
13. vsk

Orimattilan palvelujen, kaupan, osaamisen ja tapahtumien erikoislehti.

15.9.2021
ORIMATTILA - MYRSKYLÄ - PUKKILA

www.olanextraa.fiJakelupainos n. 9 500 kpl

VALMISBETONIA JA 
BETONITUOTTEITA
Hyvän laadun ja palvelun talo

Myllyläntie 40   07560 PUKKILA    Puh. 019 685 1164
www.mybe.fi

Lokakuussa Extraa 13.10.

Kaikki syyskasvit,     
ota kolme, maksa kaksi!!  
(tarjoamme edullisimman)

Tarjous
pe-la

17.-18.9.
Erkontie 11, Orimattila

ma-to 10-17, pe 10-18, la 10-14
044 974 6132    www.diia.fi 

Ihanaa
syksyä!

KKaikikikikikikikkkkkkkkikkkkkkkkkkkkikikikki syy kskas ivit

syyksyäy !
Syysmarkkina- 
tarjouksena:

Merinovillaiset vaippahousut ja ulkoilusetti sekä  
äitien oma uutuus, imetyspaita, nyt 40-vuotis- 
juhlavuoden kunniaksi hiekan sävyssä

UUTUUDET
JUHLAVUOTEEN

Tehtaanmyymälä  ma–pe 9–16, la 10–14
Kinnarintie 32, Artjärvi  puh 03 871 460  www.ruskovilla.fi

ORIMATTILAN KANTRIKATSASTUS

SOITA
045 693 3748

Topintie 2B
Orimattila

www.omkk.fi

100% Kotimainen katsastusasema

Avoinna ma-pe klo 9-17
Meiltä myös rekisteröintipalvelut sekä
maahantuonti- ja muutoskatsastukset

Varaa aikasi: omkk.fi / 045 693 3748

Tervetuloa
Kantri-

katsastukseen!

- PIKARAHTI JA PAKETTIPALVELU -

KIINTEÄHINTAISTA TAVARAN
KULJETUSTA ORIMATTILAN

JA LAHDEN ALUEELLA.
Yksi pahvilaatikko tai trukkilavallinen tavaraa,

kuljetuksen hinta on sama.

Käytä sinä aikasi tuottavasti, me ajamme
puolestasi Päijät-Hämeen alueella joka päivä.

Tarvittaessa ajamme lähetyksiä
myös ympäri Suomea.

040 823 2426

Katso Näkökeskus sivulta 3

Dunlop
kumisaapas

Hinnat (sis. alv 24 %) voimassa 30.9.2021 asti. Mahdolliset toimituskulut eivät sisälly hintoihin. 

399,0012,90

49,00

99,00

Paslode IM350+ lithium 
implussirunkonaulain

Kuulonsuojain 
ZEKLER 412R 4,90

Zekler
Suojalasi 36

PENSASLEIKKURI MAKITA

Kauppiaaltasi

Maatalous Meriläinen Oy
Orimattila  
www.lantmannenagro.fi/orimattila
Palvelemme ma-pe 9.00-17.00

Viimeiset Osuuspankkitalon uudenveroiset
keskusta-asunnot ovat vielä myynnissä 
Asunto Oy Orimattilan Erkontie 11 asunnot on täydellisesti remontoitu
kalusteineen ja kylpyhuoneineen. Asunnoissa on huoneistokohtainen
ilmanvaihto. Linjasaneeraus on valmistunut 2020. Energialuokka D.

Huoneistojen hintaesimerkit:

Esittelyt, lisätiedot ja myynti: 
OP Koti Päijät-Häme Oy LKV 
Piia Sydänkallio, p 040 195 1535  
Juha Siivonen, p 050 597 0070

m2 krs asunto €/m2 Mh Vo 1000€/m2 Vh
28 2 1h, kk 1950 26 600 28 000 54 600
46 3 2h, kk 1650 29 900 46 000 75 900
40,5 4 1h, kk, p    MYYTY
49 1 2h, kk    MYYTY
51,5 4 2h, k, p 1650 33 475 51 500 84 975
54 3 2h, kk    MYYTY
57 3 2h, kk 1650 37 050 57 000 94 050
68 2 2h, kk    MYYTY
58 2 3h, kk, kph 1700 40 600 58 000 98 600

Myynnissä on vielä yksi liiketila. 
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Palojoki uuteen arvoon!
Elokuun Extrassa oli ”Lukijan kynästä”-palstalla kirjoitus, 
jossa turkulaiset vieraat ihastelivat Orimattilan puistopaikkoja 
ja sitten kummeksuivat kaupungin keskustan läpi virtaavan 
Palojoen surullista ilmettä. 

Palojokeen otetaan kantaa myös tämän lehden lukijan 
mielipiteessä. Kannattaa tutustua siihen.

 
Myös allekirjoittanut sai pääkirjoituksesta palautetta liittyen 
Palojoki-toimikuntaan: 

Pro Palojoki yhdistys on perustettu aikapäiviä sitten. Pj. 
Ritva Nyman, varapj. Leena Ritala, rahastonhoitaja Kimmo 
Kuparinen.

Hankesuunnitelma ja rahoitushakemus on tehty, mutta 
yhdistys ei koskaan järjestäytynyt.

Että sellaista toimintaa Pro Palojoen suhteen. Olisikohan 
syytä perustaa joku toimivampi elin tai sitten ympäristö-
valiokunnan herättävä asiaan?

Ympäristölautakunnan tehtävänä on neuvonnan, lupakä-
sittelyn ja valvonnan avulla edistää ympäristöön sopeutuvaa 
rakentamista sekä valvoa ympäristön laatua ja huolehtia 
niiden suunnittelusta ja kehittämisestä.

Olisikohan näissä lautakunnan jäsenissä tahtoa ja voimaa 
nostaa Palojoki kunniaan ja ruokotaan se kuntoon? Puheen-
johtaja Tommi Hykkyrä (ps), varapuheenjohtaja Vesa Teräs 
(sdp). Jäsenet: Johanna Ekman (ps), Hanna Ylitalo (kesk) 
ja Anssi Huhtala (kok-kd).

Kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä (ent. nimikkeeltä tek-
ninen johtaja), voisi ottaa Palojoen kunnostuksen sydämen 
asiakseen. Siitä saa taatusti kaikilta kuntalaisilta kiitosta. 
Allekirjoittanut on jo vuosia ihmetellyt miksi kaupunginjohtaja 
ei millään lailla puutu tähänkään asiaan, vaan Palojoki saa 
rehottaa ja retkottaa pilaamassa kaupunkikuvaa!!!

Lähdepuisto, eli kansan keskuudessa sorsapuisto, on todella 
hieno paikka. Myös koko puistikkoalue aina Niementieltä 
alkaen Palojoentien puolelle. Todella hyvin hoidettu puis-
tikkoalue. Tosin ylärinteessä on ehkä liikaa kasvillisuutta 
ja lähdelampi jää keskustan suunnalta katsottuna piiloon. 
Mutta, sen voi hoitaa harventamalla puita rinteestä.

Lähdepuisto on mitä upein kohde viedä vieraita tutustu-
maan Palojoen pikku koskeen ja lampeen, jossa uiskentelee 
vesilintuja.

Paikka on ihanteellinen myös erilaisille pikku tapahtumille. 
Joku kesäiltainen piknik tai puistokonsertti. Mieti!!!

Yritystoimintaan satsattava!

Lähdepuistossa on vieraillut myös joutsenia 
(Kuva Krista Laurila).

Viime kerralla taas kerran tuli esitettyä, että Orimattila tarvitsee 
oman elinvoimajohtajan ja irti Ladecista. Kirjoitus sai paljon 
kiitosta ja moni ihmetteli miksi Orimattila ei tartu kunnolla 
toimeen, jotta saadaan lisää yritysvoimaa paikkakunnalle?

Tästä samasta aiheesta on tullut paasattua jo vuosia. Totuus 
on tullut esiin, että Orimattilan yritysvetovoima on hiipumas-
sa ja sitä kautta myös tuiki tärkeät työpaikat. Kaupungin 
ja valtion verotulot vähenevät ja se aiheuttaa vaikeuksia.

Nyt on uskottava, että uusi kaupunginhallitus ja tekninen 
valiokunta todella tarttuvat tähän, että Orimattilaan tarvitaan 
uusia yrityksiä!!!! Ja tarvitaan myös ns. nykyisten yritysten 
kanssa hyvää yhteistyötä. Pelkkä kahvittelukerhoilu ja vuoden 
yrittäjän valinta ei riitä.

Hennan yritysaluekin olisi saanut jo monia isojakin yrityksiä, 
koska se sijaitsee todella ihanteellisella paikalla Nelostien 
läheisyydessä. Vuosikausia on vältelty sen rakentamista 
ja tieyhteyttä.

Mukavaa syksyä! Vielä on lämpimiä kelejä.

Reijo Välkkynen www.olanextraa.fi

Kalusteet kodin kaikkiin
tiloihin - Värisilmästä
- Oletko koskaan ajatellut mikä 
on se kodin tärkein tila? Suoma-
lainen tykkää saunoa, joku toi-
nen valitsisi olohuoneen sohvan, 
mutta ainakin suunnittelumieles-
sä kodin toimivuuden kannalta 
eniten satsaisin keittiöön, toteaa 
Värisilmän keittiömyyjä Matti 
Karjalainen.

Matin ammatillinen tausta 
lähes kymmenen vuoden ajan 
kodinkonemyyjänä antoikin mitä 
mainioimmat eväät muutama 
vuosi sitten paneutua kokonais-
valtaisesti keittiöiden suunnit-
teluun ja myyntiin.   

- Aloitimme keittiömyynnin ”va-
rovasti” yhden miehen voimin, 
yhdellä mallikeittiöllä Värisilmän 
yläkerrassa. Osaavissa käsissä 
nykyaikaisella 3-D suunnitte-
luohjelmalla keittiömyynnille oli 
kuitenkin selvä tilaus Orimattilan 
talousalueella. Toinen suunnitte-
lijamme Miikka Heisalo siirtyi 
täysipainoisesti Matin avuksi 

keittiöiden kimppuun reilu vuo-
si sitten, kertoo kauppias Aimo 
Lappalainen Värisilmästä. 

 -Seuraava askel oli järjestää 
myymälästä enemmän tilaa 
kalusteiden esillepanolle. Uusi 
useamman valmiin kokonaisuu-
den showroomimme helpottaa 
huomattavasti asiakkaitamme 
valinnoissa. Nyt pystymme 
esittelemään kaikki tärkeim-
mät mekanismit ja materiaalit 
malliryhmistämme, esim. ulosve-
dettävät komerot, kulmakaapit tai 
kodinhoitohuoneen pyykkikaapit, 
kertoo Matti.

- Materiaaleissa on valinnan-
varaa yllin kyllin niin rungoissa, 
ovissa, kahvoissa kuin tasois-
sakin.  - Kivitasojen myynti on 
suhteellisesti noussut viimeisen 
vuoden aikana huimasti, erityisen 
suosittuja alta päin kiinnitetyt 
tiskialtaat, jolloin tason ja altaan 
väliin ei jää mitään likaa kerää-
vää ”kaulusta”. Kivifirman miehet 

käyvät mittakäynnillä kohteessa 
ja asentavat valmiit tasot pai-

koilleen nopealla aikataululla.
Valkoiset keittiöt on olleet 

niitä kaikkein suosituimpia 
todella pitkään, nyt vitsaillaan, 
että musta on uusi valkoinen. 
Etenkin uusissa moderneissa 
taloissa musta keittiö on tällä 
hetkellä hyvin suosittu.

Värisilmän keittiöiden toimittaja 
on alalla yli 50 vuotta toiminut 
Carlo Casagrande Oy. Yhtiö on 
suurimpia toimijoita alallaan ja 
toimittaa erilaisia mekanisme-
ja ja komponentteja useimmille 
merkittäville keittiömerkeille. 
Toimitusvarmuus on suurten 
varastojen ansiosta huippu-
luokkaa, lisäksi varastot sijait-
see Lapinjärvellä, logistisesti 
Orimattilaa ajatellen todella 
hyvällä sijainnilla. 

Kaikkien markkinapäivänä 
18.9. keittiönäyttelyymme 
tutustuneiden kesken ar-
votaan upea 7-osainen 
kattilasarja!

- Tervetuloa tutustumaan uuteen näyttelyymme, toivottavat Matti Karjalainen ja Miikka Heisalo.

Malliryhmissämme on esillä esim. ulosvedettävät komerokaappimekanismit.

Altapäin kiinnitetty tiskiallas on tämän hetken selkeä 
suosikki.
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Palvelemme Sinua ilolla 

SILMÄLÄÄKÄRIT:
Ma 20.9. Ritva Lemola
Ti 21.9. Jukka Siitonen
Ma 27.9. Ilkka Puusaari
Ma 4.10. Aleksi Sarkola
Ti 6.10. Jukka Siitonen

Rentoutumispäivä Hellimöllä

Käsiparafiinihoito avaa ihohuokosia ja tasoittaa juonteikasta ihoa sekä 
hoitaa ja kosteuttaa kuivaa ihoa.

Syksyn tullessa ja kesälomien väistyessä 
arki on taas alkanut. Monissa yrityksis-
sä on koronaepidemian aikana jätetty 
kaikki yhteiset kohtaamiset väliin, ja 
monet ovat olleet etätöissä jo pitkään.

Jos kaipaatte henkilökunnalle ren-
toutumispäivää, kannattaa tulla meille 
Hellimölle! Erilaisissa hoitopisteissä ku-
kin saa rentoutua toiveidensa mukaan. 
Yksi rakastaa keinua riippukeinuissa ja 
kuunnella rentouttavaa musiikkia, toinen 
hengitellä suolahuoneessa ja kolmas 
loikoilla Pyramidin hiekalla piikkimaton 
päällä ja katsella tähtitaivasta.

Hoitopisteisiin voi tulla aina myös yksin 
ja niihin mahtuu vähän pisteestä riippu-
en noin 4-6 henkeä kerrallaan. Isompi 
porukka voi jakaantua eri pisteisiin ja 
käydä useammassa halutessaan. Tai 
työporukoita voi jakaa myös useammalle 

päivälle. Ihan miten toivoisitte!
Hoitopisteitä ovat suolahuone, kä-

siparafiinit, Mielenkeinujen riippukei-
nurentoutus, Äänisen aaltojen mata-
laäänihieronta, infrapunasauna sekä 
Pyramidin piikkimattorentoutus, jossa voi 
myös ottaa kirkasvalohoidon pimeään 
vuodenaikaan.

Näistä varmasti löytyy jokaiselle sopi-
va vaihtoehto. Nettisivuiltamme löydät 
lisää tietoa:

www.hellimo.fi

Tai voit olla minuun suoraan yhtey-
dessä ja kysellä lisää p.044-3773019, 
emma.malinen@hellimo.fi.

Tervetuloa rentoutumaan!

Syysterveisin
Emma, Hellimö

Me Orimattilan Näkökeskuksessa
pidämme huolta näöstäsi – kaiken ikää!

Tiesitkö, että saamme yli 90% kaikesta 
informaatiosta näköaistimme kautta? 
Hyvä tai huono näkeminen vaikuttaa 
siis kaikkeen… Näköasiat koskettavat 
meitä kaikkia, mutta tarpeet ja vaivat 
vaihtelevat iän mukaan.

Hyvä näkö on yksi perusta lapsen 
oppimiselle, ja miellyttävä näkeminen 
helpottaa lapsen koulunkäyntiä huo-
mattavasti. Hyvin näkevä lapsi lukee 
ja katselee yleensä mielellään kirjoja, 
lehtiä ja sähköisiä sisältöjä. Kun näkö 
on heikko, ei lukeminen suju, eikä 
kouluunkaan ole usein kiva mennä.

Heikko näkö pakottaa lapsen silmät 
työskentelemään normaalia kovem-
min, mikä aiheuttaa monenlaisia seu-
rauksia. Lapsi voi esimerkiksi hieroa 
ja siristellä silmiään. Hän voi lukea 
vain toisella silmällään tai seurata 
tekstiä sormellaan. Koululaisten 
lukemisen vaikeudet, levottomuus 
ja huono keskittymiskyky voivat 
osoittautua näkemisen ongelmiksi.

Yleensä vanhempi tunnistaa lap-
sen näköongelman siitä, ettei lapsi 
innostu rakkaasta harrastuksestaan 
entiseen tapaan ja lähityöskentely, 
kuten piirtäminen tai askartelu jak-
sa kiinnostaa. Tai että lapsi asettuu 
istumaan lähemmäksi tv-ruutua.

Lapsi ei välttämättä kykene itse huo-
maamaan muutosta näössään, sillä 

näkö voi sumeta niin vähitellen, että 
hän pitää muutosta normaalina. Siksi 
vanhemmilla ja esimerkiksi opettajilla 
on iso rooli lapsen näkömuutosten 
havaitsemisessa.

Nuorten ja työikäisten lähinäkö 
kuormittuu, silmäsairaudet haittaavat 
senioreita. Kouluikäisen, opiskelijan 
ja kaikenikäisten aikuisten lähityön 
määrä kasvaa jatkuvasti, sillä älylait-
teet ovat arkipäivää niin koulussa, 
opiskellessa kuin työssäkin.

Lähinäkö kuormittuu lisäksi va-
paa-aikana, kun tablettien käyttö 
on yleistynyt, luetaan lehdet puhe-
limella, ollaan aktiivisia sosiaalisissa 
medioissa jne. Ei ihme, että silmät 
väsyvät!

Ihmissilmä kun on kuitenkin luotu 
alun perin muuhun, kuin jatkuvaan 
lähelle katseluun.

Etenkin kasvavan nuoren näönkor-
jauksen tarve voi muuttua merkittä-
västi lyhyelläkin aikavälillä. Koululaisen 
näkö kannattaakin tarkistuttaa opti-
kolla 1-2 vuoden välein; useamminkin, 
jos on viitteitä, että näkö on muuttunut.

Yli 30-vuotiailla lähinäkö aiheuttaa 
lisääntyvästi ongelmia. Iän myötä valon 
tarve näkemisessä kasvaa ja useiden 
erilaisten silmälasien tarve lisääntyy.

Suuri muutos näkemiseen tulee 
n. 45 vuoden nurkilla, kun alkaa ns. 

ikänäkövaihe. Ikänäkö koetaan usein 
harmillisena asiana, mutta lohduksi 
voidaan sanoa, että se on normaali 
ilmiö. Tällöin silmän mykiön mukau-
tumiskyky heikkenee ja myös näön-
tarkkuus, hämäränäkö, syvyysnäkö 

ja värien erottelukyky huononevat 
pikkuhiljaa. Tarvitaan joko lukulasit 
tai monitehot korjaamaan tilannetta.

Silmien terveydentilan seurannan 
merkitys kasvaa vanhemmiten ja 
mahdollisten yleissairauksien vai-

kutus näkemiseen voimistuu.
Viimeistään 50-vuotiaana kannattaa 

käydä silmälääkärillä perusteellisessa 
silmien terveystarkastuksessa – aiem-
minkin, jos lähisuvussa on silmäsai-
rauksia, sillä monet ovat kiusallisesti 
perinnöllisiä.

Säännölliset käynnit silmälääkäril-
lä (suositus 2-3 vuoden välein) ovat 
aikuisiällä ensiarvoisen tärkeitä, sillä 
monet silmäsairaudet voivat edetä 
salakavalasti ja huomaamatta. Sil-
mäsairauksiin kun ei juuri koskaan 
liity kipua tai muitakaan tuntemuk-
sia. Eläkeikäisillä kaihin lisäksi myös 
silmänpohjan rappeumat ovat melko 
yleisiä, myös riski sairastua silmän-
painetautiin kasvaa ikää myöten.

Vaikka asia on vakava, on meillä 
konsteja käytössä. Ajoissa havaittu 
silmäsairaus saadaan usein pysäytet-
tyä oikealla hoidolla ja kaihi voidaan 
leikata. Ja silmälaseilla saadaan kirk-
kautta ja terävyyttä näkemiseen ja 
miksei myös piristystä ulkonäköön!

- Lämpimästi tervetuloa meille Ori-
mattilan Näkökeskukseen - silmien ja 
näkemisen asiantuntijaliikkeeseen! 
Toivottavat Saana, Salla ja Maritta 
sekä silmälääkärimme Ritva Lemola, 
Ilkka Puusaari, Aleksi Sarkola ja 
Jukka Siitonen.

(Ilmoitus)

- Näkö kannattaa tarkistuttaa optikolla 1-2 vuoden välein, Saana 
suosittaa.
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- L u k i j a n   k y n ä s t ä - 
Tällä palstalla saa ottaa kantaa asioihin ja olla omaa mieltään, 
mutta ketään ei saa henkilökohtaisesti loukata. Asiattomia näke-
myksiä ei julkaista. Nimettömänä lähetetyt kirjoitukset hylätään.
Mieluusti mielipiteet sähköpostitse: reijomedia@hotmail.com 

KORJAUS-
OMPELUA
Arolantie 3, Orimattila,
käynti Kalliokujan puolelta
Puh. 045-8806650
heli.lahtonen@katsura.fi

Avoinna ti 10-17, ke ja to 9-14. 
Muuten sop. muk.

Katso lisää netistä: www.katsura.fi

Monipuolista liikettä arkeen
Kehomme tarvitsee monipuolista lii-
kettä voidakseen hyvin. Jos olemme 
koko päivän paikallaan, niin moni 
nivel alkaa juilia kun ei saa tarvitse-
maansa liikettä. Meidän lihaksemme 
ja nivelemme on luotu liikuttamaan 
meitä ylös, alas, eteen, taakse, sivuille 
ja kiertäen. Jos jokin liikesuunta jää 
täysin käyttämättä, niin se saattaa 
aiheuttaa pitkällä aikavälillä ongelmia 
tuki- ja liikuntaelimiin. Istumme suu-
ren osan päivästä ja teemme samoja 
asioita joka päivä melko yksipuoli-
sesti, joten olisi terveydelle edullista 
lisätä päiviin tasapainottavia liikkeitä 
joita ei arjessa itsessään tule tehtyä. 
Olet onnellisessa asemassa, jos si-
nulla on sellainen työ, jossa pääset 
käyttämään kehoasi monipuolisesti.

Oletko miettinyt milloin viimeksi olet 
nostanut käsiäsi ylös kymmenen ker-
taa peräkkäin, tai koittanut hyppiä? 
Tai oletko kenties käynyt syvässä 
kyykyssä istuskelemassa viimeisen 
vuoden aikana? Aktiiviliikkujalle nämä 
tuntuvat itsestäänselviltä ja moni-
puoliset liikkeet toistuvat viikoittain 
hyvin suunnitellussa harjoitteluoh-
jelmassa. Aina ei kuitenkaan tarvita 

treeniohjelmointia ja kuntosalia, vaan 
liikettä voi ujuttaa mukavasti arkeen.

Liikunnan monipuolistamisella en-
naltaehkäiset monia vammoja. Kun 
keho pysyy suurinpiirtein tasapainoi-
sena, niin mikään tietty kohta ei kuor-
mitu liikaa ja ala kipuilla sen vuoksi. 

Esimerkiksi istumisen vastakohtana 
on hyvä nousta välillä seisomaan, nos-
taa käsiä ylös ja pyöräyttää olkapäitä 
ympäri. Lisäksi lempeät kiertoliikkeet 
ja kevyesti ylös katsominen tekevät 
selkärangalle hyvää.

Voit aloittaa kehosi monipuoli-
semman liikuttelun heti ja kokeilla 
seuraavia vinkkejä saadaksesi lisää 
monipuolista liikettä arkeen. Aamul-
la kun teet aamupalaa, niin pyöritä 
käsiäsi suurta ympyrää taakse päin 
kymmenen kertaa. Kun haet postin, 
niin tee kahdeksan askelkyykkykä-
velyä molemmille jaloille. Kun katsot 
televisiota, niin kierrä kevyesti ylä-
vartaloasi puolelta toiselle kymme-
nen kertaa. Aina ennen kuin lähdet 
ajamaan autoa, niin pyöräytä hartiat 
viisi kertaa taakse päin ja hengitä 
joka toistolla sisään ja ulos. Otetaan 
tavaksi monipuolinen aktiivinen arki, 
niin voimme entistäkin paremmin.

Ihanaa syksyn alkua,

Tinja Krigsman
Personal trainer

044 591 1271

Vähemmän kauniita
paikkoja Orimattilassa

Palojoki kuvattuna 16.8. Lahdentien sillalta kaupun-
gintalolle päin.

Elokuun Olan Extrassa Aila ja Topi Turusta ihmettelivät, miksi 
muutoin kaunis ja hyvin hoidettu Orimattila antaa Palojoen vuo-
desta toiseen olla niin huonossa kunnossa.

Kaupunkimme halki virtaava Palojoki on se, mikä jää kaupungissa 
vierailevien mieleen. Moni ulkopaikkakuntalainen on minulle ihme-
tellyt, eikö joelle tosiaan voida tehdä mitään. Orimattilalaiset ovat 
vuosien varrella useaan otteeseen nostaneet asian esille, mutta 
joen kunnostaminen tuntuu olevan ylivoimainen asia. Kuntalaisilta 
asiaa kysellessä olen saanut vastaukseksi: ”Nastolan likavedet 
kuormittavat Palojokea, niin että siitä on tullut likaviemäri.” Lahti 
Aquan sivuilta on luettavissa hyvinkin tarkasta jätevesien puh-
distuksesta ja päivittäisseurannasta. Ketä siis on uskominen? 

Kysyn kaupungin johdolta ja ympäristövastaavilta, onko teillä 
tietoa, mistä johtuu Palojoen nykyinen tila ja onko Palojoen kun-
nostaminen kaupungille ylivoimainen tehtävä? En ole halukas 
syyllistämään ketään tai moittimaan saamattomuudesta, mutta 
avointa keskustelua asiasta toivon. Mitä Palojoen kunnostaminen 
maksaisi? Miten se voitaisiin toteuttaa? Voidaanko käyttää sulkuja 
veden virtauksen tasaamiseksi? Pääseekö jokeen likavesiä ja mistä 
kaikista mahdollisista lähteistä? Olisiko talkoiden järjestämisestä 
hyötyä joen ja sen penkereiden kunnostamiseen?                                                                                                                                 

Varrella virran Mervi Hardén

Miksi Koivukujan avo-ojan
on saanut tukkia lietteillä?
Erään taloyhtiön maalämpökaivojen porausvedet johdettiin viime 
syksynä Koivukujan ojaan. 

Nyt lietteet on jämähtäneet ojaan ennen Lahdentien ojaa ja 
padottaneet lähes kokonaan ojan.

Orimattilan kaupunki ei useiden henkilöiden yhteydenotoista 
huolimatta tee asialle mitään.  Olisi kuulemma vahingon aiheut-
taneen hoidettava, mutta eivät liene ottaneet asiaa hoitaakseen.

Vedet seisovat ojassa jo muutenkin alueella, jossa ei ole hule-
vesiviemäröintejä ja vesien pinnat ovat lähellä maan pintaa, ja 
Lahdentien viereinen oja ei johda vesiä Luhtikyläntien risteyksen 
viemäriin.

Nimim.  Saako näin ihan oikeasti tehdä?

Koivukujan oja on täynnä lietettä ennen Lahdentien 
viereistä ojaa, joka on myös tukossa.

Tervetuloa Sale Artjärvelle!

ma-pe 8-20
la 8-18
su 11-18 

Palvelemme 4.10. alkaen:

Veteraanitraktoreiden
kyntöpäivä 25.9. klo 10-17
Orimattilan Heinämaan kylässä Haapamäentie 50 tapahtuu lau-
antaina 25.9., kun veteraanitraktorit alkavat kyntöhommiin.

Kaikille avoin tapahtuma on ensisijaisesti hytittömille traktoreille. 
Tapahtuma on ilmainen yleisölle ja kyntäjille. Buffetti toimii euroilla. 
Tapahtuman järkkää Heinämaan Konekerho ry. Tiedustelut 0500 
843 509. Koronarajoitukset huomioiden.

Nälkäpäiväkeräys
perjantaina 24.9.

Nälkäpäiväkeräys järjestetään 
Orimattilassa perjantaina 24.9. 
klo 9-17.

Keräyslippaiden jako ja ohjeis-
taminen keräämiseen tapahtuu 
tuttuun tapaan S-Marketin au-
lassa.

Samassa paikassa on myös 
sämpylöiden myynti.

Jos kiinnostuit asiasta, voit 
ottaa yhteyttä osastomme 
keräysjohtajaan, Jyrki Kangas 
045-852 7103.

Uudet kerääjät ovat sydämel-

lisesti tervetulleita!
Terveisin Orimattilan osaston 

hallitus

Heinämaan Konekerho on vuonna 1954 perustettu 
yhdistys. Ajellaan ja korjaillaan häkäpönttötraktoreita, 
osallistutaan ja järjestetään tapahtumia.

Osastomme löydät myös
Facebookista nimellä Punainen Risti – Orimattilan osasto
Rednetistä osoitteella rednet.punainenristi.fi/orimattila
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Kehräämö kutsuu kylään!
Meiltä saat monenlaisia palveluja! 

• Liikuntaa ja hyvinvointia

• Kauneutta ja kivikoruja

• Maittavaa ruokaa/kahvia

• Kädentaitajien töitä ja

   upeaa Heinämaan pitsiä

• Kirppis • Vaihtoautoja ym.

AJANVARAUS: 044-3773017
(myös Whatsapp) tai: info@hellimo.fi

Facebook:
Gym23
Alfamover

Liikunnan iloa!
On aika voida hyvin!
Meiltä on tilaa ja välineitä kaikille

Sydämellisesti tervetuloa!
Rakkaudesta liikuntaan

- TULE TEKEMÄÄN LÖYTÖJÄ!

www.jokerikirppis.fi
orimattila@jokerikirppis.fi  

040 50 10 900
MA-PE 11-18  LA-SU 11-16

Ravintola Villatehdas
Avoinna ma-pe 8-14
Lounas 10.30-13.30
Myös ruoat mukaan!
  Tilauksesta laajat
  catering-palvelut
Löydät meidät myös facebookista
Pakaantie 1.   Puh. 050 376 5527

Kehräämö 
tanssittaa!
TORSTAINA 16.9.
Hollolan
Harmonikat
SUNNUNTAINA 3.10.
SAMI ROSHOLM
& CASANOVA

Tervetuloa nauttimaan ja viihtymään!

Muistathan myös
Kehräämön tanssit!

Tule 
Hellimölle rentoutumaan!
Vastaanotto
palvelee
ma klo 10-14,
ti-la sop. mukaan.

www.hellimo.fi
Olemme myös
facebookissa

Maatilan puoti
avoinna:

Metsolankuja 95,

16310 Virenoja

To 12-17
Pe 12-17
La 9-15

Syysmarkkinat lauantaina 18.9.

Kärrytie repäisee!
Henry Friman esiin-
tyy Värisilmän edessä 
syysmarkkinoilla klo 12 
aikaan.

Ensi lauantaina on luvassa pe-
rinteistä markkinameininkiä, 
kun syysmarkkinoilla tapahtuu 
Orimattilan keskustan alueel-
la. Kärrytien erikoisliikkeet 
ovat todella höövelillä päällä, 
sillä luvassa on grillimakkaran 
tarjoilua, kahvitusta, esittely-
jä, huimia tarjouksia ja Henry 
Friman esiintyy orkesterinsa 
kanssa!

Tapahtuma alkaa kello 9 
ja silloin Sähköasennuksen 
edessä on grillimakkaraa 
tarjolla ja sitä hyvää riittää 
500:lle ensimmäiselle. Gril-
limestarina on Kaija Ahola.

Kello 10-15 tapahtuu Pipa-

ruutissa, jossa on arvontaa 
ja kahvitarjoilua.

Sähköasennuksessa on 
ulkomyynnissä monenlaisia 
tuotteita edullisesti… myös 
esittelyjä. Kannattaa kysellä 
myös lämmitysasiaa.

Akku ja Varaosa lataa 
ulkomyyntiin ajankohtai-
sia tuotteita, autoilijoillekin 
syysjuttuja. Katso tarjouksia 
takasivun ilmoituksesta!

Niinan Kahvila Kuuma-
kuppi laittaa herkkusuille 
omppupiirakkaa tarjoukseen 
kahvin kera.

Värisilmässä on keittiöiden 
tutustumispäivä ja tarjouksia. 

Lue juttu tästä lehdestä.
Kello 12 aikaan Värisilmän 

pihassa tapahtuu, kun vuo-
den 2020 The Voice of Finland 
-kilpailussa kakkoseksi tullut 
Henry Friman esiintyy! Hän 
on Orimattilan omia poikia 
ja saapuu esiintymään syys-

markkinakansalle.
Tule myymään tavaroi-

tasi peräkonttikirppikselle 
Värisilmän länsipäätyyn. Ei 
paikkamaksua.

Kehräämöllä ollaan myös 
markkinahumussa. Siellä kan-

Oi näitä aikoja! Markkinahumua Kärrytiellä muutaman vuoden takaa.

nattaa poiketa katsomassa 
mitä on tarjolla. Kello 10 
alkaen ja siitä eteenpäin… 
Rompetorikin löytyy. Levy 
pop-messut pe klo 14-18 
ja la klo 10-15.

Kukkakauppa Diiassa on 
tarjolla syyskukkia. Syksyn 
väriloistoa.

Sarafaanin PopUp -myymä-
lä saapuu jo torstaina 16.9. 
Orimattiin ja on avoinna myös 
syysmarkkinapäivänä klo 
10-13.

Lisäksi seuraavalla viikolla 
ma-ti. Sarafaani tarjoaa ko-

timaisia naisten vaatteita ja 
nyt syysuutuudet saapuvat 
Orimattilaankin.
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Vuoden Yrittäjä 2021

Rakkaudesta
liikuntaan 

Onneksi
 olkoon
  PIIA!!!

Toivottavat liikunnan ystävät
 ja Olan Extraa

Astrologista tulkintaa 
Astrokartan esiin tuomat asiat lisäävät oman
itsesi tuntemusta ja asioiden ymmärtämistä
laajemmasta näkökulmasta.
Tulkinta tehdään Hulkkiolahdentie 230 Jämsä.

Reiki-energiaa
Energia tasapainottaa,
rentouttaa ja harmonisoi
ihmistä kaikilla tasoilla.

Maalauksia
Katso lisää Facebook:
    Sininen M käsi
Merja Uosukainen 040 050 2256 viestillä

 näkijän tapaamisiin

 energiahoitoihin

 kasvuryhmiin

 muista myös lahjakortit!

Lähitapaamiset
Orimattilassa
tai etänä. Varaa aikasi

www.jennivalonsara.fi jenni.valonsara@gmail.com

Lämpimästi tervetuloa

Rakkaudella,
Jenni Valonsara

Terveyttä edistävä ja
ylläpitävä jalkahoitola

Jalkahoitola
LEGSIA

Marjo Laine
puh. 040 6692757

Pakaantie 1, Kehräämö  www.legsia.fi
Myös facebookissa: Jalkahoitola Legsia

Orimattilan uimahalli
valmistuu kesällä 2022
Orimattilaan parhaillaan raken-
nettavan uimahallin työt etene-
vät, ja on päästy poistamaan 
rakennuksen sääsuojaa, josta 
paljastuu Areenan ja uimahal-
lin kokonaisuus. Julkisivussa 
tehdään tämänkin jälkeen vielä 
viimeistelytöitä. 

– On hienoa, että on saavu-
tettu yksi tärkeä etappi tämän 
kohteen rakentamisessa, kertoo 
Orimattilan kaupungin rakennut-
tamispäällikkö Kai Teva. 

Uimahalli valmistuu kesällä 
2022 ja käyttäjille se avataan 
käyttöönottovalmistelujen jäl-
keen, tämän hetken arvion 
mukaan syksyllä 2022. 

– Uuteen halliin valmistuu 25 
metrin allas, tenava- ja opetus-
allas sekä monitoimiallas muun 
muassa vesihierontalaitteilla. 
Halliin tulevat näyttöratkaisut 
mahdollistavat esimerkiksi 
virtuaalisten vesijumppien 
esittämisen ja kalusto hallissa 

tulee tietysti olemaan muu-
toinkin nykyaikaista. Altaiden 
lisäksi hallista tulee löytymään 
pesu- ja pukutilat sekä ryhmä-
pukuhuoneet naisille ja miehille 
sekä erilliset puku- ja pesutilat 
liikuntaesteisille, Orimattilan vs. 
liikunta- ja vapaa-aikapäällikkö 
Aku Laaksonen kuvailee uusia 
tiloja.

Uimahallin yhteyteen ra-
kennetaan myös ulkokenttien 
käyttöön tarkoitetut pukutilat 
ja välinevarasto sekä neuvot-
telutila. Uimahallin ja liikunta-
hallin yhdistäminen laajentaa 
liikuntahallin juoksusuoran 60 
metriseksi mahdollistaen eri 
lajeille yhä paremmat sisähar-
joittelumahdollisuudet.

– Orimattila Areenan koko-
naisuus luo valmistuessaan 
upeat puitteet harrastamiselle 
ja hyvinvoinnin edistämiselle 
laajalle kohderyhmälle, Laak-
sonen kertoo.

Tuomo haastaa kaikki mukaan

Liikunta on ykkösjuttu!
Tuomo Jussila on suuri liikunnan ystävä, 
ja hän on nuorempana myös aktiivises-
ti urheillut. Tuomo on Orimattilan Jymyn 
kehityspäällikkö ja myös kaupunginvaltuu-
tettu, joka tietää millaiset ovat Orimattilan 
liikuntamahdollisuudet. Vakityö on palve-
lupäällikkönä Postissa, jonka leivissä hän 
on ollut jo 40 vuotta!

Extraa poikkesi Tuomon juttusilla ja kyseli 
liikunnan tärkeydestä ja miten monipuolisesti 
Orimattilassa voi liikkua.

- Minulla on vahva liikuntatausta, joka alkoi jo 
lapsena kotipihan peleistä naapurin poikien 
kanssa 60-luvulla. Nuorena harrastin monia 

lajeja, mm. hiihtoa, jääkiekkoa, koripalloa 
ja yleisurheilua, Tuomo muistelee.

- Oli myös lentopalloa ja tennistä. Me teh-
tiin itse tenniskenttäkin Kaitalan entiselle 
lentopallokentälle.

- Koripalloa pelattiin Jymyn väreissä 
kaakkoisen alueen sarjoissa. Kakkosdivi-
sioonassakin pärjättiin vuosia ihan hyvällä 
tasolla. Valmentajina olivat mm. Ovaskan 
Heikki ja Wellingin Risto. Toimin itsekin 
myöhemmin pelaajavalmentajana. 

Tuomon mielestä liikunta on aina tärkeää. 
Se on yleisterveyden perusta.

- Liikunnan kautta jaksaa paremmin ja 

sairastaminen vähenee, kun yleiskunto on 
hyvä. Liikunta tuo aina myös hyvää mieltä ja 
kaveriporukoissa se tuo yhteistä tekemistä 
ja sosiaalisuutta.

- Vanha sanonta; ylös, ulos ja lenkille on 
hyvä! Sytyt kuin uudelleen, kun lähdet ulkoi-
lemaan, joko kävelemään tai juoksemaan, 
ja talviaikaan hiihtämään. Mieli virkistyy 
ihmeesti työpäivän jälkeen ja virtaa riittää.

- Suositan jokaiselle liikuntaa ihan päi-
vittäin. Se maksaa itsensä takaisin aivan 
varmasti, Tuomo lupaa.

Ravinnon merkitys tulee myös huo-
mioida. Liikunta ja ravinto kulkevat käsi 
kädessä. Hyviä ravintoneuvoja saa tänä 

päivänä taatusti, kun vaan niitä haluaa. 
- Kannattaa katsoa mitä syö ja kuinka paljon. 
Itse sain jossain vaiheessa meetvurstis-

ta tarpeekseni, kun se oli liian suolaista 
minulle. Vaihtoehtoja löytyy kyllä ja ennen 
kaikkea kannattaa muistaa syödä myös 
paljon erilaisia kasviksia ja vihanneksia. 
Niistä aktiiviliikkuja saa parasta ravinnetta.

Tuomo sanoo, että nuorillekin tulisi entistä 
enemmän puhua terveellisen ruuan puolesta 
ja liikunnan tärkeydestä.

Liikkua voi myös
kaveriporukalla!

Myös omien kavereitten kesken on mukava 
harrastaa liikuntaa. Tuomo antaa siitä oivan 
esimerkin.

- Meitä on muutaman kaverin porukka, joka 
kokoontuu vanhan urkkatalon kuntosalilla. 
Meillä on sellaista pientä kisailua keske-
nämme, jossa mitataan miesten kuntoa ja 
myös painojuttuja. Se on tavallaan kave-
reitten keskinäistä sparrausta, kun pikku 
haasteita heitetään toisillemme.

- Vastaavia porukoita voisivat muut-
kin tehdä. Kilauttaa kavereille ja läh-
teä yhteiseen kuntoilu- ja liikuntajut-
tuun. Uskon, että porukat ottavat kopin! 
Tuomo kertoo, että 15-20 kaveria ovat 
herättäneet henkiin vanhan Korimattila 
-korisporukan.  

- Harrastusmielessä pelaamme korista 
vanhalla urkkatalolla keskiviikkoisin klo 18.30 
ja sunnuntaisin klo 19. Sinne mahtuu aina 
mukaan pelaamaan.

Liikunnassa kaupungin osuutta kunta-
laisten ja seurojen kanssa tulee Tuomon 
mielestä lisätä.

- Se on myös kaupungin etu, kun ihmi-
set pysyvät terveinä ja saadaan säästöä 
terveyspuolen menoissa.

- Hyvinvoiva Orimattila. On paljon erilaisia 
mahdollisuuksia saada liikuntaa lisättyä ja 
sitä kautta hyvinvointia kaikille!

- Erilaisia tempauksia liikunnan puolesta, 
haasteita kaupunkilaisille, entisajan puu-
lakisarjoja työpaikkojen ja kylien kesken. 
Mahdollisuuksia on vaikka mihin, sillä 
Orimattilassa on loistavia liikuntapaikko-
ja ja leikkikenttiäkin peräti 20 eri puolilla 
kaupunkia. Perheet ja lapsetkin liikkumaan, 
Tuomo kannustaa!

- Meillä on hieno liikuntakeskus. Urkkatalot 
sekä uimahalli. Vieressä urheilukenttä ja 
kuntorata ja -portaat, joita tulisi käyttää 
enemmän. Kaupunki voisi hyvinkin rakentaa 
erilaisia paketteja, joilla hyödyntää liikun-
takeskuksen palveluja. Vaikkapa kuntoilun 
jälkeen saunaan ja uimaan.

- Voisi olla myös ilmainen kokeilukerta, 
jolla saa tutustua urkkatalojen palveluihin. 
Se voisi innostaa uutta väkeä liikkumaan.

- Myös urheiluseurat voisivat järkätä liikun-
taa kaikelle kansalle. Urheilukentällä olisi sa-
maan aikaan Jymyn yleisurheilijoita, kuntoili-
joita ja vaikka kentän jossain nurkkauksessa 
kuntoilijoitten jalkapalloa tai muuta liikuntaa. 
Tuomolla on ehtymätön ideapankki, josta 
voi ammentaa paljon liikunnan ja terveyden 
hyväksi.

- Jos kiinnostaa yhteistyö liikunnan puo-
lesta, niin minulle saa soittaa 0400 457 177.

- Liikuntapuisto on upea paikka. Jokaiselle kuntalaiselle löytyy sopivia 
laitteita, joilla voi vahvistaa lihaskuntoaan, sanoo Tuomo ja vetää leukaa 
parikymmentä kertaa.

“ Vanha sanonta; ylös, ulos 
ja lenkille on hyvä! Sytyt 
kuin uudelleen, kun lähdet 

ulkoilemaan, joko kävelemään tai 
juoksemaan, ja talviaikaan hiih-
tämään. Mieli virkistyy ihmeesti 
työpäivän jälkeen ja virtaa riittää.
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Ruskaa pakkaa
Viive kerralla tuli kirjoitettua il-
kivallantekijöistä ja töhrijöistä, 
jotka ovat tänä suvena mellas-
taneet Orimattilassa. Kamera-
kuvien perusteella kyseessä on 
kuperkeikkaiässä olevia poikasia. 
Onneksi spraymaalilla töhrittyjä 
paikkoja saatiin putsattua niin 
Kalliksen kallioista luin terve-
ysaseman luolastojen ovista.

* * *
Hyvä uutinen tähän väliin, kun 
iso puimuri piti jöötä kello 16 
liikenteessä Lahdentiellä. Oli ilo 
katsella, kun meikän lajitoveri 
puimureineen johti joukkoja. 
Leipää kansalle.

Tietty siinä moni veti hernettä 
nenuunsa, kun ei päässyt isosta 
vehkeestä ohi, vaan piti kiltisti 
ajella 20 km/h -vauhtia. No, lii-
kenneympyrästä puimuri kääntyi 
Luhtikyläntielle ja kiireisimmät 
pääsivät taas vauhtiin.

* * *
Ilkivallanteot ovat jatkuneet. 
Kehräämöllä kuntosalin mies-
ten pukuhuoneessa hilluttiin ja 
sotkettiin paikkoja. Erään kun-
toilijan hupparikin oli survottu 
vessanpönttöön. Sama joukkio 
taisi käydä myös Amiksella sot-
kemassa…

Nyt sitten näitten kullannup-
pujen isit ja äidit, onko teillä 
ongelmia, kun lapsenne noin 

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: SSM Itä-Suomi Oy
Jakelujuniorit Oy

Jakelu Orimattila, Artjärvi
noutojakelu Myrskylä, Pukkila.

Noutojakelussa: Kehräämö 
ja K-Supermarket Orimattila.
Jakelupainos:

n. 9.500 kpl

Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
13.10.2021

Erkontie 11, Orimattila

010 327 4400

Tehtaan
cartelista
päivittyy syksyyn ensi viikolla.
Ter vetuloa herkuttelemaan!

Yrityskiinteistöt 
myi kiinteistön Allulle

Allu valmistaa mm. hydraulisia murskauslaitteita 
kaivukoneille 10 - 33 t.

Orimattilan kaupungin tytäryhtiö Orimattilan Yrityskiinteistöt on 
myynyt Pennalassa Lahdentien varrella sijaitsevan kiinteistönsä 
Allu-konsernille. Allu on ollut tiloissa vuokralaisena niiden val-
mistumisesta vuodesta 2007 asti. Myynnille luvan on antanut 
Orimattilan kaupunki yhtiön omistajana. 

Kiinteistön myynti tuli ajankohtaiseksi osapuolten välisissä 
keskusteluissa. Orimattilan kaupunginjohtaja Osmo Pieski on 
tyytyväinen kauppaan. 

– Monessakin mielessä kaupan toteutuminen on hyvä asia. Se 
vastaa alkuperäisen sopimuksen ajatusta, että vuokralainen voi 
lunastaa tilat itselleen. Kaupan myötä Allu on vahvemmin kiinni 
Orimattilassa. Yhtiö on ollut merkittävä työllistäjä ja yhteisöveron 
maksaja ja pidämme yhtiön mielellään Orimattilassa.

 Myös yrityksessä kiinteistökauppaan ollaan tyytyväisiä. 
– Allun liiketoiminta keskittyy kansainvälisen kauppaan. Tämän 

kiinteistön ostamisen kautta haluamme turvata toiminnan jatku-
vuuden Orimattilassa. Orimattila on alueena meille tärkeä, koska 
olemme rakentaneet tänne laajan yhteistyöverkoston ja olemme 
löytäneet osaavat työntekijät lähialueilta. Tarkoitus on kasvattaa ja 
kehittää toimintaa tällä tavalla jatkossakin, Allun toimitusjohtaja 
Peter Grönholm kertoo. 

pahasti oirehtivat? 
* * *

Koivulan alueelta pyyntö, joka 
toivottavasti välittyy teknisen 
puolen osaaottaville: Voisiko 
saada ajoestotolppia niin, ettei 
Myllylän ja Lintulan välisellä 
puistotiellä pääse ajelemaan 
autoilla?

Samaa koskee myös mopoja.  
Moni oikaisee nyt asuntoalueilta 
kevyenliikenteenväyliä pitkin, kun 
estotolpat ovat häipyneet.

- Viime talvena traktorimies 
kaatoi Haapakaaren suunnalta 
viimeisenkin tolpan, että pääsi 
helpommin auraamaan, kertoi 
yhteyttä ottanut lukijamme.

* * *
Orimattilan kaupungin luotta-
muspaikat jaettiin sopuisasti (?) 
ilman äänestyksiä. Meikä jäi kyllä 
ihmettelemään, miksi Liike Nyt 
jätettiin paitsioon. Kuulemma sille 
tarjolla olisi ollut joitain heppoisia 
paikkoja?

Meikä katseli uuden valtuuston 
ensimmäistä kokousta netistä 
ja hieman huvittuneena. Val-
tuuston uusi puheenjohtajakin 
oli niin iloinen pestistään… 
No, tärkeimmät paikat ovat kau-
punginhallitus sekä kaupunki-
kehitys- ja tekninen valiokunta, 
jotka määräävät mitä tässä ky-
lässä tehrään. Varsinkin niitten 
puheenjohtajilla on suuri rooli.

* * *
Tilapalvelun uudeksi päälliköksi 
on valittu nainen, toimitilajoh-
taja Rebecca Haaranen. Onnea 
hänelle ja samoin uudelle kau-
punkikehitysjohtaja Kari Setä-
lälle! Toivottavasti heitä ei liikaa 
ohjailla, vaan pääsevät itsenäi-
sesti tekemään töitä Orimattilan 
hyväksi. Aiemmat olivat liikaa 
vietävissä eräitten taholta.

* * *

Eetvartin kesäkisa seuraavaksi. 
Lukijakuvassa on bussipysäkin 
liikennemerkki, joka lienee tar-
koitettu pikkulinnuille? Kysymys 
kuuluupi: 1) onko merkki Sal-
melantiellä (Artjärvi), 2) Hennan 
bulevardilla, 3) Erkontiellä lähellä 
liikennevaloja?

Oikein vastanneiden kesken 
arvotaan kolme pääsylippua 
Freebändin keikalle, jos kant-
rit joskus vielä pidetään. Tiet-

ty koronarajoituksin ja ilman 
EM-potkupallon kisaturisteja. 

* * *
Kukahan hoitaa tai kenelle kuu-
luu K-supermarketin ja Erkontien 
välissä olevat rappuset? Talvisin 
siinä lukee, ettei talvikunnos-
sapitoa ja kesäisinkin siinä on 
ruma este, ettei rappuja pääse 
kulkemaan.

Joku järjestys tuohon pitäisi jo 
saada. Meinaan vaan, että este 

on ollut muutaman vuoden jo 
keskellä parasta liikkumisreittiä.

Jospa teknisen puolen pikku-
takkipojat hoitavat homman?

* * *
Erkonsilta saatiin nopeammin 
kuntoon kuin aikataulut kertoivat 
sen menevän lokakuulle. Hieno 
tuli, mutta ei vieläkään kukaan 
ole kertonut miksi silta piti korja-
ta? No, eihän se maksanut kuin 2 
milliä. Pikku raha nykypäättäjille. 
Ihme, kun yleensäkin korjattiin, 
eikä rakennettu vallan uutta niin 
kuin nykyisin on tapana kaikessa.

* * *
Perinteiset elomarkkinat, jotka 
pidettiin ns. torilla, niin niitä ei ole 
ollut pariin vuoteen koronan takia. 
Tosin ei siinä paljon ole me-
netetty, sillä roinaa suurin osa 
mitä siellä myytiin. sen sijaan 
paikalliset puolueet aina pullis-
telivat osaamistaan elomarkki-
noilla. Hennaa ei kyllä enää ole 
hehkuteltu.

Hennasta sen verran, että 
aseman käyttö on vähentynyt 
rutkasti. Nyt pitäisi vaan jaksaa 
käyttää, sillä voi olla, ettei juna 
jossain vaiheessa enää pysähdy 
Hennassa, kun on niin vähän 
junaan tulijoita. Harmi.

* * *
Ihan oikea sirkuskin käväisi 
kaupungissa, kun Sirkus Tähti 
esiintyi Jymylinnan mäellä. Kyllä 
pitää antaa sapiskaa kaupungil-
le, kun vesi makaa Jymylinnan 
mäellä, kun vähänkin sataa.

Asiasta on jo vuosia kerrottu, 
mutta teknisen puolen kaverit 
eivät vaan saa sitä korjattua?

* * *
Tällaista turinaa tällä kertaa. 
Kiitos juttuvinkeistä, joita sataa 
enemmän kuin palstalle mahtuu. 
Pidelkää huolta toisistanne!

E E T V A R T T I

Meikä veti lippaan, kun iso puimuri saapui Lahden-
tietä. Taakse oli jonoa kertynyt kymmeniä autoja.

Tässä on pystyssä vielä yksi ajoestotolppa Koivukaa-
ren kohdalla. Muut tolpat on jo aurattu kuusikkoon.

Jymylinnan parkkipaikalla pikkukengät haukkaavat 
vettä. Ei ole häävi häävieraillekaan käydä paukuilla 
autoissaan. Ainakaan usein.

Missä sijaitsee tämä 
bussipysäkki? Osallistu 
Eetvartin kesäkisaan!

Miksi nämä raput ovat käyttökiellossa? Tästä olisi 
hyvä kipaista kaupoille vaikkapa Veikon Vehkeeseen.
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499 ensimmäiselle

GRILLI-
MAKKARAA

ABLOY
CLASSIC
ABLOY
ART

7€
10€

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

AVOINNA MA-PE 07.00-17.00

Sisusta kauniisti
VALAISIMILLA!

UUTUUKSIA TARJOUKSIA

Tilaa SÄHKÖ-
ASENTAJA 03-7777444

4 KPL

LED LAMPPU 
6W
9.5W 7€

7€

7€

PALO-
VAROITIN

AA
24 KPL

AAA
24 KPL

Airam PARISTOT

JÄNNITTEEN- 
KOETIN

5,50

850

850

YÖVALO

-laatutuotteet meiltä!

SYYSMARKKINAT 18.9.
 Tarjouksia  Esittelyä

ILMALÄMPÖ-
PUMPUT ja
JÄÄHDYSTYS-
LAITTEET  

VÄRISILMÄN SYYSMARKKINAT,
MAUSTETTUNA HYVÄLLÄ MUSIIKILLA!

VÄRISILMÄ Orimattilan Tapetti ja Väri Oy

Minna Matti

ALAN PARASTA PALVELUA- IHAN TUTKITUSTI

Henry Friman
esiintyy klo 12.00

2590
m2

Vinyylilankku XL, 
komposiittirunko,
askeläänivaimennettu 
KL-33, 4 kuosia Boråstapeter-

mallistojen 
tapetit
(myös tilausmallit)–30%

Ideo Pro 7
-seinämaali 9 l
kuiviin sisätiloihin

5290 €
(norm. 67,90)

/kpl
Kaikki
käytävä-
matot 

-20%

Värisilmä keittiöt
TULE TUSTUMAAN UUTEEN

KEITTIÖNÄYTTELYYMME,
KÄVIJÖIDEN KESKEN ARVOTAAN 

7-OSAINEN KATTILASARJA!

PERINTEINEN
PIHAMYYNTI,
LAATUTAVARAA
KIRPPUTORI-
HINTAAN!!!

-KYLPPÄRI-
KALUSTEITA
-MAALEJA
-LAATTOJA
-LATTIOITA
 ym.ym....

vain

Markkina-
tarjous:

KAHVI+
OMPPU-
PIIRAKKA

Kärrytie 4

3€

1 vuosi täyteen
tiistaina 12.10.
- Täytekakkukahvit!

Kirpputori 
Piparuuti

Kärrysepäntie 1 
 040-767 1031

Syysmarkkinoilla
ARVONTAA, jossa

voittoina kaksi ilmaista 
myyntipöytää/1vko

CAFE JADE
tarjoaa ilmaiset

KAHVIT klo 10-15
Tervetuloa mukaan!

ORIMATTILAN AKKU JA VARAOSA
Kärrytie 4. Puh. 040-584 2831
Tarjoukset voimassa lauantaina 18.9.

MARKKINATARJOUKSET!

1990  1990  

1990  1990  

5900  5900  

1390  1390  

-30%

autonhoitotuotteet

LED-valonheittimet liike-
tunnistimella 30W/230V
-musta tai valkoinen

- SONAX
WINTER BEAST 
vannepesu

SYKSYN HYYTÄVÄ
UUTUUS

PYYHKIJÄNSULKAPARIN
ostajalle 4L
lasinpesu-

nestettä
kaupan
päälle.

SÄHKÖLÄMMITIN
3,3 kW/230V MEG033  

AJOVALOJEN
KIILLOTUSSARJA                                                         
-poistaa sumentumat ja 
kellastumat ajovaloista

Kärrytien
iloiset

Syys-
MARKKINAT
lauantaina 18.9. klo 9-13

Tapahtumassa mukana ja grillaamassa

Sähköasennus, Värisilmä, Piparuuti,

Niinan Kahvila Kuumakuppi, K-market,

Akku ja Varaosa sekä myös Olan Extraa

HENRY FRIMAN & orkesteri

esiintyvät klo 12 alkaen. Jess!

Tervetuloa markkinoille!


