme olleet itsenäinen, 
suomalainen pankki. Pääteh-
tävämme ei ole tuottaa voittoa 
kasvottomille osakkeenomista-
jille, vaan edistää asiakkaittem-
me säästämistä ja palvella heitä 
ihmisläheisesti kaikissa pankki-
asioissa. Olemme olemassa vain 
asiakkaitamme varten ja tuke-
massa toimialueemme kehitystä 
ja hyvinvointia. Tämä arvopohja 
antaa meille tukevan jalansijan 
suomalaisessa yhteiskunnassa 
myös tulevaisuudessa, kertoo 
toimitusjohtaja Jari Oivo.

- Toimintaamme vuonna 2015 
kuvaavat aktiivinen kehittäminen, 
kasvu, vakavaraisuus ja hyvä 
henkilökohtainen asiakastyö. 
Vakavaraisuutemme on kor-
kea ja toimintamme riskit ovat 
hyvin hallinnassa. Voimme hy-
vällä syyllä sanoa olevamme 
asiakkaittemme turvasatama 
talouden myrskyissä.

Myrskylän Säästöpankin järjes-
tämättömät luotot olivat edelleen 
hyvin alhaalla 0,06 % pankin 
luotonannosta ja sitoumuksis-
ta sekä määrältään vain 88,7 
tuhatta euroa. Säästöpankin 
asiakkaat voivat siis edelleen 
erittäin hyvin. Myrskylän Säästö-
pankilla on konttorit Myrskylässä, 
Mäntsälässä, Orimattilassa ja 
Porvoossa.

Varainhankinnan ja anto-
lainauksen kasvut erittäin 
voimakkaita

Kokonaisvarainhankinta nousi 
viime vuoden vastaavaan ajan-
kohtaan verrattuna 17,1 m€ 
eli 13,74 % ja kokonaismää-
rä 31.12.2015 oli 141,5 m€. 
Koko säästämisen kasvu, kun 
asiakkaiden talletusten ja de-
bentuurilainojen lisäksi huomi-
oidaan rahastot, vakuutukset ja 
muut arvopaperisäilytykset, oli 
13,98 %.

- Koko luottokanta kasvoi 

yhteensä 10,3 m€ eli 7,79 % 
ja oli joulukuun lopussa 142,3 
m€. Kasvu perustui suurelta osin 
asiakas siirtymiin muista pan-
keista. Aktia hypoteekkipankista 
välitettyjen luottojen osuus oli 
koko luottokannasta 8,8 m€, 
jossa vähennystä edelliseen 
vuoteen 4,7 m€.

Tulos parani ja vakavaraisuus 
on korkealla tasolla

Pankin korkokate parani 196,6 
tuhannella eurolla viime vuoden 
vastaavasta eli 10,2 %.

Palkkiotuotot netto nousivat 
11,7 tuhannella eurolla. Myy-
tävissä olevien rahoitusvaro-
jen nettotuotot olivat 228,3 t€ 
(312,3).

Tuotot yhteensä kasvoivat 2,3 
% ja nousivat 80,0 tuhatta euroa. 
Tilikaudelle ei kohdistunut sa-
manlaisia satunnaisia tuottoeriä 
kuin edelliselle tilikaudelle

Kulut yhteensä kasvoivat vain 
26.000 eurolla eli 0,9 %. 

- Pankin liikevoitto oli 779,3 
tuhatta euroa eli 201,2 tuhatta 
euroa enemmän kuin edellise-
nä vuonna vastaavaan aikaan. 
Liikevoitto oli 0,53 % keskita-

seesta (0,43). Liikevoiton hyvä 
kehitys, korkotason laskusta ja 
kasvaneista kuluista huolimatta, 
johtui ennen kaikkea liiketoimin-
tavolyymien reilusta kasvusta ja 
taseen korkosuojauksista.

- Pankin vakavaraisuus on 
hyvällä tasolla. Oma pääoma 
ja varaukset olivat joulukuun 
lopussa 12,9 m€ ja vakava-
raisuuteen laskettavat omat varat 
13,9 m€ vakavaraisuussuhteen 
ollessa 18,18 %.

Pankin liiketoiminnan arvi-
oidaan kehittyvän suotuisasti 
vuoden 2016 aikana. Asiakas-
määrien, luotonannon ja tal-
letusten arvioidaan kasvavan 
vuoden 2015 mukaisesti. Kor-
kokate pysynee samalla tasolla 
kuin 2015 ja muiden tuottojen 
ennakoidaan hieman kasvavan. 
Pankin tuloskehityksen arvioi-
daan pysyvän vuoden 2015 
tasolla, jos korkotasossa tai 
kilpailutilanteessa ei tapahdu 
merkittäviä muutoksia. Arvon-
alennusten määrän arvioidaan 
jäävän maltilliseksi ja pankin 
varavaraisuuden ennakoidaan 
säilyvän korkealla tasolla, en-
nakoi toimitusjohtaja Jari Oivo.

Kärrytie 4, 16300 Orimattila P. 03-777 7444.

Palvelemme teitä ma-pe 7-17

 sähköurakointi

 varastomyynti

70 vuoden kokemuksella
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Sp-Koti Asunto Ojala vahvistaa
Orimattilan kiinteistönvälitystä

Erkontie 13, ORIMATTILA | p. 010 441 7220 | ma - pe 10.00 - 16.30 | säästöpankki.fi/myrskylä

VÄLITTÄJÄ 
KONTTORILLA

Jari Vinko
Kiinteistönvälittäjä, LKV, 
YKV,  kaupanvahvistaja
puh. 050 612 09

Sp-Kodin kiinteistövälittäjä Jari Vinko on jatkossa 
tavattavissa keskiviikkoisin Orimattilan konttorilla 
klo 13.00 - 16.30.

Tervetuloa 
juttelemaan!

OKT Orimattila 
Mallusjoki ..............98/135m2

3-4h+k+k ph/sauna+wc+vh. 
Rv.79. Useita piharakennuksia. 
Vesikeskuslämmitys, öljy ja puu, 
varaava takka/leivinuuni. Tontti 
4010m2. H.138.000 € Selventie 81

OKT/maatilan 
pihapiiri .............. 145/259m2

7h+ask .h+k+apuk+2wc+s/
kph+takkah. Tontti n. 7500 m2:n 
määräala. Pihapiirissä vanha 
navetta/sikala, kalustovaja ja 
vanha hevostalli/varasto.  Ta-
lon rv.-73. Asuintilat kahdessa 
kerroksessa (kerrosala 166,4m2). 
Vesikeskuslämmitys puilla, 
öljyllä tai sähköllä. Vesiosuus-
kunnan vesi, oma sakokaivo. 
H. 180.000 € Haapamäentie 84

KT Orimattila 
Keskusta .....................56,5m2

2h+k+kph. Ylimmän kerroksen 
heti vapaa huoneisto. el=F2007  
Mh.54.210 €, Vh.58.000 €
Erkontie 2

KT Orimattila 
Keskusta ........................50m2

2h+k+kph. Rv.-64. Remontoitu 
toisen kerroksen asunto keskus-
tassa. Heti vapaa.el=F2007.  Mh. 
42.500 €  Vh. 45.520 € Erkontie 2

KT Orimattila 
keskusta ....................... 45 m2

2h+kk+kph. Hissitalon siisti-
kuntoinen kaksio. Heti vapaa! 
El=C2007 Mh.43.697 € Vh. 
45.000 €  Oriontie 4 

RT Orimattila 
Käkelä ............................72m2

3h+k+sauna/kph+c+vh. Sau-
nallinen  päätyasunto. Kauko-
lämpö. Heti vapaa. Rv.-79. el=E  
Vh. 88.000 € Käkeläntie 36

OKT Orimattila 
Koivula .....................64/90m2

2h+k+kph, pihasauna/talousra-
kennus. Rv.-35. Asuintilat kah-
dessa kerroksessa. Kauttaaltaan 
peruskorjattu ja uudistettu pik-
kukoti 1350 m2:n tontilla. Kaksi 
ilmalämpöpumppua, pieni ka-
mina. H. 115.000 € Suotie 12

Erkontie 18, 16300 Orimattila 
toimisto@asuntohelmi.fi
www.asuntohelmi.fi

Puh. 0400-904262

Kohteemme netissä www.oikotie.fi
http://www.facebook/asuntohelmi

Terttu
Nieminen
LKV
040-829 0403
terttu.nieminen@
asuntohelmi.fi

Terttu Sanna
Nieminen

040-722 4589
sanna.nieminen@
asuntohelmi.fi

Sanna

mammuttikodin uusi kanttihirsi
 Muuttovalmis hirsitalo mallisuojatulla kanttihirrellä!

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

- Myrskylän Säästöpankki tar-
josi meille Sp-Koti -edustusta 
Orimattilaan, joten siihen piti 
heti tarttua, koska me Asunto 
Ojalassa tunnemme todella hyvin 
Orimattilan, selvittää yrittäjä, LKV 
Hannu Ojala.

- Orimattila on luonnollinen 
suunta Lahteen ja päin vastoin. 
Olemme jo ennenkin tehneet 
asuntokauppaa täällä, joten 
seutu on tuttua ja tunnemme 
Orimattilan asuntokauppatilan-
teen hyvin, lisää kiinteistönvälit-
täjä, LKV/YKV Jari Vinko, joka on 
aloittanut Säästöpankin tiloissa 
Sp-Koti –palvelut. Jari on ta-
vattavissa Säästöpankilla joka 
keskiviikko klo 13-16 välisenä 
aikana.

- Ja totta kai olen paikalla 
muulloinkin, kun niin sovitaan, 
minulle voi soittaa 050 61209. 
Meillä on Orimattilan asunnoissa 
jo nyt monipuolista tarjontaa. 
Kannattaa myös kutsua mak-
suttomalle arviokäynnille, niin 
annan asunnostasi hinta-arvi-
on, ja siitä se lähtee nopeasti 
tehokkaaseen myyntiin.

Sp-Koti Asunto Ojala tarjoaa 
täydellisen palvelupaketin 
asiakkailleen. Lain vaatima 
ammattipätevyys löytyy kiinteis-
tövälitykseen, jolloin asiakkaal-
le tarjotaan vain luotettavaa ja 
osaavaa asuntokauppaa.

- Kaikki välitystehtävät, koski-
vat ne sitten asuntoja, maatiloja 
tai tuotantotiloja, niin kaikista 
tehdään arviot, kaupat ja kaup-
pakirjat. Rahoitus ja vakuutus-
asiat hoituvat kätevästi yhteis-
työsopimuksella Säästöpankin 
kanssa, Jari lupaa.

- Olemme yhteistyössä myös 
Kastellin kanssa. Pystymme tar-
joamaan vaikka ihan uuden kodin 
”avaimet käteen” -periaatteella, 
täydellisesti asiakkaan toiveiden 
mukaisesti. Tästä kannattaa tulla 
keskustelemaan, kun suunnitte-
lee uuden kodin rakentamista, 
Hannu suosittaa.

Asuntokaupassa 
on uutta potkua

- Nyt on asuntokauppa selväs-
ti piristynyt, kun vertaa tämän 

vuoden kahta ensimmäistä kuu-
kautta viime vuoden vastaavaan 
aikaan. Oikeastaan asuntokaup-
pa nytkähti uuteen nousuun jo 
viime vuoden lokakuusta ja koko 
ajan on tasaista kasvua. Suurin 
myötätuuli tuli kauppaan, kun 
asuntojen hinnat realisoitiin ja 
hintoja pudotettiin. Nyt kysyntä 
vastaa tarjontaan myöntävästi, 
eli kauppa käy, Hannu sanoo.

- Vanhoja kohteita on edelleen 
myymättä ja se johtuu suurelta 
osin liian korkeasta hinnasta. Jos 
hintaa pudotetaan, niin ostajien 
kiinnostus kyllä kasvaa. Yleensä 
ensimmäiset 5-6 viikkoa ker-
too, jos kohteen hinta on liian 
korkealla. Silloin ei vaan niin 

sanotusti nyppää.
Hannu on ollut alalla 20 vuotta 

ja Jari 15 vuotta, joten asiantun-
temusta miehiltä löytyy. Valta-
kunnallinen Sp-Koti -ketju syntyi 
viisi vuotta sitten ja Asunto Ojala 
Oy oli ensimmäisten joukossa, 
jotka lähtivät kiinteistönvälityk-
sessä yhteistyöhön Säästöpank-
kien kanssa.

- Meillä on nyt tarjolla Orimat-
tilassa monia asuntoja, löytyy 
ok-taloja, kohteita kerros- ja 
rivitaloista sekä maatiloista, 
ihan laidasta laitaan. Kannat-
taa tutustua nettisivujen kautta 

kohteisiimme ja ottaa yhteyttä 
meihin. Nettisivut: www.spkoti.fi/
lahti ja sieltä pääsee näkemään 
kaikki kohteemme, Jari opas-
taa ja toteaa, että Orimattilan 
hintataso on asuntokaupassa 
kirjavaa, kun kohteita on niin 
vanhoja kuin uusiakin tarjolla.

- Paljon on kysyntää rivita-
loasunnoista. Myös vanhat ns. 
rintamamiestalot ovat nousseet 
suosioon, varsinkin sellaisia 
kysytään, joissa on peltoa 2-3 
hehtaaria. Usein kyseessä on 
nuori pariskunta, mutta myös 
yksittäisiä henkilöitä, jotka halua-
vat muuttaa maalle ja kasvattaa 
lampaita tai pitää koiratarhaa, 
Hannu kertoo.

- Nyt kannattaa laittaa myyntiin 
myös näitä rintamamiestaloja. 
Kysyntää kyllä löytyy.

- Me tehdään Orimattilassa asiantuntevaa ja reilua asuntokauppaa. Tullaan tutuik-
si, Jari ja Hannu toivottavat.

”
Vanhat ns. rintamamiestalot ovat nousseet 
suosioon, varsinkin sellaisia kysytään, joissa 
on peltoa 2-3 hehtaaria. ”

Raksapäivä 15.4.
kutsuu mukaan!
Tänä vuonna Raksapäivä pide-
tään K-Maatalous Maatalous-
pirkan alueella ja Värisilmän/
Kärrytien alueella.

Maatalouspirkan tapahtu-
massa ovat jo tässä vaiheessa 
mukaan ilmoittautuneet mm. We-
ber, Jita, Stihl, Ormax, Nahkhiir, 
Kärcher, Orimattilan kaupunki ja 
Weckman. Luvassa on runsaas-
ti esittelyjä ja tarjouksia, myös 
makkaratarjoilua.

Värisilmän ja Kärrytien 
alueella tapahtuu samaan ai-
kaan. Mukana menossa ovat 
Kärrytienerikoisliikkeitä sekä ul-
kopuolisia esittelijöitä. Tarjouksia 

ja tarjoilua, sillä kahvitusta vetää 
tuttu kaveri aina MM-tasolta! 

Nyt merkatkaa 15.4. allakkaan 
ja mukaan Raksapäivään! Kan-
nattaa sompailla molempien 
raksapäivä-paikkojen välillä…
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Varaa Hellimön elämyksellisestä
ympäristöstä paketti joka sopii juuri teille! 
Räätälöimme tilaisuuden toiveittesi mukaan!

Pakaantie 1, Orimattila  www.hellimo.fi

Suunnitteletko yrityksellesi 
työhyvinvointipäivää tai 
polttareita ystävällesi?

Kysy lisää paketeista ryhmämyynnistämme:
044 3773 019 

Esimerkkipaketteja:

TYHY-paketti 

Sisältää kokoustilan, lounaan, 2 vapaavalintaista hoito-
pistettä per henkilö, saunamaailman sekä iltapäiväkahvit. 

Polttaripaketti 1 

Sisältää morsiussaunan, saunamaailman koko
porukalle, morsiamen hemmotteluhoidon ja sillä aikaa 
muulle porukalle suolahuoneen/käsiparafiinihoidon.

Polttaripaketti 2
Pelihallin monipuoliset pelailumahdollisuudet
(mm. minigolf ), suolahuoneen ja saunamaailman.

69€/hlö (väh. 6 hlö)

55€/hlö

40€/hlö

LIIKUNTA  HYVINVOINTI  KAUNEUS
 LIIKUNTA JA HYVINVOINTI: 

Tutustu palveluihini: tmikisse.weebly.com  

 HIUKSET: Maanantaisin sopimuksen mukaan
Parturi-Kampaamo Riitta Longan tiloissa.  

MEIKIT: Sopimuksen mukaan
Orimattilan Näkökeskuksen tiloissa

tmikisse@outlook.com, Facebook: Tmi Kisse,   
P. 040 594 3459 (ma-pe 10-16)

Ilolla ja sydämellä!

Kisse
Hyvinvointivalmentaja, personal trainer, hius- ja meikkitaiteilija
Lisää vinkkejä ja ajankohtaisia asioita Facebookissa: Tmi Kisse
tmikisse.weebly.com, tmikisse@outlook.com 
P. 040 594 3459 (ma-pe 10-16)

Hellimön hoitopiste-esittelyt, osa 1: 

Hellimön suolahuonehoito annetaan 
suolalla vuoratussa huoneessa. Suo-
lahuoneen seinäpinnoissa, katossa ja 
lattiassa oleva huokoinen suolakerros 
aiheuttaa huoneilmaan voimakkaan 
negatiivisen ionisaation, joka helpottaa 
omalta osaltaan hengitystä. Hoidon aika-
na huoneilmaan puhalletaan puhtaasta 
suolasta suolageneraattorilla tehtyä hyvin 
hienojakoista suolapölyä. Hoidon kannalta 
on hyvin merkittävää, että suolapöly on 
tehty välittömästi ennen hengitystä, koska 
juuri hakattu suolapölyhiukkanen on aktii-
vinen ja tunkeutuu tehokkaasti kaikkialle 
hengityselimiin ja myös ihohuokosiin. 
Hoitojakson jälkeen huoneilma vaihde-
taan, jolloin hengityksestä muodostunut 
hiilidioksidi poistuu ja uusi hoito voidaan 
aloittaa puhtaassa ilmassa. 

Hengitysilman mukana menevällä suo-
lapölyllä on tulehduksia pienentävä ja 

limaa irrottava vaikutus hengitysteissä, 
se ohentaa paksuuntuneita limakalvoja 
ja tältä osin helpottaa hengitystä. Iho-
huokosiin joutuessaan suolapöly imee 
ympäröivästä ilmasta kosteutta itseensä, 
jonka ansiosta iho pysyy kosteana ja 
kimmoisena, samalla suolalla on de-
sinfioiva vaikutus. 

Hoitoa suositellaan erityisesti astmaan, 
nielu- ja kurkkutulehdusten hoitoon, 
allergioihin, ihottumiin sekä erilaisten 
iho-ongelmien hoitoon (atooppinen iho, 
psoriasis, akne..). Suolahuonetta ei suo-
sitella, jos olet kuumeessa, sinulla on 
vakava sydämen vajaatoiminta, veren-
painetauti, pahanlaatuinen kasvain tai 
vaikea keuhkosairaus. Suolahuonehoito 
sopii kaiken ikäisille. 

Suolahuonehoidossa elimistöön kul-
keutuvan suolan määrä on niin vähäinen, 
ettei se aiheuta ylimääräistä turvotusta 

tai verenpaineen nousua. Hoitoaika on 
40 minuuttia, lapsilla 10 - 20 minuuttia. 
40 minuutin hoito maksaa 20€ kerta, 5 
x/80€. Lasten suolahuonehoito maksaa 
7€ kerta, 5x/28€. 

Suolahuonehoidon juuret ulottuvat 
1800-luvun alkuun, jolloin Puolassa 
huomattiin suolakaivos-työntekijöiden 
sairastavan huomattavasti vähemmän 
keuhkosairauksia. 1980 – luvulla alettiin 
rakentamaan ensimmäisiä suolahuoneita, 
joilla pyritään jäljittelemään suolakai-
voksen ilmastoa. Suolalla vuoraus toi-
mii puskurina kosteutta vastaan ja se 
edistää huoneen pysymistä puhtaana 
ja bakteerittomana. 

Hellimön suolahuone löytyy Kehräämöl-
tä, osoitteesta Pakaantie 1, Orimattila. 
Aikoja voit varata numerosta 044 3773 
017 tai info@hellimo.fi. 

Emma Malinen/Hellimö 

- Suolahuonehoito auttaa moniin vaivoihin. Tervetuloa tutustumaan, Emma toivottaa.

Hellimössä on AVOIMET OVET 19.3.
Pirä ittestäs hualta -tapahtumassa.
Katso lisää hoitopisteistä Extran sivuilta (8-9).

Suola-
huone

Pirä ittestäs hualta
Edellisessä lehdessä 
kehotin pitämään huol-
ta parhaasta ystävästäsi, 
itsestäsi. Jatkan samalla 
teemalla liittyen tulevaan 
Pirä ittestäs hualta -ta-
pahtumaan Orimatti-
lan Kehräämöllä 19.3. 
Tapahtuma onkin tällä 
kertaa entistä laajempi 
ja tekemistä löytyy nyt 
myös lapsille ja miehille, 
ihan kaikille! 

Huollamme autojamme, 
kotiamme ja saatamme 
helposti kuluttaa näihin tuhansia euroja. Jos emme 
osaa tai pysty näitä asioita tekemään itse, tarvitsemme 
apuun alan ammattilaisen. Joskus osaamme ja voim-
me tehdä jotain näistä asioista, mutta tarvitsemme 
hiukan tukea tai hyvän startin, joitain neuvoja, että 
voimme tehdä homman itse. 

Entä se tärkein, oman 
itsensä huoltaminen? Toi-
sin kuin autot ja asunnot, 
jotka saattavat vaihtua 
useastikin elämässäm-
me, on meidän keho ja 
mieli se temppeli missä 
vietämme koko elä-
mämme. Kuinka paljon 
panostat itsesi huoltami-
seen? Siihen miten voit 
nyt ja tulevaisuudessa. 
Toki tulevasta ei voi ai-
na tietää, eikä kaikkeen 
voi itse vaikuttaa, mutta 
hurjan paljon on asioita 
joihin voit. Vai kuulos-
taako houkuttelevalle 
ajatukselle täydellinen, 
suoraan sisustuslehdestä 
oleva kallis koti jossa et 
voi hyvin nyt? Tai et voi-
kaan viettää niitä auvoisia 

eläkepäiviä siellä, kun omatoiminen ja aktiivinen 
ikäihmisenä elo jäikin vain haaveeksi. 

Joku viisas on kiteyttänyt reseptin itsensä huol-
tamiseen näin: Syö, liiku, lepää ja toista. Minä olen 
sitä hiukan itse jatkanut: Syö, liiku, lepää, nauti ja 
naura. Monipuolisesti ja säännöllisesti.

Minä en voi auttaa sinua auton huollossa tai antaa 
sinulle vinkkiä putkiremontissa, mutta voin auttaa 
sinua hyvinvointiisi liittyvissä asioissa. Liikunta, 
ravintoasiat, tsemppaus ja motivointi. Olitpa sitten 
vailla vain potkua alkuun tai pidemmäksi aikaa, kuten 
elämäntapamuutoksiin - tueksi ja tsemppaajaksi. 
Minä olen mukanasi ilolla ja sydämellä, en vain 
monistetuilla kanarahkaparsakaaliniinpaljontree-
niäettämuutaelämääeivoiolla –ohjeilla. 

Tutustu palveluihini kotisivuillani ja tule rohkeasti 
juttelemaan kanssani Pirä ittestäs hualta -tapah-
tumassa.
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O
rimattilan Näkökeskus viettää 9-vuotis- 
synttäreitään nyt maalis-huhtikuussa!

Yritys kuuluu suomalaisten optikoi-
den perustamaan ja omistamaan Fenno 
Optiikka -ketjuun. Ketjun kulmakiviä 

ovat yrittäjähenkisyys, korkea ammattitaito sekä 
laadukkaat tuotteet niin kehys- kuin linssipuolel-

lakin. Ja tietysti ylivertainen asiakaspalvelu!
- Meillä panostetaan paljon asiakas-

palveluun ja saammekin hyvästä ja 
asiantuntevasta palvelustamme 

kiitosta päivittäin! Loistavan 
työporukkamme halu tehdä 
työtään suurella sydämellä 
asiakkaan parhaaksi näkyy 
selvästi myös ulospäin, to-
teaa yrittäjäoptikko Salla 
Salmela iloisena.

- Orimattilassa on erittäin 
mukavia asiakkaita! Silmä-

lasikaupanteon lomassa tu-
lee jutusteltua paljon henki-

lökohtaisiakin asioita, etenkin, 
jos ollaan tuttuja jo monen vuoden 

takaa – ja usein aivan uusienkin asi-
akkaiden kanssa, kertoo Näkökeskuksen 

”joka paikan höylä”, eli myymälänhoitaja Saana 
Mäkelä. - Se on tämän meidän toimintatavan 
ehdoton suola; ihmisläheisyys ja välittömyys 
asiakassuhteissa! ”Aina asiakkaan parhaaksi” 
voisi olla vaikka mottomme, naurahtaa Saana.

Pitkän linjan ammattilainen Maritta Montonen 
niin ikään viihtyy työssään erinomaisesti: 

- Toisin kuin suurten ketjujen myymälöissä, 

meillä me saamme itse Sallan johdolla valita 
kaikki myyntiin tulevat kehykset ja aurinkolasit 
– se on aivan huippujuttu!

- Valikoimissa onkin aina sekä uusinta uutta 
maailmalta, että myös varmoja klassikoita – ihan 
varmasti jokaiselle useita hyviä vaihtoehtoja hen-
kilökohtaiset toiveet ja tarpeet huomioiden. Ja 
vielä niin, että kun keskiverto liikkeen kehysva-
likoimassa on n. 400-500 kehystä; meiltä löytyy 
valinnanvaraa n. 900 kpl!

Piilolaseihin ja työnäköön erikoistunut optikko 
Riitta Suolanen korostaa myös asiakkaan ko-
konaisvaltaista palvelua:

- Yhteistyö neljän silmälääkärimme kanssa 
toimii loistavasti!

- Vuosien mittainen yhteistyö luo asiakkaille 
turvallisen ympäristön asioida, oli sitten kyseessä 
silmälasien uusinta tai mikä tahansa näkemiseen 
liittyvä vaiva – apu löytyy aina.

- Lisäksi arvostan suuresti sitä, että meillä on 
käytettävissämme huippulaadukkaat tuotteet 
niin kehys- kuin linssipuolellakin – myöskin 
huokeammissa hintaryhmissä on erinomainen 
hinta-laatu-suhde.

- Meillä on sekin valttikortti, että meillä silmä-
lasilinssit hiotaan itse kehyksiin huippuluokan 
laitteilla! Tämä mahdollistaa nopeat toimitusajat 
ja laatuvaatimukset on varmasti kohdallaan. 

- Myös uusien linssien hionta asiakkaan entiseen 
kehykseen onnistuu, eikä vie aikaa kuin tunnin, 
kertoo Saana. 

- Niin; ja tehdäänhän meillä myös kaikenlaisia 
korjauksiakin aina juotoksista alkaen, virnistää 
Saana lopuksi.

VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

SILMÄLÄÄKÄRIT:
Ke 23.3. Jukka Siitonen
To 31.3. Jukka Siitonen
To 7.4. Jukka Siitonen
Ma 11.4. Ilkka Puusaari
Ke 13.4. Ritva Lemola
Pe 15.4. Aleksi Sarkola

OSTA 1
SAAT 2

Avaa tili!
Saat 12 kk
korotonta

maksu-aikaa!

Näöntarkastus
optikolla
kaupan päälle!

+ yllätyslahja!

Silmälasien ostajalle
aurinkolasit tai lukulasit
kaupanpäälle!
Kysy lisää myymälästä!

(03) 777 2700

Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

Orimattilan Näkökeskus
9 vuotta Orimattilassa

Maritta; asiakaspalvelun ja myynnin am-
mattilainen. Valikoimat, muoti, tyyli.

Salla; yrittäjä, optikko. Ihmisläheinen asiantuntija ja tyylien taituri.        

Saana; asiakaspalvelun ja myynnin am-
mattilainen. Silmälasihionnat, juotok-
set, korjaukset.

Riitta; optikko. Iloinen ja energinen 
asiantuntija, näöntarkastukset, piilarit, 
työnäkö.

“
Loistavan työporukkamme
halu tehdä työtään
suurella sydämellä
asiakkaan parhaaksi

 näkyy selvästi myös
 ulospäin.”
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Parturi-Kampaamo Anne
Erkontie 23, Orimattila, 03-7845272

Eye Lifterin ansiosta näkyvät vaikutukset:
ILMERYPYT KATOAVAT lähes hetkessä!

PYSYVÄSTI UPEIDEN
SILMIEN SALAISUUS!
Eye Lifterin avulla näytät raikkaalta,
energiseltä ja elegantilta sekä luot
viehättävän vaikutelman koko päiväksi

TULE TUTUSTUMAAN
Kehräämölle la 19.3. klo 10-15

www.kampaamoanne.info

Parturi-Kampaamo Anne
Erkontie 23, Orimattila, 03-7845272

Kärsitkö stressistä?
Onko vastustuskykysi heikentynyt?
Riittääkö energia
koko päiväksi?
Nukutko hyvin?
Onko sinulla kipuja?
BEMER -terapia
on fysikaalisen, kehon toimintoja
säätelevän terapian nykyaikaisempia
muotoja. Vaikutukset ovat tieteellisesti todistettu 
toimivan mm. mikroverenkierron häiriöihin.

Tule tutustumaan Bemer-terapiaan
lauantaina 19.3. klo 10-15 Kehräämölle

Sudenkorento tarjoaa
hyvinvoinnin palveluja.

SUDENKORENTORauha hyvinvoinnissa

Varaa aikasi ennakkoon: johanna.kumpulainen@sudenkorento.com 
www.sudenkorento.com

Palveluihin kuuluvat intuitiiviset energiahoidot,tulkinnat sekä lisäravinne JuicePLUS+.Sudenkorennossa toimii Johanna Kumpulainen,intuitiivinen energiahoitaja ja sosionomi.Johanna on innostava, energinen ja kehollinen tulkitsija.
Pirä ittestäs hualta -tapahtuman tarjous:10 minuutin tulkinta 10€

Pirä ittestäs hualta lauantaina 19.3. klo 10-15

Kehräämö repee
iloiseen menoon!

Nyt on kasattu Kehräämölle toimintaa koko talon 
korkeudelta, sillä joka kerroksessa tapahtuu ensi lau-
antaina 19.3. klo 10-15, kun vanhassa villatehtaassa 
pidetään Pirä ittestäs hualta –hyvinvointitapahtuma 
ja talossa on muutakin meininkiä.
Alakerran Puotikujalla tapahtuu myös, kun siellä 

myydään Anjan hernekeittoa ja samaan aikaan on 
MLL:n lastentarvikekirppis sekä paikalla muutama 
markkinamyyjäkin.
Kakkoskerroksessa esittäytyvät Kehräämön omat 

liikunta- ja hyvinvointipalvelut. Kolmannen kerroksen 
tanssisalissa ovat sitten tapahtuman muut esittelijät 
ja palvelujutut.
Mukaan on ilmoittautunut niin talon omia yrityk-

siä kuin ulkopuolisiakin esittelijöitä ja tuotemyyjä yli 
30. Se on hyvinvointijuttujen suurin esittelijämäärä 
konsanaan. Nyt sitten katsotaan se, että meneekö 
osanottaja/kävijämääräkin uusiksi, sillä se on lähes 
700 henkilöä, joka napattiin kyytiin sinä vuonna, kun 

Hellimö avattiin kaikelle kansalle ihailtavaksi.
Tällä kertaa tarjolla on nähtävää, tuotteita ja tekemistä 

koko perheelle, kun miehiä ja lapsiakin on muistet-
tu. Lapsille on omaa puuhaamista klo 12.15 alkaen 
Alfa Moverilla ja miehille löytyy monenlaista, mm. 
urheiluseurojen esittelyjä sekä tarkkuusammuntaa, 
kaiken muun tarjonnan lisäksi.
Ohessa on koko tapahtuman osanottajalista, josta 

selviää kuka on mukana ja mitä on tarjolla!
Tapahtuman esittelyjä löytyy myös facebookista, 

katso: Pirä ittestäs hualta

Apua moniin vaivoihin, katso:
www.parantavavoima.com

Tarot-Tuulalta
tulevaisuuteen!
Tuula Huhtala on ehkä tunne-
tuin suomalainen tarot-korttien 
tulkitsija. Hän on tuttu myös te-
levisiosta, jossa hän on tehnyt 
tulkintoja taroteilla.

- Olen tulossa tapahtumaanne, 
ja saavun Hotelli Telttaan pe.18.3 
iltapäivällä, joten otan asiakkaita 
yksityisesti vastaan myös siellä. 
Ennakkoon voi varata myös ai-
koja, itse tapahtumaan.

- Käykää kurkistamassa myös 
kotisivuilleni www.tarot-tuula.fi 

Lämmöllä Tuula, 041 707 1920.

AlfaMoverilla
liikutaan taas!

10.00-11.00 Spinning
10.15-10.45 LesMills Grit Plyo
11.10-12.00 Kahvakuula
Lapsille omat jutut!
12.15-13.00 Piirustusta ja vä-
ritystä lasten kanssa
13.00-13.30 Yhteisleikkejä
13.50-14.50 Temppuilu ja jump-
pailutunti vanhempien kanssa 
2€/perhe

Hellimössä
avoimet ovet
kuivahoitopisteisiin pääsee 
klo:10-14, 5€ / piste / hlö. 

Hoitoaika 20 min. (Suolahuone, 
Äänisen aallot, Pyramidi, Käsi-
parafiinit, Mielenkeinut)

Johannalta
JuicePLUS+
ja tulkintoja 

Joensuusta tapahtumaan saa-
puva Johanna Kumpulainen on 
intuitiivinen energiahoitaja ja hän 
tekee myös elämäntilannetulkin-
toja sekä esittelee JuicePLUS+ 
tuotetta, joka on todella moni-
puolinen ravintolisä. 

Johannan Pirä ittestäs hualta 
-tarjouksena 10 minuutin tulkinta 
/10 euroa.

Tulkinta voi rohkaista eteen-
päin, keventää oloasi ja antaa 
energiaa – jotta Sinä pääset 
vapautumaan. Tulkinnan voi 
pyytää haluamaasi aiheeseen. 
Johanna on innostava, energi-
nen ja kehollinen tulkitsija. Varaa 
aikasi ennakkoon: johanna.kum-
pulainen@sudenkorento.com

www.sudenkorento.com

Kisse tarjoaa

liikuntaa - hyvinvointia – kau-
neutta.

tmikisse.weebly.com
Ohjattu rentoutus klo 12.30 

ja 13.30, Hellimön kokoustila 
2, 2 krs. Maksuton.

Tuula Huhtala tekee tul-
kintoja tarot-korteilla.

Hellimössä nautitaan.

Kisse vetää myös ohjat-
tua rentoutusta.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy 
ja Kehräämön hissillä pääsee 
kolmanteen kerrokseen ne, jotka 
eivät voi rappuja pitkin nousta. 

Kannattaa lähteä mukaan, sillä 
tarjolla on nyt enemmän kuin 
koskaan aiemmin!
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Osallistujat/esittelijät:

PIRÄ ITTESTÄS HUALTA 19.3.
*Arctic Nutrition - Raili Tammelin 
lisäravinteet suomalaisesta luonnosta
*HomCare - Marja Rainio 
hyvinvointituotteet sekä kodinhoitotuotteet
*Forever Living Aloe Vera - Kirsi Fredriksson 
aloe vera-tuotteet hyvinvoinnin tueksi
*Hoitohuone Freia - Jaana Tärk 
Intialainen päähieronta, Magnetix Wellness- se-
kä luonnonkosmetiikka tuotteet. Maksuttomia
energiahoitoja paikan päällä ilman ajanvarausta.
*Stella Thélen 
selvänäkijä ja meedio, edellisten elämien tulkki
*PartyLite - Lea Fredriksson 
Kaunista kotiin ja rentoutusta aisteille
*Bemer-terapia ja BYAS Lifting 
Parturi-kampaamo Anne, Anne Rampa-Pajuvesa
*Orimattilan Näkökeskus - Saana Mäkelä 
Silmien parhaaksi
*Orimattilan Jymy - koripallojaosto 
Koripalloilun esittelyä
*Orimattilan Jymy - yleisurheilujaosto, Eila Papinaho
*Dinox Sport Oy - Toni Kuusisto 
Liikuntatuotteita
*Fitmill Fitness Studio - Lasse Venho 
Kuntosali/valmennus www.fitmillstudio.fi
*Konditoria Vesariina - kahvila  
suolaista ja makeaa herkkua
*Uusi Startti-hanke, yksilö- ja työ-
valmentaja Silva Ketonen
*Alfa Mover, www.alfamover.fi
– avoimet ovet aikuisille ja lapsille puuhaa
*Gym23, www.gym23.com – avoimet ovet
*Hellimö, www.hellimo.fi - avoimet ovet, kuiva-
hoitopisteisiin pääsee klo:10-14, 5€ / piste / hlö. 
Hoitoaika 20 min. (Suolahuone, Äänisen aallot,
Pyramidi, Käsiparafiinit, Mielenkeinut)
*Tmi Kisse, liikunta - hyvinvointi - kauneus 
tmikisse.weebly.com,  
Ohjattu rentoutus klo 12.30 ja 13.30, Hellimön
kokoustila 2, 2 krs. Maksuton.
*Oriflame - Anne Rajala. Oriflame on luonnollisen 
kauneuden pitkäaikainen osaaja. Laaja tuote- 
valikoima kattaa ihonhoidon, meikin, tuoksut, 
hiustenhoidon, vartalonhoidon, miestentuotteet 
ja Wellness by Oriflame-tuotteet.
*Orimattilan Judoseura 
*Orimattilan Karate
*Orimattilan Defendo
*Orimattilan seudun urheiluampujat - www.osu.fi 
haulikkosimulaattori
*Energeettinen jäsenkorjaus/tunnekehoterapia-  
Marja Haaranen 
www.suomenenergiahoitajat.fi Kehon vir-
heasentojen mittaus ja korjaus. Maksuton.
*Suuhygienistinpalvelut Shine - Maikki Uuttu 
Orimattila, Lahti, Myrkylä, Hollola ja Pukkila 
www.torinhammaslaakarit.fi
*LähiTapiola - Laura Meronen
*Akson hoivapalvelut/Aijan Hoiva Oy
*Sudenkorento - Johanna Kumpulainen 
Intuitiiviset energiahoidot ja tulkinnat 10min/10€.  
ravintolisä JuicePLUS+ 
www.sudenkorento.com
*Energiahoito/kansanparannus - Reijo Välkkynen, 
näytehoitoja 5min/5€. 
www.parantavavoima.com
*Tarot-tulkitsija/kirjailija - Tuula Huhtala 
www.tarot-tuula.fi
*Sirkkala Services - Juha Sirkkala 
Zinzino terveystuotteet 
*Koruja ja Leikkien oppimispelejä 
Kirsi Wennqvist ja Anne Honkanen
- - -
Tapahtuman järjestävät: Alfa Mover, Hellimö, Tmi 
Kisse, Hoitohuone Freia, Olan Extraa ja Kehräämö

Amin terveys- ja ravintoasiaa
Superruoka, mitä se on?
Tein asiakkaalleni ravinto-ohjausta ja lisäsin hänen ruo-
kavalioonsa niin sanottua superruokaa, jolla  pystyimme 
tasapainottamaan muutamia vitamiiniarvoja.

Superruoka ei ole mitään uutta ja eksoottista, ne ovat aina 
olleet lähellämme ja käytettävissämme. Ravinnetiheyden 
lisäksi monilla superruuilla on myös tiettyjä terapeuttisia 
vaikutuksia. 

On hyvä muistaa, että melkein kaikilla puhtailla luonnon-
mukaisesti kasvaneilla 

ja jalostamattomilla tuoreilla raaka-aineilla on terveyteemme 
liittyviä, ja jopa lääkinnällisiä vaikutuksia.

Siitä varmasti juontuukin Hippokrateen sanonta ”ruoka 
olkoon lääkkeesi”.

Markkinoilla on tällä hetkellä todella paljon tarjolla erilaisia 
superruokia. Muutamia tutuimpia mainitakseni (ulkomail-
ta tuoduista) ovat spirulina, chlorella, camu camu, maca, 
raakakaakao ja gojimarja.

Ei kuitenkaan kannata sokaistua pelkkään termiin su-
perruoka ja ajatella, että elimistön ravinnetasapaino olisi 
niillä kunnossa.

Kokonaisuus ratkaisee, tarvitsemme terveellisen ja tasa-
painoisen perusravitsemuksen.

Oikein käytettynä superruoka tuo meille lisää energiaa, 
auttaa ylipaino-ongelmissa, tasoittaa mielialaa, auttaa vatsan 
toiminnassa ja iho-ongelmissa. 

Suomen luonnossa kasvavia ravinnerikkaita superruokia on 
paljon, joiden puhtaus, laatu ja jopa ravinnetiheys ovat aivan 
omaa luokkaansa ja päihittävät varmasti monet markkinoilla 
olevat ulkomaiset superruuat. Näitä ovat kaikki syötävät 
villivihannekset, luonnonmarjat ja muut metsän antimet. 
Pihoilta löytyvät nokkoset ja voikukat ovat ilmaista super-
ruokaa. Nokkonen sisältää runsaasti vitamiineja ja monia 
hivenaineita, on monipuolinen raaka-aine ruuanlaitossa ja 
sitä voi käyttää moniin ruokiin pinaatin tavoin.

Voikukan keltaisia kukkia ja lehtiä voi käyttää sellaisenaan 
salaattiin.

Muita hyviä luonnonyrttejä;
Vuohenputki ja poimulehti, joita kannattaa pistää salaat-

teihin, viherpirtelöihin, keittoihin ja muhennoksiin. 
Maitohorsman lehdet kerätään kesä-heinäkuussa ja niitä 

käytetään salaatteihin, muhennoksiin ja yrttijuomiin.
Koivunlehdet voi poimia touko-kesäkuussa ennen juhan-

nusta. Ne ovat erittäin C-vitamiinipitoisia. Käyttö, kuivattuna 

yrttijuomissa  ja erilaisissa ruuissa. 
Puna- ja valkoapila kerätään alkukesästä. Niitä voi pistää 

tuoreena salaatteihin ja kuivattuna keittoihin ja erilaisiin 
yrttijuomiin.

Kuusenkerkkää kannattaa kerätä alkukesästä, kun ne 
ovat vielä pehmeitä. Siitä voi tehdä kuusenkerkkäjuomaa 
tai -siirappia, jota voi käyttää ruokien maustamisen.

Väinönputki sisältää runsaasti C-vitamiinia ja erilaisia hiven-
aineita, ne kannattaa kerätä ennen kukintaa. Lehdet sopivat 
nuorina salaatteihin, raasteisiin, keittoihin ja kalaruokiin. 

(Hyvä muistaa, ettei väinönputkea suositella diabeetikoille).

Superruokien maailma on tosi mielenkiintoinen ja laaja, 
joten – jos innostuit, suosittelen hankkimaan oman villi-
vihannesoppaan tai yrttikirjan, mistä saat tietoa eri villivi-
hannesten terveydellisistä vaikutuksista.  

Nimimerkillä, luonnon-
yrtteihin hurahtanut!

Ami Jatila
ami.jatila@gmail.com, 

www.amijatila.com

- L u k i j a n   k y n ä s t ä - 
Tällä palstalla saa ottaa vapaasti kantaa ja kertoa mielipiteitään. 
Sanoa suoraan ja antaa myös kiitosta. Ketään ei saa kuitenkaan 
henkilökohtaisesti loukata, vaan kirjoitusten tulee olla hyvätapaisia. 
Voit laittaa s-postia: reijomedia@hotmail.com 
Toimitus

Tuomisen alue
liikuntakenttä
- Täällä me ihmetellään, että 
miksi ei Tuomisen alueen lii-
kuntakenttää aurata ja laiteta 
sinne lapsille luistelupaikkaa, 
vaikka tarvetta olisi? Nytkin alkoi 
juuri talvilomaviikko maaliskuun 
alussa ja ei ole mitään reipasta 
liikuntajuttua lomalaisilla.

Noin soitteli eräs isä toimi-
tukseen ja kertoi, että hän on 
jo vuosia sitten pyytänyt kau-
pungilta, että Tuomisen alueen 
kenttä jäädytettäisiin talvisin 

edes osittain luistelukäyttöön. 
Silloinen liikuntapuolen johta-
ja oli todennut, että Tuomisen 
kenttä on hiekkapohjainen ja sen 
jäädyttäminen on siksi vaikeaa, 
kun vesi valuu heti maan läpi!!!
- - -
Samanlaista palautetta tuli toi-
mitukseen myös jäähallista, jota 
ei näy eikä kuulu Orimattilaan, 
vaikka täällä on satoja nuoria, 
jotka taatusti käyttäisivät jäähal-
lia. Myös satoja muitakin, jotka 
pelailevat mielellään kiekkoa 
vaikkapa puulaakisarjoissa.
Toimitus

Tämä kyltti herättää 
jossain päin Orimatti-

laa koirankusettajia, vai 
herättääkö?

Ja paskaa
piisaa vaan
Oheisen kuvan lähetti s-postitse 
lehden lukija, joka oli totaalisesti 
suivaantunut astuessaan pyörä-
tiellä koiranpaskaan. Seurauk-
sena hirveä kengän siivous ja 
lopulta pesukin, kun kenkä oli 
nilkkaa myöten ollut ruskeassa 
paskassa. Ainoa hyvä puoli oli, 
että onneksi oli ostanut paikal-
lisesta kenkätalosta kunnon 
jalkineet, jotka kestivät pesun!

Kaveri sen verran hattuuntui, 
että laittoi oheisen kyltin koi-
ranomistajille. Totesi, ettei se 
vika ole koiran, vaan taluttajan!
Hyi olkoon!

Lastentarvikekirppis
Kehräämöllä la 19.3.
Orimattilan MLL:n lastentarvi-
kekirppis järjestetään nyt seit-
semännen kerran Kehräämöllä 
Puotikujalla la 19.3. klo 10-13. 
Pöytien hinnat 12€ tai jos olet 
MLL:n jäsen 7€. Oman rekin voi 
ottaa mukaan. Paikalla pieni puf-

fetti ja lapsille kasvomaalausta. 
Vapaita pöytiä kannattaa kysellä 
Orimattilan MLL:n numerosta p. 
040-162 8626. Tervetuloa myy-
mään kaikkea lapsiin ja lasten-
hoitoon liittyvää tai asiakkaaksi 
tekemään hyviä löytöjä!

Ormaxilla avoimet ovet
Ennakkotietona jo nyt; Ormaxin 
tehtaalla Pennalassa pidetään 
avoimet ovet lauantaina 23.4. 
kello 9-14. Joten merkatkaapa 
kalentereihin.

Tehtaan tuotanto on täydes-
sä vauhdissa ja vierailijoilla on 
mahdollisuus tutustua tiilenval-
mistukseen.

Tehtaan alueella on myös te-
kemistä ja ohjelmaa, Orimattilan 
Jymyn järjestämä juoksukilpai-
lu lapsille, kirpputori Ormaxin 
tuotteista ja tiilien latomiskisaa. 
Pomppulinna, konenäyttelyä, po-
niratsastusta, tiilien maalausta, 
yllätyksiä ym. mukavaa.

”
Oikein käytettynä superruoka tuo meille 
lisää energiaa, auttaa ylipaino-ongel-
missa, tasoittaa mielialaa, auttaa vatsan 
toiminnassa ja iho-ongelmissa. 



10 16.3.2016

Tokkolantie 8, 16300 Orimattila
HUOM! Uudet numerot:

puh. 040 513 8073, 0400 616 234

www.orimattilanputkityo.fi

Orimattilan 
Putkityö Oy

KUN TARVITSET 
PUTKIMIESTÄ 
soita meille 040 513 8073
Putkimiestilaus myös netin kautta!

LVI-asentaja
KEIJO
JORONEN
on valmiina
tekemään
vaikkapa
öljypolttimen
huoltotyöt.

Valtuutettu Oilonin huolto/jälleenmyyntiliike
Meiltä pumput releet, letkut ym. tarvikkeet.  

Olemme myös Facebookissa!

Vuokratalot Oy
uusii hissejään
Kiinteistö Oy Orimattilan Vuok-
ratalot uudistaa kerrostalojensa 
hissejä. Helmikuussa valmistui 
Oriontie 5:een uusi hissi, jos-
ta Extraa kyseli Vuokratalojen 
toimitusjohtaja Tuukka Tuo-
malalta.

Hissien uusiminen tapah-
tuu myös Orionkuja 6:ssa 
4.4. - 13.5. ja Oriontie 3:ssa 
2.5. - 10.6. välisenä aikana. 
Orionkuja 8:ssa hissi uusitaan 
myöhemmin.

- Kerrostalojen hissit ovat 
olleet toiminnassa 1970-luvun 
alusta. Kaikki tekniikka tulee jos-
kus tiensä päähän ja uusimisen 

tarpeeseen, niin kävi hisseillekin, 
selvittää Tuukka Tuomala.

- Yli kaksi miljoonaa reissua on 
vanhoilla hisseillä ajettu. Niitä 
on huollettu, mutta silti niitä 
on usein ollut poissa käytöstä 
erilaisten vikojen takia.

- Nyt myös hissiturvallisuus 
paranee kokonaisuudessaan. 
Valaistus, toimintavarmuus, 
kerrosten pysähdykset ilman 
porrastusta, ovien osalta ei ole 
kiilautumisvaaraa yms. Hissin 
koko myös kasvoi, samoin tuli 
isompi oviaukko, joten hissiin 
sopii enemmän kuljetettavaakin. 
Kokonaiskantavuus on 670 kiloa.

Uusi hissi on Kone Oy:n valmistama. Siivoustyönteki-
jä Marja Hallikainenkin on tyytyväinen uuteen valoi-
saan hissiin, joka kulkee lähes äänettömästi.

Tässä juttusarjassa kerrotaan 
miten tulisi huolehtia terveydes-
tään ja voida hyvin. Esitellään 
tuttuja ja vähemmän tuttuja 
henkilöitä, jotka kertovat miten 
he hoitavat kuntoaan ja pysyvät 
terveinä, kun ravintojutkin ovat 
kohdallaan. Voi olla osviittaa 
ja mallia siitä sitten muillekin! 
Extraa poikkesi morjestamas-
sa Varpu ja Seppo Ruotsalais-
ta, jotka liikkuvat säännöllisesti. 
He ovat tuttu näky Tönnön suun-
nan kävelyreiteiltä ja matkaa 
taittuu useita kilometrejä Ori-
mattilan keskustan alueella.

- Me liikumme molemmat päi-
vittäin. Seppo kävelee yleensä 
noin 10 kilometrin lenkkejä ja 
minä kävelen jotain 7-8 kilo-
metriä, sanoo Varpu.

- Silloin tällöin liikumme yh-
dessä, mutta nykyisin useim-
miten erikseen, koska minun 
vauhtini tahtoo olla liikaa vai-
molle, Seppo lisää. Hän hiihtää 
talvella lumitilanteen mukaan ja 
oli lähdössä jutunteon aikaan 
hiihtomajalle sivakoimaan. 
Myös kesällä pyöräily kuljet-
taa miestä pitkillekin lenkeille. 
- Minä olen harrastanut joo-
gaa jo vuosikymmenien ajan, 
lisäksi teen erilaisia lihaskun-
toharjoitteita, Varpu kertoo. 
Varpu ja Seppo ovat liikkuneet 
jonkin verran aina, mutta Var-
pun kohdalla siihen tuli uutta 
puhtia 1990-luvulla, kun hän 
joutui selkäleikkaukseen perä-
ti kaksi kertaa ja sen jälkeen 
sitten työkyvyttömyyseläkkeelle.

- Tajusin, että lihakset on pi-
dettävä kunnossa, eikä ylipainoa 
saa tulla, jos aikoo pysyä tervee-
nä. Se oli tavallaan pakkoresepti 
liikkumiseen, Varpu naurahtaa 
- Liikkuminen on erittäin tärkeä 
osa päiväämme. Se vie aikaa, 
mutta se tuo todella hyvän 
olon ja pitää yllä henkistäkin 
hyvinvointia. En muistaakseni 
koskaan ole palannut lenkiltä 
huonotuulisena, päinvastoin, 
Varpu lisää.

Kumpikin toteaa, että ravinto-
jututkin pitää olla kohdallaan, 
jotta keho ja mieli voivat hyvin.

- Syöminen on tietenkin tär-
keää ja hauska asia elämässä. 
Laitamme tavallista arkiruokaa, 
johon kuuluu paljon kasviksia. 
Marjoja ja hedelmiä syömme 

myös joka päivä. Aina joskus 
täytyy myös herkutella ja nauttia 
pikkaisen makeitakin tuotteita. 
Liian tiukka ei saa olla itselleen.

Seppo ja Varpu ovat Orimatti-
lan liikuntapaikkoihin tyytyväisiä, 
niitä on riittävästi. Selvä sano-
makin löytyy akuuttiin asiaan:

- Mutta kyllä se uusi urheilu-
talo on varmasti tarpeen!

Liikuntaa voi heidän mieles-
tään suositella kaikille.

- Liikunnan hyvistä vaiku-
tuksista on tietenkin tutkittua 
tietoa paljon, mutta omasta 
kokemuksestamme voimme 
sanoa, että se on paitsi haus-
kaa, niin myös tehokas keino 
selviytyä paremmin elämän 
tuomista haasteista.

Ja se on hyvin todettu se!

Seppo myös hiihtää paljon, hän on ollut mukana Finlandia-hiihdossakin. Varpu reippailee kävellen.

Mandi löysi
aarrearkun!

Ystävänpäiväriehassa 13.2. 
etsittiin aarrearkkua Kehrää-
möllä, joka oli taitavasti piilossa 
kynttiläpajalla. Monet sitä sieltä 
etsivät pitkään tuloksetta, mutta 
sitten tarkkasilmäinen Mandi 
Hyvättinen bongasi aarrearkun. 
Ja voi sitä viisivuotiaan ilmettä, 
kun aarrearkku löytyi!

- Mandi ilahtui tietysti kovasti, 
kun innokas etsintä tuotti tulok-
sen. Aarteita säilytetään edelleen 
hienossa aarrearkussa, ja Mandi 
kertoi, että aikoo ottaa korva-
korut käyttöönsä heti, kunhan 
saa ensin reiät korviinsa, selvit-
ti Miia Hyvättinen, Mandin äiti, 
aarrejahdin voittajan mietteitä.

Mandilla oli tuuria myös vuosi 
sitten Kehräämöllä aarteen et-
sinnässä, kun hän löysi lipun 
Linnanmäelle.

Onnellinen aarrejahtivoit-
taja Mandi Hyvättinen. 
Koruja ja onnenkiviä 
sisältäneen aarrearkun 
kisaan lahjoitti Kivipaja 
Korutasku.

Salpausselkää 
näyteikkunassa

Olemme saaneet ihastella Sähköasennus Oy:n alati 
uudistuvaa näyteikkunaa. Juuri helmikuussa Sal-
pausselän kisojen aikaan näyteikkunaan ilmestyi 
Lahden kolme hyppyrimäkeä, joissa kaikissa hypät-
tiin... Siellä näkyi Veikko Kankkonen, Niilo Halonen ja 
Juhani Kärkinen kotimäessään!
Tämän upean Salpausselän kisatunnelman on luonut 
Pirkko Laakko. Hän loihtii Sähköasennuksen näyteik-
kunaan vetovoimaa. Kyllä Orimattilassa osataan!

Liikunta - terveys- hyvinvointi

Varpu ja Seppo pitävät
hyvää huolta kunnostaan
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Älä ota aina
niin tosissasi
Heti ekaksi tosi iiiso hali ja kii-
tos kaupunginhallitukselle, joka 
painoi vihreää peukkua uuden 
urkkatalon rakentamiselle! Uusi 
on aina uusi ja vanhaa home-
paskaa ei aina kannata korjata.

Meikä vallan viimeksi unohti 
yhden hallitusneidon, sillä kyllä 
hänkin liikkuu reippaasti, kun 
hoikka varsi notkeana taipuu 
tanssilattioilla.

Sen verran uudesta urkkata-
losta, että urheilumiehenä Eet-
vartti suosittaa sinne vähintään 
40 metrin juoksusuoraa, jossa 
voi ottaa pikapyrähdyksiä. Se 
on iso puute täällä.

Oheisessa kuvassa ollaan urk-
katalolla, mutta eihän tuollaisesta 
mitään tule, kun pitää olla hen-
gityssuojanaamarit päässä, kun 
kannustetaan.

* * *
Meikä on kaivannut sellaista 
kesäkisaa kuin ”Pannaas juos-
ten”. Se voisi olla Orimattilan 
uusi kesätempaus ja saisi taa-
tusti paljon osanottajia, ainakin 
kadun varrelle. Toinen voisi olla 
ukonraahaus-kisat, sillä siinä sitä 
olisi naisilla tekemistä, kun vetää 
ukonraatoa perässään.

* * *
Jonkin verran on tullut hätäisiä 
soittoja, että mitenkä meitin käy, 
jos Putin suuttuu Stuppin kukkoi-
luille ja laittaa maakaasuhanat 
kiinni? No, Orimattilassa ei tar-
vitse olla huolissaan, sillä meillä 
on vanhan Neuvostoliiton hyvä 
ystävä omasta takaa lobbarina 
ja hommat hoituu aina. Ja vielä 
urheilumies kuin Putinkin, joka 

Parasta asiaa
Orimattilasta
Vast. toim./kustantaja
Reijo Välkkynen,
050 336 8425
ReijoMedia, Yt: 1896706-8
reijomedia@hotmail.com
Raitakuja 1 as 3,
16300 Orimattila
Paino: SLY-Lehtipainot Oy
Jakelu: Lahden Jakelut Oy
Porvoon Mediajakelu

JAKELUHÄIRIÖT

02 900 100 47
JOKA TALOUTEEN
Orimattila, Artjärvi,
Myrskylä, Pukkila lisäksi 
Villähde keskusta, Kreivilä
Noutojakelussa: Kehräämö 
ja K-Supermarket Orimattila.
Jakelupainos:

n. 11.800 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
13.04.2016

KIINTEISTÖ KANE

PALVELU 
PELAA!

puh. 040 546 3076

 UMPI- JA
 SAKOKAIVOJEN TYHJENNYKSET
 VIEMÄREIDEN AVAUKSET
 VIEMÄREIDEN KUVAUKSET

MYÖS VESIPUTKIEN
JA OJARUMPUJEN
AVAUS HÖYRYLLÄ!

Huoltoasema Uuttu Oy
Käkeläntie 9, Orimattila  p. 777 1590 

Tule palvelevalle
huoltoasemalle!

Kysy edullista
KESÄRENGAS-
TARJOUSTA!

Avoinna arkisin klo 7-18

Muutama sarja laadukkaita
TALVIRENKAITA

POISTOHINTAAN!
Muista myös 
renkaiden kausisäilytys.

ILMASTOINTIHUOLTO
ennen kesää - on kiva ajellaMuista!

TUO AUTOSI NYT
KEVÄTHUOLTOON

Pesupassilla
joka 6.
pesu

ILMAISEKSI!

130€

torstaisin klo 17-19.
3. krs. Pekka

Löytty 044 3160 925

SUOMI-
TIKKAA

Kehräämöllä

Selvänäkijä 
Tuulia Mäntylä
Ajanvaraus 040-4108877

tai tuuma@suomi24.fi

Tommi vetää pyörälenkkiä!
Jos olet kiinnostunut reippaasta 
pyöräilyharrastuksesta, niin nyt 
mahdollisuus päästä mukaan po-
rukkaan, joka kelistä riippuen 
heittää 1,5-2,5 tunnin lenkkejä 
Tommi Järvisen johdolla.

- Aloitamme vapun jälkeen heti 
ekana keskiviikkona ja lähtö on 
klo 17.30 huoltoasema Uutun 

pihasta. Siitä lähdemme polke-
maan 25-30 kilsan tuntivauhtia, 
joten ihan pikku reipasta vauhtia 
mennään, Tommi lupaa.

Nyt sitten kaikki pyöräilyharras-
tuksesta innostuneet, laittakaapa 
jo allakkaan tämä tieto ja sitten 
mukaan matkaan, ajankohtaisine 
pyöräilyvarusteineen!

ei tosin pelaa tennistä...?
Mielellään kyseinen kaveri 

näkyy tämänkin aviisin sivuilla, 
joten laitetaanpas taas kuvaa, 
ettei unohdu. 

* * *
Hirvee jatkuva pauke kuului 
maaliskuun alussa kirkolla ja 
piti oikein etsiä, että mistä se 
ääni tulee. No, Kehräämölle se 
meni ja meikä jo luuli, että joku 
siellä tekee vielä joululahjoja, 
mutta siellä juntattiinkin paaluja 
maahan. Paikallinen STT kertoi, 
että sinne entiselle karavaanari-
alueelle noussee joku palvelutalo. 
Toinen taas sanoi, että omista-
jat sinne rakentavat eläkepäiviä 
varten komiaa lukaalia itelleen. 
Ota siitä selvää.

* * *
- Tulkoon nyt välillä priimaakin, 
sanoi Luoja, kun artjärveläisen 
loi. Se oli paljon sanottu se. 
Artjärvihän on tunnettu aina 
mukavista asukkaistaan ja 
tunnettuja heikäläisiä on aina-
kin Topi ja Kaitsu, varaosamiehiä 
Kärrytieltä. Sitten Artjärvellä on 
ainakin käynyt Harry Iivoinen, ja 
muistaakseni tanssi- ja soitinyh-
tye Mutkattomatkin nuorempana 
polki sitä kautta keikoille. Paino 
sanalla polki.

* * *
Se Freebändi kova porukka onkin, 
kun se soitteli tammikuun lopulla 
Möysän Essolla ja viikon päästä 
yritys hakeutui konkkaan. Siis 
Esso. Mitähän sielläkin tapahtui?

* * *
Tässä lehdessä aina kehutaan 
kuinka on hienosti aurattu ja 
hiekoitettu teitä ja katuja. Nyt 
tulee pikkasen takapakkia, 
kun eräät ajotiet keskustankin 
alueella ovat kuin perunapeltoa. 
Jos ei auran terä pure, niin yksi 
konsti on vähentää ilmaa ren-
kaista, jolloin terä laskee vielä 
alemmaksi… Ajavat kuulemma 
liian köykäisillä vehkeillä, kun 
auran terä ei raapi kuin pintaa.

Kuivannon humu, ammattikus-
kien parhaimmistoa, sadatteli, 
että amalgaamipaikat tippuvat 
hampaista ja polttimot poksah-
telee ajovaloista, kun on auto 

pomppoilee niin saamaristi tie-
töyssyissä Orimattilan kauniissa 
keskustassa.

Tuohon ei auta edes rukous, 
vaan on pakko oottaa kevättä 
ja auringon antamaa tiehoitoa.

* * *
Vastaanottokeskus puhuttaa. Ja 
sille ei voi mitään, että se hom-
ma on koko Suomessa munittu 
totaalisesti, näin sanoo Eetvartti 
ja sadat tuhannet siskot ja veikot 
kautta maan. Se oli Sipilä, joka 
tarjosi kotiaan pakolaisille ja tieto 
levisi kulovalkean tavoin maail-
malla ja siihen koukkuun iskivät 
sitten monenlaiset onnenonkijat. 
Valitettavasti.

Hädässä olevia tulee aina 
auttaa. Mutta turistipakolaiset 
on eri juttu.

Ohessa VOK:n nurkilta kuvaa, 
kun jollain oli niin kiire muuttaa 
ihanaan Orimattilaan, että osa 
tavaroista oli pitkin Heinämaan-
tietä? 

Kiitos kuvan lähettäjälle.
* * *

Tämmösiä. Saa taas laittaa 
nimettömiä tekstiviestejä kal-
jupäätoimittajalle ja narista 
Eetvartin mauttomista jutuista. 
Viime kerran jutut vitutti erästä 
pumppaajaa?

Kaikille niin rakas,
E E T V A R T T I 

Nämä heput joutuivat käyttämään hengityssuojaimia 
urkkatalon katsomossa. 

Haastattelu sujuu aina. Suora lähetys menossa Mega 
Areenalta.

Tässä paukkeen syyllinen. Junttapaalutuskone.
Pitkin tietä olivat vastaanottokeskukseen innolla pyr-
kineen tavarat Heinämaantiellä.
Pitkin tietä olivat va
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Mini, Medium, Maxi ja Giant säkit

HUIPPUEDULLISESTI!

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

Lämpimästi 

tervetuloa!

3790
€

5490
€

    Palvelemme  
  ma-pe 9.00-17.00 
www.k-maatalous.fi

Maatalouspirkka Oy
Vesitornintie 1 ORIMATTILA 03-872 530

590

19900

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

www.k-maatalous.fi

Gustavsberg 
2300 WC-istuin 
piiloviemärillä 

Kiuas 
Harvia 
Vega 
6 kw

15900

Dolomiitti- 
kalkki 
40 kg

Rakeinenkalkki 
20 kg

1390

Muista Maatalouspirkan
RAKSAPÄIVÄ pe 15.4.

Esittelyjä, tarjouksia...
Makkaratarjoilua!

Avoinna ma - pe 10.00 - 16.30 |

MYRSKYLÄ
Virastotie 1
p. 010 441 7210

ORIMATTILA
Erkontie 13
p. 010 441 7220

HUOMENTA  
UUSI PÄIVÄ!

1.

2.

3.

Tutkitusti tyytyväiset asiakkaat.

Yksilöllisempää palvelua ja huolenpitoa.

Asiointi on helppoa paikallisen asiantuntijan kanssa.

Voit olla Säästöpankin asiakas  jo tänään! 
Ota yhteyttä ja me teemme  
vaihdon kanssasi vaivattomasti.

Kolme hyvää syytä tulla Säästöpankin asiakkaaksi:

Hyvää
 

 

 

Asentajat kauttamme
-parkettien hionnat

-laatoitustyöt
-maalaukset
-tapetoinnit

Kysy lisää myymälästä

Värisilmä auttaa

VÄRISILMÄ Orimattilan Tapetti ja Väri Oy
Kärrytie 3, Orimattila. Puhelin (03) 871 250

Suunnittelemme kotisi alan parhailla tuotteilla,
soita tai varaa aika osoitteessa www.tunnetila.fi

Maaliskuun tarjoukset:

Boråstapeter
Hanna Werling
Wonderland
Tutustu malleihin 
www.otv.fi

Uutuus!SEINÄLAATTA
25x40, 3 väriä

LATTIALAATTA
10x10, 3 väriä

1190€
m2

1590€
m2

895€
m2

LAMINAATTI 
Hacienda
harmaa lankku

Tutustu OUTLET
tuotteisiimme www.otv.fi


