
Orimattilan palvelujen, kaupan, osaamisen ja tapahtumien erikoislehti.
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Joka talouteen Orimattilassa,
Myrskylässä ja Pukkilassa.
Jakelupainos n. 11 700 kpl

   Kärrytie 4, Orimattila P. 03-777 7444.

TUNNISTIN-
VALAISIN L585 S
- tunnistin valvoo
- liike sytyttää
- musta ja valk.

39,- 29,-Tarjous-

hinta
TARJOUS

SISUSTA VALAISIMILLA

TUNNISTIN

Valaise kotisi!

Palvelemme
teitä

ma-pe 7.-17.
Tervetuloa
ostoksille!

ENERGIAN-
SÄÄSTÖLAMPPUJA
POISTOHINTAAN

-50%ERÄ

TARJOUKSIA
POISTO-
ERIÄ
Tule heti!!ALE!

120 W
Halogeeni-
valaisin
tunnistimella
sis. johto

27,-Tarjous-

hinta

S-ETUKORTILLA BONUSTA

Erkontie 16
Orimattilan S-market
avoinna ma-pe 9-18

la 9-15   

Tarjoukset voimassa tammikuun 2014
tai niin kauan kun tavaraa riittää.

Bodyfex Combi
180 tbl

Omegat
140+60 kps
Omega 3-6-7-9-
rasvahappoja

22,90
(26,90)

Tänään aloitetaan
TERVEELLINEN ELÄMÄ!

Redasin 120 tbl
PUNARIISI 
Q10+B6+B12-vit
- Laskee
kolesterolin ilman
sivuvaikutuksia!

19,90
(29,90)

16,90
(25,50)

25,90
(64,80)

19,90
(29,90)

NIVELVAIVOIHIN!

SÄÄSTÖKOKO

Probiootti+
125 kps

SUOLISTON
HYVINVOINTIIN
- Vastuskykyä!

Pascoe-
emäsjauhe
260g 
- Puhdistaa,
virkistää,
keventää!

MATKAPAKKAUS 

kaupan päälle

www.expert.fi

Orimattilan Urheilu ja Kone Oy  Erkontie 4 Avoinna:ark.09.00-17.30, la.10.00-14.00 

PANASONIC TX-L50EM5E TV 50”
Led-tv,energialuokka a+,  full-hd teräväpiir-
tokuva,antenni ja kaapeliverkon digiviritin.

Toimintasäde 12m,
pestävä hygieniasuodatin 
12, imuteho 330W,
teleskooppiputki.

Tehty kestämään! Yhdys-
valtalaisen työ- ja maan-
rakennuskoneisiin sekä 
diesel-moottoreihin erikois-
tuneen CATERPILLARIN 
B25 matkapuhelin on tehty 
kestämään ja toimimaan 
ääriolosuhteissa.

Electrolux
UPCLASSIC,
PUSSITON
PÖLYNIMURI

Caterpillar-CAT B25 DUAL-SIM (2G)
matkapuhelin

149€ 99€
(norm.249€) (norm.149€)

699€

Täyttömäärä 6 kg, 
linkous 1200 k/min, 
LCD-näyttö, ajastin 
toiminto, pika-ohjel-
malla voit lyhentää 
ohjelman kestoa 
puolella.

Rosenlew pesukone RTFB5620

299€

Lämpimät huopikkaat
- Näillä et palele!

Lämpimästi joka jalkaan
kotimainen, laadukas

KUOMA-jalkine

Musta ja  
 harmaa  
 huopa.

Koot
20-49

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä

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

Naisille
ja

miehille.

ko
K

Naisille
ja

miehille.

Nä

ha
huopa.

Oma tuote,
koot 37-42

Lämpimä
- N

te

Kärrytien erikoisliikkeet, Kärrytie 4, Orimattila 
Puh. 7777 033, 040-761 3442 Av: ma-pe 10-18, la 9-13   
www.vahvatassu.fi   www.facebook.com/VahvaTassu

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

Olympian
koiranruoka kana-riisi 12 kg

25 €/säkki
ERÄ

Muista kotiinkuljetuspalvelumme!
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Uusi Lastensairaala 2017
Orimattila 15.1. 2014    

Meillä on nyt Orimattilassa hyvä meininki päällä ja tem-
paamme uuden lastensairaalan hyväksi, joka pitäisi saada 
rakennettua vuonna 2017. Rahaa rakentamiseen kerätään 
siis kansalaisilta kautta Suomen, kun valtiovalta ei ole läh-
tenyt hankkeeseen riittävän voimakkaasti mukaan. Jotkut 
tahot ovat moittineet Suomen hallitusta siitä ja todenneet, 
että rahaa riittää kyllä Kreikan ym. tukemiseen.

Tässä lehdessä on juttua ja haasteitakin. Kannattaa tu-
tustua ja olla sydämestään mukana. Kiitos kaikille, jotka 
aiotte osallistua!

 
 
 
 
 
 

 Tietokone 
huolto ja myynti 

 

0400 972 165 
huolto@aamos.fi 
 

AAMOS OY ilmestyy
12.2.2014

Hyppää kyytiin!

Seuraava
KORUTASKU
Kehräämöllä
Pakaantie 1
Orimattila
7878 277Ohittamaton LAHJAPAIKKA!

Lahjavinkit

kivestä

käsin:
Lahjavinkit

kivestä

käsin:

Nikke Areenalla
Konepäivät 25.3.
Jo tässä vaiheessa kannattaa 
merkata allakkaansa tiistai 
25.3.2014, jolloin Nikke Aree-
nalla järjestetään ensimmäiset 
Konepäivät. Tapahtuman takana 
on Jukka Nikula, joka nostaa 
entisiin Agrimarketin tiloihin 
uudenlaista toimintaa, jossa 
maatalouskoneet ovat pääosassa.

- Orimattila on niin iso paikka, 
että täällä kaivataan kunnon ko-
nemessuja sekä näyttelyä, jossa 
Suomen kaikki traktorimerkit ovat 
edustettuina. Mukana on muu-
takin kone-esittelyä ja oheistoi-
mintaa mitä messuilta yleensä 
löytyy, selvittää Jukka.

- Kyse on koko päivän tapah-
tumasta ja päiväksi valittiin ni-
menomaan tiistai, jolloin saadaan 
eniten kiinnostuneita mukaan. 
Koko päivän ovat portit avoinna, 
tapahtuma-aika on kello 9-16 ja 
sisäänpääsymaksu 4 euroa aikui-

silta ja alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
Konepäiville ovat tässä vai-

heessa lupautuneet mukaan jo 
Hankkija, joka marssittaa paikalle 
John Deere -traktorit ja työkoneet, 
K-Maatalous esittelee MF-koneita, 
New Holland -traktorit ja -työ-
koneet, Turun Konekeskuksen 
äkeet ja klapikoneet, Valmetin 
traktorit ja puimurit, Agri-Ha-
kan Case -traktorit ja Suomen 
Teollisuustyökalut.

- Mukana ovat myös Yrittäjien 
Maatalous, Päijät-Hämeen pelas-
tuslaitos, Auto-Alarm -valvonta-
kamerat, Orimattilan Osuuspankki 
ja Orimattilan kaupunki sekä Pa-
roc-rakennusvillat. Tarjolla siis jo 
nyt monenlaista ja muutakin vielä 
tulee mukaan, Jukka lupaa.

Olan Extraa on mukana tapah-
tumassa ja lisää infoa on luvassa 
helmikuun 12.2. ja maaliskuun 
12.3. numeroissa.

Kyläkoulut säilytettävä!
Jotenkin on nyt tavallaan pallo hukassa luottamushenki-
löiltä, kun samaan syssyyn ajetaan Hennan rakentamista ja 
lopetetaan kyläkouluja. Henna vaatii miljoonia euroja, jotka 
nyt sitten tasapainoillaan sillä, että kyläkouluja lopetetaan 
ja säästetään muissakin kuntalaisille tärkeissä palveluissa, 
joita valtiovalta muutenkin jo kuristaa?

Tosiasia on se, ettei Heinämaan ja Tietävälän koulujen lo-
pettamisella saada yhtään säästöä aikaan. Tosin Tietävälä 
sai juuri näennäistä jatkoaikaa, jotta pari valtuutettua saatiin 
hetkeksi tyytyväiseksi?

Heinämaallakin on hyvä koulu ja toimiva kyläyhteisö. Sa-
moin toimivuutta löytyy Mallusjoelta ja Karkkulasta, jonne 
on vuosia ollut suunnitteilla Järvikunnan koulu. Se olisi jo 
aikoja sitten pitänyt rakentaa.

Tönnönkoski 1.1. 2014. Paljon virtaa vettä 
Porvoonjoessakin ennen kuin Henna tuottanee 
takaisin siihen sijoitetut rahat?

Tässä lehdessä Riitta Lonka mainitsee päättäjien (luottamus-
miesten ja -naisten) vauhtisokeuden, kun ei nähdä asioitten 
todellista tilaa, kun Hennaa vaan viedään eteenpäin. 

Allekirjoittaneella ei ole Hennaa vastaan mitään, mutta sitä 
ei saa rakentaa Orimattilan muitten palvelujen kustannuksella, 
vaan siihen on oltava oma rahoitus erikseen. Piste.

Ja tätä samaa mieltä on todella runsaslukuinen kuntalais-
ten joukko, jotka tulevat päivittäin asiasta keskustelemaan. 
Samaan aikaan moni päättäjä kääntää päänsä pois eikä 
tervehdi enää.

Itse olen aikanani joutunut kääntämään takkini monta ker-
taa. Varsinkin silloin, kun tilanne on mahdoton ja pitää tehdä 
toimivampi ratkaisu. Sitä edellytän myös Orimattilan päättä-
jiltä. Virkamiehet eivät tässä Henna-asiassa kiihkoile, vaan 
moni onkin sen tarpeellisuutta allekirjoittaneelle ihmetellyt.

Reijo Välkkynen
reijomedia@hotmail.com

Nyt tempaistaan Orimattilassa!

Uusi Lastensairaala 2017
- Fiilis on mahtava! Uusi las-
tensairaala 2017 -tempaus on 
saanut Orimattilassa lämpimän 
vastaanoton niin yksityisten ja 
yritysten keskuudessa. Tekemisen 
meininkiä on ilmoilla, iloitsee Suvi 
Kotkavalkama, yksi tempaajista.

- Taustalle on lähtenyt mukaan 
jo iso joukko orimattilalaisia pie-
niä ja suurempia yrityksiä, sekä 
yksityiset henkilöt ovat tarjonnet 
auttavan kätensä hyvän asian 
puolesta.

- Edelleen kutsumme kaikkia, 
niin yksityisiä kuin yrityksiä mu-
kaan tapahtumaan järjestäjinä ja 
tietysti sitten itse tapahtumapai-
kalle Jokivarren koululle 15.3. 
nauttimaan kivasta illasta.

Suvi kertoo, että helmikuussa 
vilistää vapaaehtoisten lipas-
kerääjien joukko ja lipaskeräys 
on myös keskustan liikkeissä. 
Tähän mennessä mukana kerä-
yspaikkoina ovat Sähköasennus, 
Värisilmä, VahvaTassu, Huoltoase-
ma Uuttu, Okariina, Orimattilan 
Näkökeskus, Kynttiläpaja Maria 
Drockila ja Terveyskauppa Care 
(S-Marketissa).

Helmikuussa on mahdollisuus 
K-Supermarketissa antaa pullon-
palautuskuittinsa lastensairaalan 
hyväksi. Pullonpalautusauto-
maatin lähelle tulee lukollinen 
postilaatikko, jonne voi tipauttaa 
pullonpalautuskuittinsa ja näin 
raha menee lastensairaalan hy-
väksi. Kauppias Tiia Luostarinen 
lupasi laittaa K-Supermarketista 
extraa mukaan keräykseen!

Edellä mainittujen kauppojen li-
säksi tempauksessa mukana ovat 
myös Ravintola Arvid, Ravintola 
Tehdas, Kukka- ja Hautauspalvelu 
Henriikka, Jopimainos, Koivulan 
Kioski, Orimattilan Jymy, Orimat-
tilan Leonat, Olan Extraa ja Radio 
Voima. Lisää taustavoimia tulee 
jatkuvasti.

Jethrokin tukee

- Maaliskuussa tempaus hui-
pentuu 15.3. Hyvä Teko 2014 
-nimiseen huutokauppa- ja 
konserttiin Jokivarren koululla 
klo 17-22. Meklarina on Jethro 
Rostedt, joten homma pelaa 
taatusti. Tapahtuman lipputulot 
sekä huutokaupan ja lipaskerä-
yksen tuotot menevät suoraan 
lastensairaalan hyväksi.

- Huutokauppaan otetaan vas-
taan tuote- ja palvelulahjoituksia, 
jotka sopivat huudettavaksi. Niitä 
voit lahjoittaa huutokauppaan il-
moittamalla tuotteet (kuvan kera) 
osoitteeseen:

hyvateko2014@gmail.com 
ja toimittamalla tuotteet 15.3. 

jo iltapäivästä kello 15 lähtien 
Jokivarren koululle.

Huutokauppaan tulevista lah-
joituksista voi myös soittaa Reijo 
Välkkyselle 050 336 8425.

- Nyt siis kutsutaan kaikkia mu-
kaan ja annetaan paljon kaikkea 
hyvää Uusi Lastensairaala 2017 
hyväksi, Suvi pyytää.

Jokainen meistä voi auttaa ja 
olla mukana talkoissa sekä tulla 
15.3. järjestettävään tapahtumaan 
ja nauttimaan illasta. Lahjoittaa, 
huutaa ja nauttia hyvästä mu-
siikista ja muistakin esityksistä. 
Kiitos.

Tässä vaiheessa on Jokivarren 
koululle tulossa Jettron lisäksi 
myös Orimattilan Mieslaulajat, 
Perinkonut, Mutkattomat (Eki, 
Hanski ja Pekka), Jarno Kuusisto, 
Alfa Mover… Hakusessa on siis 
laulajatar Irina, joka tammikuun 
lopulla tietää, että pääseekö mu-
kaan. Jos ei Irina, niin sitten joku 
toinen hänen tilalleen.

Suvi rakastaa sydämes-
tään eläimiä ja antaa 

suuren panoksen myös 
lastensairaalan hyväksi. 
Hevosneito Auli on sa-

maa mieltä Suvin kanssa.

LAHJOITA SINÄKIN
verkkomaksu www.uusilastensairaala2017.fi,
soita 0600 95120 ( 20,11€+pvm/mpm),
keräystili: FI93 5541 2820 0199 67,
lähetä tekstiviesti SAIRAALA numeroon 16499 (10€) 
Keräyslupa: POH 2020/2012/3890/24.1.2013

Aika hyvin sanottu, vai mitä?
Tee sinä puolestasi hyvä teko ja
lahjoita uusilastensairaala2017.fi

Veini Holopainen
haastaa 25 eurolla:
- Matti Sirkan
- Alpo Kumpulaisen
- Esko Eskolan
- Kari Miromäen
- Merja Hytönen

Maarit Ovaska haastaa:
- Harri Ovaskan
- Päivi Leikas-Mäkelän
- Pirjo Järvisen

- Virpi Vuorion
- Maria Ovaskan

Leena Ritala haastaa:
- Ari Anttilan
- Janne Bergin
- Päivi Koskimaan
- Kimmo Kuparisen
- Tapio Malmiharjun

Suvi Kotkavalkama
haastaa mukaan:

- Erkki Kivisen
- Osmo Pieskin
- Tuula Hirvosen (Nordea)
- Jukka Vuolteen
- Seppo Niemisen (Keraplast)

Reijo Välkkynen haastaa:
- Tuulikki Peuran
- Arja Leppäkorpi-Viitasen
- Anni Kivisen
- Jukka Sipilän (OP)
- Aimo Lappalaisen

HAASTEKAMPANJA alkoi!
Kuten on jo kovasti pyydetty ja toivottu, niin kaikki orimattilalaiset ja muutkin voivat tulla 
mukaan talkoisiin ja auttaa.

Tässä alkaa nyt vuoden 2014 loppuun kestävä haastekeräys, jossa ihmiset heittävät haasteita 
toisilleen ja antavat tukea Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeen hyväksi. Kaikkien haastajien ja 
haastettujen nimet julkaistaan Olan Extraa -lehdessä. Haastettu haastaa sitten taas viisi uutta 
henkilöä mukaan ja kohta meillä on mukana valtava määrä ihmisiä.

Uudet haasteet lähetetään s-postitse: reijomedia@hotmail.com
Haastaa voi määrätyllä summalla tai heittää haasteen haarukkaan 20-100 euroa, josta voi 

jokainen valita oman summansa. Oman maksunsa voi käydä laittamassa keräyslippaaseen 
jossain keskustan keräyspaikoista helmi-maaliskuun aikana. Kiitos jo etukäteen!
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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. 020 357 2584

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

 • Omakotitalot

Orimattila, Koivula okt 114/134 m2

Jalavakaari 6. 4h,k,rt,wc,kph,sauna, 
autotalli. Tässä koti kaikenikäisille. Tilat 
yhdessä tasossa. Koulut ja keskustan 
palvelut lähellä. Talossa uusittu mm. 
käyttövesiputket 1993, lämmityskatti-
la 2009, pesuhuone- ja wc-tilat -13. 
Öljykeskuslämmitys, oma tontti 840 
m2. Kohde vapautuu heti. Mattila/Ori-
mattila. Mh. 145.000 €. 692065

Orimattila, Lintula okt 96,5/151,5 m2

Untamontie 41. 4h,k,s,kph. Hyvässä 
peruskunnossa oleva talo Lintulan pien-
taloalueella. Alunperin talossa ollut kaksi 
huoneistoa, jotka on yhdistetty. Myydään 
määräalana n. 2388 m2 Siivonen/Ori-
mattila. Mh. 137.000 €.  693128

Orimattila, Kankaanmäki okt 60/96 m2

Pajakuja 3. 4h,k,s,wc. Kunnostettava 
talo ja autotalli/varasto omalla, 1500 
m2 tontilla. Yläkerrassa 2 makuuhuo-
netta ja vinttitilat. Keskikerroksessa 
keittiö ja kaksi huonetta. Sauna kera 
kellarin erillisen sisäänkäynnin takana 
alhaalla. Siivonen/Orimattila. 
Mh. 79.000 €. 693729

 • Rivi-, pari- ja puutalot

Orimattila, Tönnö rt 97,5 m2

Heikkiläntie 4 B. 3 h,k,s,ph,khh,vh,wc. C*. 
Upea rivitalon päätyhuoneisto v. 2007 
valmistuneessa talossa. Lattiat laattaa ja 
laminaattia lattialämmityksin. Olohuo-
neessa varaava takka. Valoisa 25 m2:n ka-
tettu lasiterassi ympärivuotiseen käyttöön. 
Poreamme, autokatos ja toiselle autolle 
pihapaikka. Tämä on nähtävä! Mattila/
Orimattila. Mh. 189.000 €. 689881

Orimattila, Keskusta rt 96 m2

Kylätie 8 H. 4h,k,s,kph,2wc,autokatos. 
A*. Perheasunto rauhaisalta asuina-
lueelta. Päätyasunnossa tilat kahdessa 
tasossa. Asunnolla isohko vehreä, ja 
suojaisa etu- ja takapiha, etupihalla 
terassi. Keskustan palvelut alle 1 km, 
ja koulu lähettyvillä! Meltti/Orimattila. 
Mh. 133.000 €. 691915

Orimattila, Tönnö rt  93,5 m2

Askolinintie 2 A. 4h,k,s. E*. Hyvällä si-
jainnilla oleva rivitalon päätyhuoneisto 
toimivalla pohjalla. Loistava kohde, 
vaikka lapsiperhelle. Tähän kannattaa 
tulla tutustumaan. Meltti/Orimattila. 
Mh. 139.000 €. 690372

 • Kerrostalot

Orimattila, Keskusta kt 90 m2

Tullintie 5 B. 4 h,k,kh/wc,wc,vh,la-
sitettu parveke. E*. Kaunis, hyvällä 
maulla kokonaisuudessaan vuonna 
2010 uusittu päätyhuoneisto. Avarat, 
valoisat hyvin toimivat tilat. Parketti-
lattiat, pesutilat laatoitettu ja varus-
tettu lattialämmityksin. Rosteriset 
keittiökoneet. Taloyhtiössä suurimmat 
remontit tehty. Tämä on katsomisen 
arvoinen kohde. Mattila/Orimattila. 
Mh. 129.000 €. 693010

Juha Siivonen
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 597 0070

juha.siivonen@op.fi

Jussi Mattila
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 570 2725

jussi.mattila@op.fi

Tarmo Meltti
Myyntineuvottelija
0400 347758

tarmo.meltti@op.fi

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

Vinkki uuteen kotiin

Kaunis rivitalokoti 
Orimattila Tönnö, Heikkiläntie 4B, 
jossa 3 h,k,s,ph,khh,vh,wc, yht. 
97,5 m2.

Nyt on tarjolla rivitalohuoneis-
tojen parhaimmistoa. Tämä rivi-
talokolmio on laadukas ja hyvin 
rakennettu. Huoneisto on valoisa 
ja tilat toimivat hienosti. Asunto 
on heti vapaa, joten muutto voi 
tapahtua milloin haluaa.

Kyseessä on upea rivitalon 
päätyhuoneisto vuonna 2007 
valmistuneessa talossa.

Kaikki lattiat ovat laattaa ja lami-
naattia lattialämmityksin. Olohuo-
neessa on kaunis varaava takka, 
joka antaa pehmeää lisälämpöä.

Kaiken kruunaa valoisa katet-

tu lasiterassi ympärivuotiseen 
käyttöön.

Kylpyhuoneessa on uusi poream-
me, jossa voi ottaa nautinnollisia 
hetkiä itselleen. Saunan kiuas on 
uusittu, pesutiloissa kaunis laa-
toitus. Rauhallisessa pihapiirissä 
on autokatos ja toiselle autolle 
pihapaikka.

Orimattilan palvelut löytyvät pa-
rin kilometrin säteeltä. Lähellä on 
palveleva elintarvikekioski, Tönnön 
ala-aste muutaman kivenheiton 
päässä.

Rivitalo sijaitsee etelärinteessä 
ja lähellä avautuvat upeat lenk-
keilymaastot, myös marja- ja 
sienimetsät kutsuvat lähellä.

Tämä on nähtävä! Sopii hyvin 
kaikenlaisille perheille, niin paris-
kunnalle kuin lapsiperheellekin,

Kysy lisää: Orimattilan OP-Kiin-
teistökeskus Oy, Erkontie 11, kiin-
teistönvälittäjä LKV Jussi Mattila, 
puh. 010 257 1582 tai p. 050 
5702725, jussi.mattila@op.fi 

Rivitalo on hyvällä pai-
kalla Tönnössä, lähellä 
Porvoonjokea.

- Katettu lasiterassi on todella viihtyisä, Jussi esittelee.

Riitta Lonka esittää:

Irti Aavasta ja tuotetaan
itse sosiaali- ja terveyspalvelut

Kaupunginvaltuutettu Riitta Lonka 
on samaa mieltä suuren enemmis-
tön kanssa, että Orimattilan tulisi 
itse tuottaa kaikki lääkäripalvelut. 

- Noin kaksi vuotta sitten ns. 
rekryryhmä, jossa oli mukana 
Orimattilan, Pukkilan ja Myrsky-
län edustajat, päätyi esitykseen, 
että siirrymme terveysaseman 
vastanottopalveluissa omaan 
toimintaan, Riitta selvittää.

- Tämän jälkeen asiaa ovat 
vieneet eteenpäin Aavan virka-
miehet, perusturvalautakunta ja 
kaupunginhallituksen nimeämät 
edustajat. Uusi kilpailutus on taas 
jo pitkällä ja palveluntuottaja va-
litaan tammikuun lopulla.

- Kilpailutusasiakirjassa on optio 
omaan toimintaan siirtymiseksi, 
mutta ei kuitenkaan terveysase-
man vastaanottopalveluiden koh-
dalla. Riitta ihmettelee mihin on 
kadonnut alkuperäisen rekryryh-
män esitys?

Kaupunginvaltuustossa on viime 
vuosina esitetty useampia aloit-
teita, joissa vaaditaan vastaanot-
topalveluiden siirtämistä omaksi 
toiminnaksi.

- Orimattilalaiset päättäjät 
puhuvat juhlapuheissaan pe-
rusterveydenhuollon vahvistami-
sesta. Sanahelinää, sanon minä. 
Konkreettisesti tiedämme mikä 
vahvistaa Orimattilan kaupungin 
asukkaiden perusterveydenhuol-
toa, mutta tekoja ei vaan näy.

- On ollut rohkeutta ja selkä-
rankaa kehittää elinkeinoelä-
män tarpeita, ja sivistyspuolen 
investoinnit ovat viime vuosina 
olleet mittavat. Rohkeus kehittää 
Hennan uutta kaupunginosaa on 
siivittänyt osan päättäjistä ihan 
vauhtisokeuteen.

- Mutta rohkeutta ei ole laittaa 
perusterveydenhuollon palvelu-

tarjontaa kuntoon. Kärkihankeen 
Orimattilassa tulisi olla terveys-

aseman vastaanottopalveluiden 
toiminnan kehittäminen sellai-

seksi, että sitä kehtaa esitellä 
muillekin, Riitta sanoo topakasti.

Lääkäriin ei
pääse helpolla
Riitta kertoo, että ongelma on, että 
Aava ei valvo nykyisen palvelu-
tuottajan Attendon työtä. Monesti 
kuulee, että lääkäriin ei pääse ja 
usein selvässä lääkäriaikaa kos-
kevassa asiassa tehdään melkein 
turha käynti sairaanhoitajalla. Hoi-
dontarpeen arviointi on järkevää, 
mutta suora aika lääkärille olisi 
monesti järkevämpää resurssien 
kannalta.

- Liian usein kuulee, että vir-
ka-aikaisen päivystysvastaanoton 
aikana ohjataan suoraan Akuutti 
24:ään. Virka-aikana klo 8-16 
sopimuksemme mukaan on päi-
vystävä lääkäri vastaanottamassa 
akuutteja tarpeita. Sopimuksessa 
on vielä lisäkohta, että jos palvelu 
ruuhkautuu, niin saman päivän 
aikana tulee palveluntuottajan 
lisätä lääkärityövoimaa päivys-
tysvastaanotolle. En usko, että 
sitä olisi toteutettu, kun kuulee 
tuntikausien odotteluajoista.

- Vastaanotoilla on Orimat-
tilassa pätevä ja asianosaava 
henkilökunta, mutta palvelun 
määrä ei vastaa kysyntää. Itse 
sain lääkemääräyksen röntgen- ja 
laboratoriotutkimusten jälkeen ja 
olisin halunnut keskustella lääk-
keistä lääkärin kanssa. Kolmeen 
viikkoon ei löytynyt soittoaikaa 
kenellekään lääkärille, jolta olisin 
voinut asiaa kysellä. 

- Suurella todennäköisyydellä 
mikään ei muutu ensi toukokuun 
alussa. Mitä voimme tehdä? Aavan 
valvonta pitää tehdä näkyväsi. Ei 
riitä, että johtava lääkäri valvoo 
palvelua sähköisen työpöydän 
kautta Nastolasta, eikä käy pai-
kan päällä Orimattilassa. Tiimityö 
asiakkaan palvelun kohdalla pitää 
saada uudelleen käyttöön. Tarvi-
taan moniammatillista osaamista 
sairauksien hoidossa ja ennalta-
ehkäisyssä. 

- Orimattilan erikoissairaanhoi-
don käyttö on suurempaa kuin 
Nastolan, Asikkalan tai Hollolan. 
Mielestäni se johtuu juuri siitä, 
että perusterveydenhuolto ei ole 
Orimattilassa kunnossa. Olen käy-
nyt lukuisia keskusteluja Aavan 
viranhaltijoiden kanssa vastaan-
ottopalveluiden tasosta. Vastaus 
on, että hoitotakuu toteutuu ja 
kirjallisia palautteita ei ole tullut 
siinä määrin, josta voisi päätellä, 
että palvelu ei pelaa.

- Näyttää siltä, että Aava on liian 
laajalle alueelle pirstoutunut, kun 
kuntina ovat Hartola, Sysmä, Nas-
tola, Iitti, Orimattila, Myrskylä ja 
Pukkila. Vuoden toiminut Aavan 
johtokuntakin on etäännyttänyt 
päätöksenteon aivan liian kauas 
entisestään. Ihmettelin aikanaan, 
että miksi johtokuntaan ei valittu 
luottamushenkilöitä, jotka olisi-
vat tuoneet paikallistuntemuksen 
asioiden hoitoon? 

- Näkisin tulevaisuuden niin, että 
Orimattila, Pukkila ja Myrskylä 
irtaantuisivat Aavasta ja jatkaisim-
me yhteistyötä itsenäisinä kun-
tina ja tuottaisimme sosiaali- ja 
terveyspalvelut kolmen kunnan 
voimin. Väestöpohja olisi 20 000. 
Tämä kelpaa aivan varmasti 
valtiovallallekin, kun pystymme 
näyttämään, että palvelu pelaa. 

- Orimattilalaiset ovat ansainneet paremmat lääkäripalvelut kuin mitä nykyisin 
heille tarjotaan, Riitta sanoo suoraan.
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Orimattilan Jymyn
YU-HARJOITUKSET 
keväällä 2014
YLEISURHEILUKOULU 7-10 v.

Tiistaisin kello 17-18 Urheilutalolla
Tiedustelut: Henni Backman,
puhelin: 040 735 9077
sähköposti: henni.backman@phnet.fi
HINTA: 40 euroa
MUISTA SISARALENNUS! Kallein maksu kokonaan,
seuraavat puoleen hintaan!

TREENI- JA VALMENNUS-
RYHMÄ 11-19 vuotiaat

Tiistaisin kello 17-19 Urheilutalolla
Torstaisin kello 16.30-18 Urheilutalolla
Sunnuntaisin kello 12-14 Pennalan koulu
Tiedustelut: Marko Ruokolainen, puhelin: 040 717 7801
sähköposti: marko.ruokolainen@phnet.fi

1 x viikossa harjoittelevat 50 euroa
2 x viikossa harjoittelevat 80 euroa
3 x viikossa harjoittelevat 100 euroa
MUISTA SISARALENNUS! Kallein maksu
kokonaan, seuraavat puoleen hintaan!

Ruusu, Pinja ja Nella ovat
Jymyn
lupauksia
Yleisurheilussa Orimattilan Jymy on aina 
ollut eturivin seuroja ja mikä hienoa, nytkin 
seuralla on runsaasti uusia urheilijanalkuja, 
joista kehittynee ihan huippuluokan urheilijoita. 
Tässä esittelemme kolme Jymyn tyttöä, joka 
ovat jo menestyneet omassa ikäluokassaan. 
Tulevana kesänä he taas kisaavat yleisur-
heilun kärkiporukoissa T12-sarjassa. Olan 
Extraa seuraa miten tytöt pärjäävät kesän 
yleisurheilukisoissa. Tsemppiä heille jokaiselle!

Ruusu Juonala
- Tykkään kilpailla. Olin pikkutyttönä aika nopea, joten menin iso-
siskon perässä tiistaikisoihin. Aloitin pikajuoksusta, sitten kokeilin 
muitakin lajeja, Ruusu selvittää.

Ruusun lempilaji on 60 metrin aidat, aika 10,90, joka on myös 
seuraennätys.

- Pituushyppy on myös kivaa, oma ennätykseni on 4,20. Sileän 
60 metriä olen juossut 9,14.

- Jymyn ennätyksiä tein T11-sarjassa aitajuoksun lisäksi myös 
600 metrillä 1.55,17 ja neliottelussa (aidat, korkeus, kiekko, 800m) 
1117 pistettä.

- Myös Pinja Kotinurmen ja Nella Hirvosen sekä Olivia Halmeen 
kanssa juostu 4 x 600 m viestiaika on seuraennätys.

Talvella Ruusu pelaa ja harjoittelee koripalloa 4-5 kertaa viikos-
sa, kesällä yleisurheilua. Koripallon pelaamisessa tulee samalla 
nopeus-, kestävyys- ja kimmoisuustreeniä..

- Kiva kun on kesä- ja talvilajit, niin tulee vaihtelua. Ja aika kivaa 
urheilun seuraaminen muutenkin on. Youtubesta olen katsonut tosi 
paljon Boltin juoksua ja kaikenlaista muutakin urheilua. 

- Minulla ei ole varsinaista valmentajaa yleisurheilussa, koska 
en treenaa sitä talvella. Kesällä käyn lähinnä kilpailuissa. Viime 
kesänä harjoittelin jonkun verran Kumpulaisen Jarkon ohjauksessa.

Ruusun makein voitto on viime kesän 600 metrin ulkoratojen 
piirinmestaruus ja seuraennätys.

- Voitin sen kisan tiukan kirikamppailun jälkeen syöksymällä radan 
pintaan. Haavoja paranneltiin sitten pari viikkoa... Maalikamerasta 
piti tarkistaa voittaja ja eroa jäi sadasosa. Pystyn parhaimpaani 
tiukassa kilpailutilanteessa. Esimerkiksi kahtena edellisenä kesänä 
olen voittanut pituushypyn piirinmestaruuden viimeisellä hypyllä, 
vaikka tilanne kultamitalin suhteen on näyttänyt jo tukalalta.

- Tavoitteeni isona on tulla hyväksi koripalloilijaksi. Suosikkiur-
heilijani on Usain Bolt.

Pinja Kotinurmi
Juokseminen on Pinjalle se ykkösjuttu, josta hän tykkää yleisur-
heilussa.

- Harrastan enimmäkseen juoksulajeja. 1000 metrin hallitulokseni 
on 3.26,45 ja 600 metrin hallitulos 1.54,76. Myös 60 metrin aidat 
on ollut suosikkini, aika 10.92, Pinja kertoo mielilajeistaan.

Hänen tuloksensa ovat 1000 ja 600 metrillä Jymyn halliennätyksiä. 
Pinja innostui mukaan urheiluun, kun hän kävi 7-vuotiaana maas-

tojuoksukisassa. Siitä se lähti juoksemisen ilo ja mukaan Jymyyn.
- Yleisurheilu on kivaa, koska se on rankkaa ja monipuolista. Ja 

siellä on paljon kivoja kavereita, Pinja tykkää.
- Makein voittoni on viime kesänä piirinmestaruuskisojen 1000 

metrin kilpailu, kun juoksin ensi kertaa radalla alle 3.30. 
Valmennusapua on Pinjalla jo hieman takana, muun muassa 

Jymyn yleisurheilun kautta.
- Valmentajiani ovat olleet Jymyn valmentajat Marko Ruokolainen, 

Eila Papinaho, Juho Laitinen, Jarkko Kumpulainen. Käyn myös 
Lahden piirin kestävyysjuoksuryhmässä, jota valmentaa Rami 
Virlander. Harrastan myös hiihtoa, jota valmentaa Juha Rantala.

Ensi kesänä Pinja kisailee T12-sarjassa ja uskoo menestyvänsä 
ja toivoo 1000 metrillä uutta ennätystä. 

Tavoitteena hänellä on olympiakisat ja suosikkiurheilijana hän 
pitää juoksija Oona Kettusta ja oman paikkakunnan juoksijaa Silja 
Merosta, jonka jalanjäljissä Pinja jo juoksee.

Nella Hirvonen
Monipuolisuus on Nellan juttu, sillä hän harrastaa kaikkia yleisur-
heilulajeja. Hyviä tuloksia ja menestystä on tullut jo kolmiloikassa 
ja juoksussa, myös keihäs on lentänyt pitkälle.

- Kolmiloikassa paras tulokseni on  9.29. Se on samalla piirin-
mestaruus ja tulos on myös T11-sarjassa Suomen tilastokuutonen, 
Nella selvittää hyvää kolmiloikkatulostaan.

Keihäs on Nellan kädestä lentänyt tulokseen 21.46.
- 150 metrillä juoksin ajan 22.76, joka on myös voitto piirinmes-

taruuskisoissa.
Nella innostui mukaan yleisurheiluun, kun hän osallistui ensin 

Vipusen Vipellykseen ja siitä sitten mukaan Jymyn tiistaikisoihin.
- Yleisurheilu on hienoa. Siinä saa uusia kavereita ja itseluotta-

musta ja se on muutenkin kivaa urheilla.
- Minun makein voittoni on 3-loikan piirinmestaruus. Se kannustaa 

harjoittelemaan.
Nellan valmentajia ovat olleet Marko Ruokolainen, Eila Papinaho 

ja Jarkko Kumpulainen.
- Harjoittelen pari kertaa viikossa. Muuta harrastusta ei ole kuin 

yleisurheilu, josta tykkään tosi paljon..
Nella uumoilee ensi kesälle uusia ennätyksiä ja mestaruuksia. 

Yleisurheilussa hän pyrkii eteenpäin ja tavoitteena on isona päästä 
kaikkiin mahdollisiin kisoihin.

- Suosikkiurheilijani ovat pika-aituri Nooralotta Neziri ja kolmiloik-
kaaja Kristiina Mäkelä, joka on myös Orimattilan Jymyssä, Nella 
iloitsee suosikistaan.

Nella, Ruusu ja Pinja ovat valmiina kesän kisoihin. 
Varokaa vaan ennätykset, uusia ropisee taas!
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FYSIKAALINEN HOITOLAITOS

MUSCULUS
Erkontie 20, 16300 Orimattila

Puh. (03) 777 3860

Sinun hyvinvoinniksesi
                  Pentti Koskimaa
Essi Kekoniemi Johanna Kelokaski

Tmi SainCheval
Topintie 2, 16300 Orimattila

Orimattila - Artjärvi - Kuivanto -
Myrskylä - Pukkila - Lahti ym.

Hyvää palvelua
 - lähellänne -
Täydellistä hautausalan palvelua
- Kukkasidonnan erikoisliike -

Kukka- ja Hautauspalvelu
Henriikka Oy

 Liiketalo Erkontähti, Niementie 2, Orimattila
p. 777 8160 Avoinna: ma-to 9-17.15 pe 9-18 la-su 9-14

LUOTETTAVA 
LAADUKAS 
KOTIMAINEN

-100€-200€

Orimattilan

NÄKÖKESKUS
Erkontie 1

03-777 2700

To
 
23.1.

 
Aleksi Sarkola
Ilkka Puusaari

 

Ma
 
27.1.

 

To
 
6.2.

 
Aleksi Sarkola

Ma 10.2. Ilkka Puusaari

 

Varaa aika optikolle tai silmälääkäriin!

SILMÄLÄÄKÄRIT
 
 

Mieslaulajat sai kirkon soimaan

Orimattilan Mieslaulajien 
75-vuotisjuhlakonsertti ve-
ti Orimattilan kirkon täyteen 
kansaa, joka sai nauttia todel-
la hyvästä mieskuorolaulusta ja 
sooloista joulukuun viimeisenä 
sunnuntaina. Ihan kuin vieläkin 
kuuluisi kirkonmäeltä lämpöistä 
musiikkia…

Kuoron johtaja, musiikkineuvos 
Paavo Kiiski onnistui hienosti 

kuoronsa kanssa ja urkutaiteili-
ja Kalevi Kiviniemen esitykset 
uruilla kruunasivat kokonaisuu-
den. Joku sanoikin, että kirkon 
urut saivat kunnon tuuletusta ja 
pölyt lähtivät urkupilleistä.

Mieslaulajat ansaitsevat 
esityksistään täyden kympin, 
niin upeasti he lauloivat. Vaik-
ka kirkon kiviholvit eivät anna 
soinnuille parasta kaikupohjaa, 

niin kokonaisuus maistui hyvältä.
Erityishuomion nappaavat 

soololaulajat, joista mainittakoon 
Jorma Halme, jonka ääni to-
della soi kauniisti ”Taas saapuu 
aika” -joululaulussa, jonka on 
säveltänyt orimattilalainen Aaro 
Ojanen. Urkuparveltakin raika-
si komeaa miesääntä ja Eero 
Sinikannel nostatti bassollaan 
tunnelman korkealle.

Ahti Sonnisen teos ”Kunniaa 
veisatkaa” oli upeaa kuunnel-
tavaa. Joulunkellojen taikaa ja 
lyömäsoittimien takaa löytyivät 
Jarkko Kiiski ja Sami Tervonen.

Juhlakonsertti on saanut hy-
vää palautetta kaikilta kuulijoil-
ta. Moni on sitä mieltä, että se 
kannattaisi kuvata ja näyttää 
koko Suomen kansalle mitä 
Orimattilan Mieslaulajat osaavat. 

75-vuotisjuhlassa palkittiin ansioituneita mieslaulajia. Sulasol Elämäntapa -kunniamerkkien saivat Jyrki Vikman 
(29 vuotta kuorossa), Veikko Sallinen (30v.), Ahti Vihervuori (35v.), Jorma Halme (39v.), Pekka Sinkkonen (44v.) 
ja Veijo Nyman (51v.) Jo vuosien määrä kertoo, että pojat tykkäävät laulamisesta.

Muutos haastaa yrittäjyyden 
Yrittäminen on intohimoa, unelmia, rakkautta, 
perinteitä, arkista aherrusta, onnistumisia 
ja epäonnistumisia, kasvua tai kutistumista. 
Tekemisen ilon rinnalla kulkee joukko on-
gelmia, haasteita sekä talouteen vaikuttavia 
päätöksiä joita yrittäjä ratkaisee toiminnas-
saan päivittäin. Yksin yrittäminen on joskus 
raskasta ja työn keskellä koetaan toisinaan 
tarvittavan ulkopuolista näkökulmaa ja analy-
soivaa auttajaa. Näin kuvasivat tuntemuksiaan 
Lahden ammattikorkeakoulun toteuttamassa 
Mikroyritykset- hankkeessa mukana olleet 
yrittäjät. Heille tarjottiin henkilökohtaisia osaa-
miskartoituksia, yritystoiminnan nykytilan 
sekä kasvun ja kaupallistamismahdolli-
suuksien arviointeja, SoMe- koulutusta ja 
verkostotapaamisia Päijät-Hämeen alueel-
la. Orimattilassa hankkeeseen osallistui 15 
mikroyrittäjää.

Verkostot
yrittäjän tukena 

Yksin yrittävän tulisi hallita kaikki yrityk-
sen toimintaan liittyvät osa-alueet. Kun bu-
siness tökkii ja ideat ovat lopussa, miten 
tilanteesta voi päästä eteenpäin? Yritysten 
toimintaympäristö on muuttumassa ja se 
muovaa yrittäjyyden kuvaa. Perinteinen yksin 
puurtaminen on jäämässä pois ja tilalle on 
tulossa verkostoyrittäjyys ja kumppanuus. 
Yhdessä toimien saavutetaan jotakin sellaista 
mihin yrittäjä ei yksinään pystyisi. Verkostossa 
yrittäjä voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa 
ja hankkia täydentävää palvelua toisaalta. 
Yritysverkosto voi toimia yhdessä esim. tuo-

tannon, tuotekehityksen tai markkinoinnin 
osa-alueilla yhteisen markkinointikonseptin 
kautta. Verkostosta on mahdollista saada 
hyvälle liikeidealle rahoittaja tai uusi busi-
nesskumppani. Verkostoituminen kannattaa, 
koska sen kautta yksittäinen yritys voi saa-

da liiketoiminnan kasvua ja kustannusetuja, 
jakaa riskejä, pyrkiä uusille markkinoille ja 
luoda uusia asiakkuuksia. Mikroyrittäjän oma 
menestystarina voi toteutua yksin tekemisen 
sijaan verkoston kautta. 

Tuotteistaminen ja
markkinointiviestintä

Yrityksen on pystyttävä muuttumaan ja muun-
tautumaan pysyäkseen mukana kilpailussa 
asiakkaiden vaatimusten kasvaessa. Tarjot-
tavat palvelut ja tuotteet kannattaa räätälöidä 
asiakaslähtöisesti kysynnän mukaan.  Kauppa 
on siirtynyt osittain verkkoon ja sen myynnin 
osuus kasvaa koko ajan.  Verkkokauppaa 
voi tehdä kaikilla toimialoilla eikä yrityksen 
sijainti ole enää kilpailuetu tai kaupan este. 

Sosiaalisen median eri muotojen hyö-
dyntäminen palveluiden markkinoinnissa 
ja viestinnässä on nykypäivää.  Yrittäjän 
Some -osaaminen on tärkeää yritystoiminnan 
kannalta. Siinä mukana oleminen kaikissa 
muodoissaan on yrityksen koko olemassa 
olon, näkyvyyden sekä tunnistettavuuden 
edellytys. Somessa käydään vuorovaikut-
teista keskustelua yrityksen ja kuluttajan 
välillä. Samalla saadaan arvokasta tietoa 
asiakkaiden tarpeista uusien palveluiden ke-
hittämistä silmälläpitäen. Yrityksen viestintä 
ei ole pelkästään kaupantekoa ja bisnestä 
vaan kertoo myös sen arvoista, asenteista 
sekä toimintatavoista joilla yritys markki-
noilla toimii. 

Lisää Mikroyritykset -hankkeesta http://
mikrot.wix.com/mikrot

Anne Timonen toimii Lahden am-
mattikorkeakoulussa Entre Akate-
mia ja Live- hankkeiden projekti-
päällikkönä.
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Sinua palvelee

Mammuttimyyjä

Olli Kivi

p. 044 540 4000

Mammuttikoti.fi

unelmiesi
koti
odottaa.
Tutustu osoitteessa Mammuttikoti.fi

Morjens joulupukki
Joulupukki saa kiitosta Orimat-
tilan keikoistaan. Oli kuulemma 
nätti pukki, joka huomioi kaikki 
tasapuolisesti, niin kiltit ja vä-
hemmän kiltitkin. Joulupukki oli 
mukana myös markkinajutuissa 
ja viimeksi vielä Kehräämöllä, 
jossa tapasi melkein kaimansa.

Aattona oli riittänyt liikaakin vils-
kettä, kun ei sitä lunta ollut, vaan 
piti lahjat ja muut jutut kuljettaa 
isoilla kuorma-autoilla. Onneksi 
Orimattilassa löytyi pelejä ja veh-
keitä joulupukin apuun. Kiitosta 
lähtee varsinkin Puolaajantien 
suuntaan.

- Tavataan taas ensi joulun ai-
kaan. Orimattila on oikein hieno 
paikka ja kannattaa pitää kiinni 
hyvistä palveluista eikä mennä 

liikaa Lahteen ostoksille. Orimatti-
lasta löytyy kyllä monenlaista, sen 
tiedän kokemuksesta, joulupukki 
ehti vielä mainostamaan.

Kumpi on oikea? Nämä herrat tapasivat joulun alla 
Kehräämöllä.

Haja-asutusalueitten kiinteistönomistajille:

Nahkhiir Ky myy ja rakentaa
tehokkaita jätevesiratkaisuja
Uusi jätevesiasetus edellyttää, että 
haja-asutusalueilla tulee kaikkien 
kiinteistöjen järjestää jätevesi-
asiansa 15.3.2016 mennessä.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, 
että jokaisen kiinteistön tulee teh-
dä jätevesiselvitys, joka edellyttää 
jätevesien puhdistamisen tai liitty-
misen yleiseen viemäriverkkoon. 
Vapautuksen ovat saaneet kiin-
teistöt, joissa omistaja on täyttänyt 
68 vuotta 9.3.2011 mennessä. 
Myös sellaiset kiinteistöt, joissa 
talousvesi kannetaan sisälle, on 
vapautettu jätevesien puhdista-
misesta, mutta jätevesiselvitys 
tulee heidänkin tehdä.

Aikaa jätevesiensä hoitamiseen 
on kiinteistöillä siis reilut kolme 
vuotta. Jo nyt kannattaa ottaa 
asia vakavissaan ja käynnistää 
tuleva projekti omalla kohdallaan.

Mallusjokelainen Nahkhiir 
Ky ja Antti Lyyra ovat jo reilut 
kymmenen vuotta rakentaneet 
erilaisia jätevesiratkaisuja kiinteis-
töille. Nahkhiir Ky on nyt lähtenyt 
mukaan auttamaan haja-asutus-
alueitten kiinteistöjä, jotta kai-
kille löytyisi toimiva ja edullinen 
ratkaisu hoitaa jätevesiasiansa 
kuntoon.
Klaro on tehokas
jätevesipuhdistaja

- Vuosien saatossa olemme toi-
mittaneet ja asentaneet useita 
kymmeniä jätevesien puhdistus-
järjestelmiä. Kyseessä on ollut 
ns. suodatuskenttäratkaisuja ja 
panospuhdistamoita, jotka ovat 
olleet eri valmistajien merkkejä, 
Antti selvittää.

- Asensin aikanaan itselleni 
kaksi Baga-jätevesijärjestelmänä, 
joihon kuuluu panospuhdistamo 
ja suodatuskenttä. Ne ovat toi-
mineet täysin moitteettomasti jo 
kymmenisen vuotta.

- Voin suositella saman valmis-
tajan tuotteita muillekin kiinteis-
töille. Nyt uusinta uutta on Kla-
ro-puhdistamo, joka puhdistaa 
jätevedet niin tehokkaasti, että 

viranomaisten asettamat lakisää-
teiset laatua koskevat vaatimukset 
ylittyvät kirkkaasti.

Klaro on saksalainen jäteve-
denpuhdistamo, joka jo kuudes-
sa tunnissa takaa 98 prosentin 
puhdistustehon. Sen tehokkuus 
perustuu jäteveden paineilmais-
tukseen ja bakteerien puhdistus-
voimaan. Se on tällä hetkellä 
ylivoimainen markkinajohtaja 
Keski-Euroopassa.

Klaro-puhdistamoita käyttää 
jo 225.000 ihmistä ja se pärjää 
loistavasti myös Suomen tal-
violoissa. Klaro on jotain aivan 
uutta jätevesien puhdistukses-
sa. Kaikki veden siirtotoiminnot 
tapahtuvat paineilman avulla. 
Myös kaikki tarvittava tekniik-
ka sijaitsee säiliön ulkopuolella 
ohjauskeskuksessa.

- Lietteen seassa ei ole me-
kaanisia osia, ei pumppuja eikä 

sähköisiä osia. Lietteessä muhivat 
vain jätevettä puhdistavat baktee-
rit ja homma hoituu tehokkaasti, 
Antti selvittää.

- Klaro ei ole niin sanottu rau-
takauppatuote, vaan sen myynti 
ja asennus on aina vastuullista 
työtä. Se tulee meille suoraan 
maahantuojalta, joten turhia 
välikäsiä ei ole.

-Nahkhiir Ky myy ja asentaa 
Klaron lisäksi myös Baga-puhdis-
tamoita ja jätevesien suodatus-
kenttiä. Puhdistamon käyttöikä on 
noin 25 vuotta ja suodatuskenttä 
kestää noin 15 vuotta.

-Tällaisena vuonna voi puhdis-
tamoja asentaa läpi vuoden, joten 
nyt on aika ruveta suunnittele-
maan hyviä ratkaisuja, Antti sanoo.

- Heti on tarjolla suodatuskenttäratkaisuja. Se on hyvä jätevesien puhdistusvaihto-
ehto monille kiinteistöille, Antti suosittaa.

Nahkhiir Ky

TUNNISTIN 13,-
PALO-

 VAROITIN 7,-
YÖVALO 5,50
ENERGIAN-

 SÄÄSTÖ-
 LAMPPU 15W
 syttyy
 pakkasella 14,50

LED-
 LAMPPU
 8W  E27 18,-

Kärrytie 4, 16300 Orimattila P. 03-777 7444.
  Palvelemme teitä ma-pe 7-17.

Pakkas-
vahti
200 W

TERMO IP 21

SULANA-
PITOKAAPELIT
- ESTÄÄ VESI-
 JOHTOJEN
 JÄÄTYMISEN!

Tehdasvalmisteiset 
alkaen 2 metriä.

36€

Eläimetkin saivat oman joulurauhansa, kun se julistettiin sunnuntaina 22.12. Siitä loppiaiseen saakka oli toive päällä, että myös met-
sässä, kotona ja eläinsuojissa olisi rauha kaikilla eläimillä.

Joulurauhan julisti pastori Outi Vainio, väkeä ja eläimiä oli koolla nelisenkymmentä Hevoskylän metsikköalueella. Sade taukosi so-
pivasti, ja lumeton maisema raikui iloisia joululauluja, joita metsän pikku väkikin piiloistaan kuunteli.

Kiitos seurakunnalle ja Pia Varjosen tallille, jotka taas järkkäsivät kivan lämminhenkisen tapahtuman.

Terkkuja taas metsäänkin

Toimittaja tonttuili
Viime lehdessä julkistettiin las-
ten nimiä, jotka olivat voittaneet 
lahjapalkinnon Okariinaan. Nyt 
sitten oikaisu, kun voittajien 
nimet olivat menneet sekaisin. 
Arvonta koski joulupukille kirjeitä 
kirjoittaneita. Toimittajatonttu oli 
sotkenut nimet täysin. Siitä tuli 
harmitusta.

Tässä oikeat nimet ja heille toi-
mitettiin lahjapalkinnot: Tomas 
Hujanen, Erika Lehtinen ja Ola 
Pihlajamaa. Onnea voittajille!

Jätevesien puhdistusjärjestelmät
Markkinointi:
Reijo Välkkynen, 050 336 8425
e-mail: reijomedia@hotmail.com

Suunnittelu, myynti ja rakentaminen:
Antti Lyyra, 0500 711 290
e-mail: antti.lyyra@nahkhiir.fi
Katso lisää jätevesiasiaa: www.nahkhiir.fi
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Taas mennähän
Hyvää loppuvuotta kaikille! Vuosi 
vaihtui rytinällä monin paikoin. 
Kuvassa oleva postilaatikkojo-
no menetti yhden kavereistaan, 
kun joku tomppeli räjäytti yhden 
looran mäjelle. Ei siinä mitään, 
mutta me sen taas maksamme, 
kun kyseessä oli yhteiskunnan 
ikioma yksikkö, joka joutui ilki-
vallan kohteeksi.

Muuten uudenvuoden vat-
saanottajaiset sujuivat kivasti. 
Meikäkin sai kutittaa kunnolla 
ihan vattanpohjasta asti. Teki 
hyvää pitkästä aikaa.

* * *
Viime kerran Artjärven uuden pal-
velutalon hoopo rakentamisjuttu 
ei nostanut yhtään kuntapäättä-
jää esiin ja kantamaan vastuuta. 
Vaikka ihan ovelta ovelle meikä 
kävi kyselemässä sen hölmöyden 
perään.. Pakoon raukat pötkivät.

* * *
Koivulan alueen infokyltti jo pit-
kään ollut tuulen hakattavana, 
kun se on alaosastaan irti. Mel-

koinen mäiske kuuluu tuulella, 
kun kyltti hakkaa kehikkoon. 
Läheisen asunnon nuoripari 
tykkää kyllä rytmistä, mutta jo 
vanhempi ikäneito valittaa, kun 
ei saa ryskeeltä nukuttua.

Voisiko vaikka Sähköasen-
nuksen mukavat pojat käydä 
laittamassa infotaulun vaikka 
nippusiteellä kiinni, nyt kun 
kaupungin kaikki rahat menevät 
vaikka Hennaan?

* * *
Samalta suunnalta, Lahdentien 
varrelta, Robinhuudista kouluille 
päin, on tienvarsi kivan näköinen. 
Kyllä lapset ovat saaneet hyvää 
ympäristöoppia.

* * *
Sitten viime vuoden kuvasatoa 
Artjärvi-päiviltä, jonne saavutaan 
joka kolosta keinolla millä hy-
vänsä. Melkoista tasapainoilua, 
jotta pääsi perille, vai mitä?

* * *
Sitten huono uutinen tienra-
kentajille. Karkkulan tienhaara 
Helsingintien varrella on pikkasen 
väärässä paikassa. Sitä pitäisi 
siirtää parikymmentä metriä län-
teen. Please! Ei ole siis kuskin 
vika, jos ajaa ojaan.

* * *
Kiva Siwa Kärrytiellä on jatku-
van ilkivallan kohteena. Kuka 
tunnistaa oheisesta kuvasta 
viimeisimmän ryöstäjän? Ei sitten 
kukaan. Polliisi onkin nykyään 
yötä päivää kytsimässä Siwan 
pihassa, jotta ryöstäjä saataisiin 
edes kerran kiinni.

* * *
Nopeampia laajakaistoja kaiva-
taan Orimattilaan. Hitaat yhte-
ydet eivät pelitä ja keskustasta 
on pakko käydä Mallusjoellakin 
paikan päällä tarkastamassa, että 
tuliko se mun s-posti jo perille? 

On siinä meillä hommaa. Joten 
Kuparinen haloo!!!

* * *
Tällä kertaa lyhyet jutut. Kuvia 
enemmän. Ai juu. Viime kerran 
joulupukin tunnisti itse puk-
ki. Ja oli jättänyt Kehräämön 
tanssisalin miesten vessaan 
oikean vastauksen, mutta ei 
halua nimeään julkisuuteen. 
Vaatimaton tämä sankari Hei-
nämaalta?

* * *
Mukavata tipatonta. Meikältä-
kään ei tule enää kuin tippa ja 
sekin silmästä.

* * *
E E T V A R T T I

Täyttä asiaa
Orimattilasta
Vastaava toimittaja
ja kustantaja:
Reijo Välkkynen,
050 336 8425
ReijoMedia, Yt: 1896706-8
reijomedia@hotmail.com
Raitakuja 1 as 3,
16300 Orimattila

Paino: Satakunnan 
Painotuote Oy, Kokemäki
Jakelu: Lahden Jakelut Oy

JAKELUHÄIRIÖT

03-872 130

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

n. 11.700 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
12.2.2014

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

Palvelemme teitä ma-pe 7-17, la 9-13

 sähköurakointi

 varastomyynti

Selvänäkijä 
Tuulia Mäntylä
Ajanvaraus 040-4108877

tai tuuma@suomi24.fi

Henk.koht. vastaanotto
Quantia Center, Porvoo

www.kakelanrengas.fi

Talvirengas-
tarjouksia!

UUTUUS!Esim.

Pirelli Ice Zero 
205/55-16  510,-

 

Terve ja
HYVÄÄ
LOPPU-
VUOTTA
KAIKILLE!
Tulossa on kivaa kevätmeininkiä,
haastekampanjajuttuja, konsertteja,
konepäivät ja toukomarkkinatkin ym.
Joten ollaanpa taas joukolla mukana!

Olan Extrasta saat aina lisää tietoa
ja seuraavat lehdet ilmaantuvat:

Parasta
aikaa
Orimattilasta!

050 336 8425, reijomedia@hotmail.com
netissäkin jotain: www.olanextraa.fi

Nopeammat laajakaista-
yhteydet ja heti!

Postiloora räjäytettiin jo ennen vaihdevuosia.

Koivulan infokyltti antaa 
potkua.

Lapset ovat kilttejä, kun eivät roskaa ajotietä. Artjärvi-päiville on pakko päästä.

Karkkulan tienhaaraa on siirrettävä ennen kuin Hen-
naa rakennetaan.

Siwan ryöstäjäkö?

Polliisi valppaana.
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Terveystie 6, 16300 Orimattila, Puh.050 593 5932

Ma-Pe 8-17 

Meiltä mahdollisuus
saada huollon ajaksi

SIJAISAUTOKSI
KIA PICANTO

Muista autosi huolto!

FIXUS tarjoaa laadukkuutta.
- Merkillisen hyvät osat
 ammattitaidolla asennettuna!

PALVELU PELAA

AINA VARMASTI!

VÄRISILMÄ Orimattilan Tapetti ja Väri Oy
Kärrytie 3, 16300 Orimattila. Puhelin (03) 871 250
www.orimattilantapettijavari.fi
Avoinna: ma-pe 8.30-18.00, la 9.00-13.00.

199€

VÄRISILMÄN TAMMIALE!
Nyt lähtee laatutavaraa

poskettomaan hintaa, esim:
Mahtavat

valikoimat
SEINÄ- JA LATTIA-

LAATTOJA

SVEDSBERGS
WC-istuin

vain

25 vuotta

Kaikki tammikuussa
tehdyt tilaukset -20%

KORKKILATTIA
tummanruskea,
lukkopontilla

3500€
/m2

vain

TAPETTEJA

-30%
-50%

890€
/m2

alk.

Meiltä myös: suunnitelupalvelu,asennus ja kotiinkuljetus

JOPA

Raj. erä

norm.
59e/m2

OKARIINA
Sisustus- ja

lahjatavaraliike

ERKONTIE 6, ORIMATTILA P. 050 552 1705
Avoinna: ma suljettu, ti-pe 10-17, la 10-14

-40% -50% 

ISO ALE!!!
mattoja, kransseja, lyhtyjä, 

sisustustyynyjä,kaitaliinoja ja
loput joulutavarat.

Uusi eriä alennettu
mm. Lennol päiväpeittoja

 -30%

Orimattilan Kehräämö, Pakaantie 1
0103274400 ravintolatehdas.fi

MA-TO 11-21, PE 11-22, LA 12-22,
SU 12-16 (ei a’la cartea)

Tervetuloa testaamaan
UUTUUKSIA
A'LA CARTE-

LISTALTAMME

l

Heikin päivän juhlatanssit!
Kehräämön tanssisalissa juh-
litaan sunnuntaina 19.1. klo 
14-17.30 tanssien merkeissä 
Heikin päivää ja samalla on-
nitellaan myös torstaitanssien 
grand old man Heikki Kuikkaa, 
joka täyttää 80 vuotta.

Heikki on tuttu mies tors-
taitanssien narikasta ja sitten 
myös parketilta, jossa hän on 
tanssittanut daameja satoja 

kertoja torstaitansseissa.
Heikki tarjoaa synttärikahvit 

ja tanssit ovat ilmaiset, mutta 
vapaaehtoisen pääsymaksun 
voi lahjoittaa yleiskuluihin.

Tansseissa on luvassa taattua 
hyvää musiikkia, sillä mikkiin 
tarttuu Eki Jantunen ja taus-
tatahdit takaa Mutkattomat 
yhdessä hanuristi Jarno Kuu-
siston kanssa.

Heikki on syntyjään 
Orimattilan poikia, mutta 
viitisenkymmentä vuotta 

hän asui ja teki töitä 
Helsingissä. Muutama 
vuosi sitten hän palasi 

kotikonnuilleen.
- Tervetuloa juhlimaan 

Heikin päivää!

KEHRÄÄMÖN ILOISET
ILTAPÄIVÄTANSSIT 

Kehräämön torstait klo 14.00 - 17.30
Liput 10 euroa, sis. narikan. 
16.01.2014 Tapio Rannanmaa
23.01.2014 Bel-Ami
30.01.2014 Viihdeorkesteri Wiva
06.02.2014 Pispalan sälli ja Sinirytmi
13.02.2014 Reijo Ingman ja Sirja-Katri
20.02.2014 Duo Ari ja Rami
27.02.2014 Duo Eija & Hannu


