
Joka talouteen Orimattilassa,
Myrskylässä ja Pukkilassa.
Jakelupainos n. 11 700 kpl21.1.2015

Orimattilan palvelujen, kaupan, osaamisen ja tapahtumien erikoislehti.

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Palvelemme
teitä

ma-pe 7.-17.

Tervetuloa
ostoksille!

MONITOIMITYÖKALUT

Käsivalaisimet ja otsalamput

SISUSTUSVALAISIMET
 PALJON UUTUUKSIA
 HYVIÄ TARJOUKSIA
 POISTOMALLEJA

PALVELEVA SÄHKÖKAUPPA
LAADUKKAAT

SÄHKÖTARVIKKEET 
EDULLISESTI

SÄHKÖASENNUSTYÖT 
AMMATTITAIDOLLA
TILAA 03-7777 444

EGLO
VINTAGE
VALAISIN 43€

Kenkiä joka jalkaan
Mascotin tehtaanmyymälästä

Kenkätalo
MASCOTTI
Erkontie 14, ORIMATTILA

S-marketin vieressä
ma-pe 9-16.30, la 9-14.

Puh. 040-558 6702
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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

Teho 50Mbit/s rajaton käyttö 
14,90 €/kk 12 kk ajan 
(norm. 19,90 €/kk) 

Sony 40" LED-TV 
KDL40R485B  
Full HD LED -TV, jossa tarkkuuden 
tehostustekniikka, suora LED-
taustavalotekniikka ja Wi-Fi® 
Direct. Antenni ja kaapeliverkon 
digivirittimet. 100 Hz motionflow 
liikkeentehostus.

129€
(199€)

389€
(519€)

399€
(599€)

Erinomainen 
energialuokka 
A+, jääkaapissa 
automaattisulatus, 
turvalasihyllyt, hil-
jainen äänitaso vain 
40db, tilavuudet : 
jääkaappi 266L, 
pakastin 114L 
leveys 60cm, 
korkeus 185 cm.

Zanussi jääkaappi-
pakastin ZRB36101 

SONERA Liikkuva 
Netti Aito 4G

Huippunopea 4G-netti 
- Katsele leffoja, pelaa pelejä, 
lataa isojakin tiedostoja. Teho 
pystyy huippu-nopeasti mihin 
vain! Teho-paketissa saapuvan liikenteen 
maksiminopeus 4G LTE -verkossa 50 Mbit/s 
(yleinen vaihteluväli 5-50 Mbit/s), Dual Carrier 
-verkossa 42 Mbit/s (yleinen vaihteluväli 0,4-
20 Mbit/s), 3G-verkossa 21 Mbit/s (yleinen 
vaihteluväli 0,4-10 Mbit/s), 2G-verkossa 236 
kbit/s (yleinen vaihteluväli 20-236 kbit/s). 
Lähtevän liikenteen maksiminopeus 4G LTE 
-verkossa 50 Mbit/s (yleinen vaihteluväli 
3-40 Mbit/s), 3G Dual Carrier -verkossa 5,8 
Mbit/s (0,1-4 Mbit/s), 3G-verkossa 5,8 Mbit/s 
(yleinen vaihteluväli 0,1-4 Mbit/s)

Electrolux 
Apoorigin imuri 
Tehokasta pölyn poistoa, 
AeroPro-suulakkeella 
saadaan testatusti erinomain-
en puhdistustulos. Pestävä 
Hygienia 12 -suodatin. 
Käytännöllinen kantokahva 
ja laajalle ulottuva virta-
johto,siivousulottovuus 12 
metriä. Liitäntäteho 1450 W. 
Imuteho 300 W. Portaaton 
tehonsäätö liukukytkimellä. 
Mukana 3-in-1-piensuulake 
kädensijan säilytystelineessä.

Terve taas!
Oikein iloista
vuotta kaikille!
Tänä vuonnahan me
panostellaan paljon
Osta Orimattilasta
-teemaan ja ihan oikeestikin ostetaan
omasta kaupungista. Suositaan kaikkia
kauppoja, erikoisliikkeitä ja palveluja.
- Tarjolla on vaikka mitä. Orimattilassa.

Tässä numerossa mm:
 ...... s.4

 ......... s.7

Paikallista palvelua!
Koirien

kynsienleikkuu
la 24.1.2015

klo 9-13

Irma Harden leikkaa

koirien kynnet 5€/koira.

Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

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

ERÄ

VAIN

Petejä ja patjoja

-50%

Makuualustoja,
pehmeitä ja mukavia

13€/kpl
n. 1 m x 0,80 m
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Tapahtumia tulvii…
Tuleva vuosi lataa esiin taas monia tapah-
tumia. Perinteiset kantrijutut, Artjärvi-päivä, 
Takinkääntöviikko, AlfaRace, Jymyn kisat ynnä 
muut saavat seuraa näillä näkymin isosta 
hyvinvointitapahtumasta, joka pidetään huh-
tikuussa Kehräämöllä. Toinen iso tapahtuma 
on ”Orimattilassa osataan” -pienmessut, joka 
on suunnitteilla syyskuun puolivälin nurkkiin.

- - -
Hyvinvointitapahtumaan 18.4. kutsutaan 
mukaan kaikki orimattilalaiset terveys-, lii-
kunta- ja ravintopuolen osaajat, jotka tuovat 
esille mitä täältä löytyy ja osataan.

Joulukuussa Alfa Moverin Piia Andelin haas-
toi kaikki orimattilalaiset liikkumaan, johon 
kannattaa jokaisen vastata. Joka päivä olisi 
hyvä tehdä jotain pientä omaan vapaaseen 
tahtiin, vaikkapa hyötyliikuntaa. Tärkeintä on, 
että liikkuu ja syke nousee, tapahtuu.

- - -
Pienmessujen tarkoitus on tuoda julki yri-

tysten osaamista. Orimattilassa on yli 900 
yritystä, joista suurin osa on sellaisia 1-2 
henkilön yrityksiä, jotka eivät aina välttämättä 
pääse kaiken kansan tietoisuuteen, ja siksi 
pienmessut järjestetään 12.9. Kehräämöllä.

Vielä tähän lisäksi pieni pyyntö, että yrittäjät 
vetävät yhtä köyttä; suositaan ja käytetään 
toistemme palveluksia ja ostetaan itsekin 
aina Orimattilasta.

Kaupungin hankinnat
Kaikissa kaupungin hankinnoissa ja ostoissa 
tulee suosia orimattilalaisia palveluntuottajia 
ja yrityksiä sekä kauppoja. Se, että valitaan 
halvin, niin se ei aina pelitä kotiinpäin. Halvin 
ei ole se kokonaisedullisin. 

Orimattilasta ostetut palvelut ja tuotteet jät-
tävät eurot kotikaupunkiin. Sitä pitää myös 
viranhaltijoitten kunnioittaman. 

Olisi myös suotavaa, että täältä palkkaansa 
tienaava viranhaltija myös maksaa veronsa 
Orimattilaan.

Valitus tehtiin
Nyt kävi niin, että Eduskunnan oikeusasiamies 
sai valituksen, kun Orimattilan kaupunki ei ole 
ottanut kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi 
Harri Korvan tekemää kuntalaisaloitetta puolen 
vuoden kuluessa. Harri jätti 21.4. 2014 kun-
talaisaloitteensa, joka koskee omien lääkärien 
sekä ilta- ja viikonloppupäivystysten saamista 
takaisin Orimattilan terveyskeskukseen.

Kyseessä on kuntalakiin perustuva kansalais-
oikeus kuntalaisaloitteen tekemisestä ja laki 
määrää, että aloite on tuotava kaupunginval-
tuuston käsittelyyn puolen vuoden kuluessa 
aloitteen jättämisestä, kun aloitteen takana on 
2 prosenttia kunnan äänioikeutetuista. Harrin 
tekemän aloitteen allekirjoitti 735 henkilöä.

Oikeusasiamies antanee asian johdosta 
oman lausuntonsa ja velvoitteen.

* * *
Tästä jatketaan läpi kaamoksen.

Reijo Välkkynen
reijomedia@hotmail.com

Maatila-Liha MERONEN
www.maatilalihameronen.fi

Metsolankuja 95 Virenoja
puh. 03-778 4293
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to–pe klo 12–17 

la klo   9–15 

Maatilan puoti

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

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

KORUTASKU
Kehräämöllä
Pakaantie 1
Orimattila
7878 277Ohittamaton LAHJAPAIKKA!

Lahjavinkit

kivestä

käsin:
Lahjavinkit

kivestä

käsin:

Kiitos

auraajalle

Koivulan alueella ainakin Koi-
vukujalla ja Raitakujalla ollaan 
tyytyväisiä talven lumenauraajalle 
ja hiekoittajalle. Kiitos hyvästä 
työstä lähtee näin lehden väli-
tyksellä. Pullakahvit on tiedossa.

Saimi ja muut.

- 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 kuiten-
kaan henkilökohtaisesti loukata, 
vaan kirjoitusten tulee olla hy-
vätapaisia. Voit laittaa s-postia: 
reijomedia@hotmail.com 
Toimitus

Reetanraitti?
Toimitukseen tuli tiedustelu, että 
mikä on sen puistotien nimi, joka 
lähtee Myllylästä, vie Koivulan 
halki aina Lintulaan saakka? 
Onko sillä nimeä ollenkaan?

Kyse on tärkeästä asiasta, 
jos tarvitaan vaikkapa apua 
kyseiselle reitille. Joku voi siellä 
kaatua tai saada vaikkapa sai-
raskohtauksen ja pitäisi kutsua 
ambulanssia paikalle, niin mihin 
opastetaan?

Samalla annetaan vinkki, että 
se voisi olla Reetanraitti!

Reetanraitti sopisi siksikin, 
kun tiettävästi alueella on asu-
nut Kreetta-niminen henkilö ja 
nykyään tuolla puistotiellä sau-
vakävelee Reetta.

Voisiko kaupungin tekninen 
puoli ottaa asian hoitaakseen 
ja nimetä puistotien?

Toimitus

Aina vaan

sitä saamarin koiranpaskaa on 
joka puolella. Eivätkö ne tollot 
koirankusettajat tajua miten 
ällöttäviä ne paskaläjät ovat 
valkoisessa lumessa tienvar-
silla. Kuinka kehtaatte? Koirat 
ovat syyntakeettomia, vika on 
siellä narun toisessa päässä.

Tapio Rautalapio

Tämä vihreällä isolla traktorilla auraava kaveri saa 
ison kiitoksen. Tässä aurataan Reetanraittia ja pyörä-
tietä Koivulassa aamutuimiin.

HansHeat toimittaa
kotimaista pellettienergiaa
Viimeaikaisten ydinvoimapäätösten ja öljyn hin-
tavaihteluiden yhteydessä on keskusteltu paljon 
Suomen energiariippuvuudesta Venäjään ja muihin 
ulkomaihin. Ei ihme, että bioenergian suosio kas-
vaa, varsinkin kun puunjalotuksen sivutuotteiden 
hyödyntämisessä on vielä paljon käyttämätöntä 
potentiaalia. Omakotitaloihin asennetaan yhä use-
ammin lämpöpumppuja, ja isommissa kohteissa 
suosiota kasvattaa pellettilämmitys.

Orimattilan Putkityö on valmistanut bioener-
gialaitoksia jo 1990-luvulta alkaen. Yhtiössä 
on nähty bioenergian suosion nousu, ja viime 
vuonna yritys alkoi valmistaa lämmityslaitoksia 
nimellä HansHeat. Nyt tammikuussa tehtaalta 
tuli ulos ensimmäinen HansHeat Uno -malliksi 
ristitty kompakti pellettilämmityspaketti, joka 
lähtee kohti uutta kotia, nurmijärveläistä jäähallia.

- Tällainen valmis kokonaisuus sopii esimerkiksi 
maatilan tai teollisuusrakennuksen    lämmittämi-
seen. Lämmityslaitoskontti on heti käyttövalmis: 
se kuljetetaan paikalle ja kytketään rakennuksen 
lämmitys- ja lämminvesiputkistoon, kertoo Laura 
Ala HansHeatilta.

Pintaverhoilun asiakas valitsee rakennuksiin tai 
maastoon sointuvaksi. Peruspaketin voi saada 
takapihalleen alle 30 000 eurolla ja muutaman 
viikon toimitusajalla. Kattilassa on sähkövastus 
varajärjestelmänä.

- Pelletti on edullinen, puhdas ja hajuton sekä 
tietenkin ympäristöystävällinen. Kaiken lisäksi se 
on kotimaista energiaa, jonka hinta on pysynyt 
vakaana siinä missä sähkön tai öljyn hinta hyp-
pelee jatkuvasti esimerkiksi poliittisen tilanteen 
mukaan, Laura sanoo.

Pelletin käyttö lämpölaitoksissa vähentää 
huoltotarvetta ja parantaa palotulosta. Pelletti 
voidaan tilata siiloon tarvittaessa kuten öljy, jo-
ten polttoaineen hankinnassa ei tarvitse nähdä 
vaivaa.  Pelletti on lämpöarvoltaan tehokas ja 
vie varastotilaa vain neljänneksen siitä, mitä 

tarvitaan esim. vastaavan lämmön tarjoavalle 
hakevarastolle. 

Suomessa on pelletin käytöstä lämmityksessä 
jo yli kymmenen vuoden kokemus, ja Orimattilan 
Putkityö on ollut mukana alusta asti. Pellettilaitosten 
lisäksi valikoimissa ovat myös muut polttoaineet.

- Valinnat kannattaa tietenkin tehdä sen mukaan, 
mitä polttoainetta haluaa käyttää. Isompiin koh-
teisiin olemme toimittaneet myös hybridilaitoksia, 
joissa on kaksi kattilaa: toinen biopolttoaineelle ja 
varajärjestelmä öljylle. Mutta jo tulevaisuudenkin 
kannalta toivomme, että kotimaisten biopoltto-
aineiden käyttö lisääntyisi.

Lämmityslaitoskontit rakennetaan Putkityön hallilla Orimattilassa.

Pelletti sopii hyvin lämmitykseen. Se 
on kotimainen ja edullinen vaihtoehto, 
Laura sanoo.

SEURAAVA

ILMESTYY 18.2.
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Kallen Kaupasta saat
aina parhaat palvelut!

Helmikuun numerossa 18.2. 2015
panostetaan taas tuttuun teemaan
OSTAN ORIMATTILASTA!

Tietävälässä entinen Tarmo Silta-Valinta 
on vuoden verran virallisesti ollut Kallen 
Kauppa. Niin se on kansan suussakin jo 
pitkään tunnettu.

- Minua on kutsuttu Kalleksi jo pikkupo-
jasta ja se vakiintui nimekseni. Olen Kalle ja 
Kallen Kauppa, naurahtaa Kari Siltaniemi, 
joka on ollut kauppiaana pian 23 vuotta.

- Synnyin vuonna 1967 tässä kaupan 
yläkerrassa, joten se oli heti kosketus 
kauppamaailmaan. Olen pienen ikäni ollut 
kauppatouhussa mukana ja sitten jatkoin 
kauppiaana, kun isäni lopetti. Tykkään työstäni 
ja kaikista asiakkaistani. Siksi olen kauppias.

Kallen Kauppa on päivittäistavarakaup-
pa, josta saa myös monenlaista palvelua. 
Samalla se on asiakkaitten ja kyläläisten 
kohtaamispaikka, jossa tavataan tutut ja 
vaihdetaan kuulumisia, vähän niin kuin 
silloin ennen wanhaan hyvään aikaan. Ja 
parannetaan tietty maailmaa.

- Tänne on kaikkien helppo tulla, kun olem-
me tässä Pakaantien varrella. Tietäväläs-
sä on paljon asukkaita, on myös yrityksiä, 
vanhusten palvelutalo ja oma reippaasti 
toimiva koulu ja kyläporukka. Lähellä on 
Arolan uusi asuinalue, jonne pitäisi täältä 
puhkaista tieyhteys. Monet voisivat suunnata 
helpommin sieltä tänne kuntoiluladuille ja 
miksei uusia oppilaita kouluunkin ja tietty 
laadukkaille kaupoille, Kalle visioi.

Auki joka
armas päivä

- Ajatuksena on kehittää Kallen Kaupasta 
monitahoinen palvelupiste. Nythän kaupasta 
saa elintarvikkeet ja jonkin verran myös 
kodintarvikkeita. Lisäksi tarjolla on pikku 
purtavaa ja juotavaa.

- Me myydään kaikkea kohtuuhinnalla, 
emmekä edes pyri kilpailemaan hinnoil-
la, sillä se tie ei vie eteenpäin. Palvelulla 

mennään ja laadukkailla tuotteilla. Meillä 
on myynnissä paljon lähialueen tuotteita, 
muun muassa Salmisen Leipomon ja Arjan 
Leipomon leivät ja pullat, Merosen lihaisat 
grillipihvit ja nakit, kesäisin Nummen man-
sikkaa ja kananmunat tulevat Niinikoskelta. 
Taatusti tuoretta, Kalle lupaa.

- Meiltä ei löydy mitään gurmee-juttuja, 
mutta peruselintarvikkeet jokaiselle. Moni 
asiakas onkin sanonut, etteivät he tarvitse-
kaan mitään erikoisjuttuja, koska eivät niitä 
yleensä käytä kuin joskus ja joulukuussa. Toki 
gurmee-ruokaa saa pienellä varoitusajalla, 
etukäteen tilaamalla.

Kallen Kaupassa on myös ostosten ke-
räily- ja kuljetuspalvelu, joka sopii monille 
sellaisille, jotka eivät itse pääse helposti 
kauppareissuille.

- 5 euron hintaan saa kauppatavaroitten 
keräilyn ja kuljetuksen kotiin 10 kilometrin 
säteellä, kun ostaa 20 euron perusostokset. 

Sitä ei ole pilattu suurella palvelumaksulla, 
vaan kyse on palvelusta jokaiselle edulliseen 
hintaan. Kannattaa soittaa palvelunume-
roon 046 683 5393 ja tehdä palvelutilaus 
kello 9-18. Palvelu tapahtuu vuorokauden 
kuluessa, Kalle lupaa.

Kallen Kauppa on avoinna vuoden jokaisena 
päivänä! Arkisin ma-pe klo 9-18, la-su 9-15.

- Tuplapyhinä palvelemme aina klo 9-18. 
Olemme kait ainoa kyläkauppa 50 kilo-
metrin säteellä, tai Porlammilla taitaa olla 
kyläkauppa vielä mukana, muuten olisimme 
monopolikyläkauppa, Kalle veistelee.

- Kallen Kaupassa voit tehdä ostokset, 
hörpätä kuppia kahvia tai syödä grillilounaan, 
ja ostaa vaikkapa vaimolle kukkia.

- Nykyisin rekatkin pysähtyvät kaupalle, kun 
ovat haistaneet grilliherkkujemme tuoksun. 
Tarjolla on monenlaista suuhunpantavaa.

Kyläkauppa palvelee monipuolisesti. On-
neksi on Kallen Kauppa.

Tämä kuva on vuodelta 1968, kun Siltaniemen sisarukset ovat kaupan 
edessä lähdössä pulkkamäkeen. Kalle istuu edessä, sitten Riitta ja 
Reija.

- Orimattilan keskustasta on pari kilometriä Pakaantietä tänne Kallen Kauppaan. Tervetuloa tutustumaan ja 
nauttimaan vaikka kuppi kahvia, Kalle toivottaa.

Lämmitysalan Yritys Oy
www.lammitysalanyritys.fi
suomenlammitys@gmail.com
045 123 4567

Osta testivoittaja ja 
leikkaa lämmitys-
kuluja heti!

TESTIVOITTAJA 12/13

 Kiitettävää lämmitystehoa
 Testin paras energia- 

tehokkuus jäähdytyksessä
 Testin hiljaisin

Ilmalämpöpumppu 
Panasonic HE12PKE

kaukomarkkinat.fi

Panasonicin uusimman 
12-sarjalaisen 
lämmitysteho ja 
energiatehokkuus 
osateholla olivat 
kiitettävällä tasolla.”

Panasonic HE12PKE
TM Rakennusmaailma 12/13

– 30°CLämpöä jopa

pakkasesta

Kärrytie 4, Orimattila

P. 03-872 872

ORIMATTILAN SÄHKÖ- JA
KONEHUOLTOKESKUS OY

Varaudu
jos kesään!

Nyt meiltä myös:

Topintie 2, 16300 Orimattila

FYSIKAALINEN HOITOLAITOS

MUSCULUS
Erkontie 20, 16300 Orimattila Puh. (03) 777 3860

Sinun hyvinvoinniksesi
                  Johanna Kelokaski
Essi Kekoniemi Pentti Koskimaa

• Fysioterapia
• Lymfaterapia
• Kipuhoidot
• Huimaushoidot
• Akupunktio
• Kinesioteippaus
• Yksilölliset
 tukipohjalliset
• Hieronta
• Urheilufysioterapia
• Nivelmobilisointi
• Myös ilman lääkärin lähetettä

www.musculus.fi

Kukka- ja Hautauspalvelu
Henriikka Oy

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

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

- Kukkasidonnan erikoisliiike -

Hyvää palvelua
- lähellänne- 

- Kauniit kukkasidonnat
- Aina ajankohtaiset tarjoukset
- Laadukkaat sisustus-
 ja lahjatavarat

OS

TAN ORIMATTILASTA Pieni ja havaittu
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aikaan Orimattilassa Viitasen 
puutarhassa kasvatetut narsis-
sit ja kesällä on tarjolla Viitasen 
puutarhan ruusut.

- Vielä muutama talvi sitten 

Henriikasta sai Viitasen puutar-
hassa kasvatettuja tulppaaneja, 
mutta enää ei saa. Tiedustelles-
sani miksi ei saa, viljelijä ker-
toi, että kasvatukseen liittyvät 
kustannukset ovat tänä aikana 
kohonneet niin korkeiksi, että 
pienellä puutarhalla tulppaanien 
kasvattaminen ei ole enää kan-
nattavaa, Mervi selvittää.

* * *
Ostan Orimattilasta -juttusarja 
jatkuu täältä ikuisuuteen. Helmi-
kuussa poiketaan taas johonkin 
liikkeeseen ja bongataan joku 
kiva. Hän sitten kertoo miksi 
suosii Orimattilan palveluja.

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

 • Rivi-, pari- ja puutalot

Orimattila, Koivula
paritalo 110/139 m2

Pajukaari 12. 3h,k,s,kph,th,at.ei e-tod*. 
Siistikuntoinen paritalo omalla, puis-
toalueeseen rajoittuvalla tontilla. Talon 
käyttövesi- ja lämmitysputkistot, kph 
ja sauna uusittu 2009. Olohuoneessa 
lisälämpöä tuo varaava takka. Siivonen/
Orimattila. Mh. 128.000 €. 516088

Orimattila, Keskusta rt 96 m2

Kylätie 5 H. 4h,k,s,kph. A2007*. Rauhalli-
nen ja lapsiystävällinen asuinalue. Yhteiset 
leikkipaikka-alueet ja omat etu- ja takapi-
hat. Tilat II-kerroksessa. Taloyhtiössä tehty 
runsaasti remontteja. Autokatospaikka 
kuuluu huoneistoon. Siivonen/Orimattila. 
Mh. 108.308 € Vh. 119.000 €. 509855

 • Luhtitalot

Orimattila, Keskusta lt 77,5 m2

Rataskuja 4 B. 3h,k,wc,s,vh. A*. Hie-
nolla paikalla oleva huoneisto, jonka 
lasitetulta parvekkeelta avautuu nä-
kymä Koskipuiston maisemiin. /Ori-
mattila. Mh. 108.000 €. 524003

Orimattila, Keskusta lt 73,5 m2

Isännäntie 8 B. 3 h,k,s,ph,vh,wc,lasi-
tettu parveke. A*. Tiilimuuratun luh-
titalon toisen kerroksen kodikas sau-
nallinen kolmio. Keittiö uusittu 2006. 
Parveke länteen. Asuntoon kuuluu 
autokatospaikka. Pienellä pintare-
montilla viihtyisä koti. Huoneisto on 
heti vapaa. Mattila 050 570 2725/
Orimattila. Mh. 95.000 €. 522076

Orimattila, Keskusta lt 50 m2

Pitsitie 7 B. 2h,kk,s. D2007*. Luhtita-
lon toisen kerroksen huoneisto rauhal-
lisella alueella lähellä palveluja. Lähes 
huoneiston levyinen parveke ilta-au-
ringon suuntaan. Sähkölämmitys. Heti 
vapaa. Siivonen/Orimattila .
Mh. 67.243 € Vh. 73.000 €. 522037

 • Kerrostalot

Orimattila, Keskusta kt 89 m2

Purotie 2 A. 4-5 h,k,kh,vh,p. E*. Va-
loisa ja siistikuntoinen päätyhuoneisto 
hissitalon 4. kerroksessa. Kaupat ja 
koulut ”käden ulottuvilla”. Tähän kotiin 
voit muuttaa ilman remonttia ! Mattila 
050 570 2725/Orimattila. 
Mh. 87.714 € Vh. 90.000 €. 523543

Orimattila, Keskusta kt 77 m2

Rantatie 12 D. 3 h,k,kh/wc, vh, lasitettu 
parveke. C*. Siistikuntoinen ja valoisa 
päätyhuoneisto. Lattiat laminaattia, 
pesutilat laatoitettu. Tilava huoneiston 
levyinen lasitettu parveke länteen. 
Kauppahintaan sisältyy OMA AUTO-
KATOSPAIKKA. Edulliset asumiskus-
tannukset. Tutustumisen arvoinen koti! 
Mattila 050 570 2725/Orimattila. 
Mh. 82.847 € Vh. 83.000 €. 523092

Orimattila, Myllylä kt 74 m2

Myllykuja 2 B. 3 h,k,s,ph,vh,wc,lasi-
tettu parveke. E*. Kaunis, pääosin 
juuri remontoitu päätyhuoneisto: 
uudet laminaattilattiat, keittiö pääosin 
uusittu, pesutilat laatoitettu. Kauniit 
puistomaiset näkymät. Keskustan 
palvelut aivan vieressä. Huoneisto on 
heti vapaa. OMA AUTOKATOSPAIKKA. 
Mattila 050 570 2725/Orimattila. 
Mh. 120.000 €. 521996

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

LOMALLA
tarmo.meltti@op.fi

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

Johannasta tuli uusi
Musculuksen yrittäjä
- Oikeastaan se oli ensin Pentin ja 
minun kesken sellainen heitto ja 
vitsi, että minä ryhtyisin vetämään 
Musculusta sitten, kun Pentti it-
se lopettaa yritystoiminnan. Siitä 
jäi kuitenkin kipinä ja nyt sitten 
aloitin täällä fysikaalisen hoitolai-
toksen yrittäjänä vuoden alusta, 
selvittää Johanna Kelokaski. Hän 
on ollut Musculuksen palveluk-
sessa jo kahdeksan vuotta.

Musculuksen aiempi omista-
ja Pentti Koskimaa jäi entisiin 
fysioterapeutin hommiinsa, kun 
vetovastuu siirtyi Johannalle. Näin 
Pentin monipuolinen ammattitai-
to ja osaaminen säilyy edelleen 
yrityksessä.

- Me tavallaan vaihdoimme 
viestikapulaa ja jatketaan taas 
yhdessä entisiä töitä, yrityksen 
vetovuoro vaan vaihtui. Lisäksi Es-
si Kekoniemi jatkaa normaalisti 
töitään meillä Musculuksessa. Eli 

tutut jutut täällä toimivat edelleen, 
Johanna sanoo.

Johanna on ollut fysioterapeut-
tina reilut 20 vuotta. Aikanaan 
hän oli työssä Orimattilan terve-
ysasemalla, josta siirtyi Muscu-
lukseen. Terveys ja liikunta ovat 
olleet Johannalle aina tärkeitä. 
Hän harrastaa vapaa-aikanaan 
lenkkeilyä, ja nuorempana juoksi 
kilpaa keskimatkoilla ja maas-
tojuoksussa.

- Tykkään työstäni, kun saan 
auttaa ihmisiä voimaan paremmin. 
Joka aamu se on aina tuntunut 
kivalta lähteä tänne töihin, joten 
sekin ratkaisee paljon. Kyllä tämä 
on ihan kutsumusammatti. On 
kiva tavata ihmisiä ja olla heidän 
kanssaan tekemisissä. Ja iloita, 
kun saamme yhdessä aikaan hy-
viä hoitotuloksia.

- Nyt sitten lähdin yrittäjäksi, 
kun perhekin kannusti. Onhan se 

uutta ja haluan kokeilla miten se 
onnistuu. Ja tässä on hyvä puoli 
sekin, että Pentti on mukana ja 
varmasti auttaa yritysjutuissa 
alkuun.

Johanna kertoo, että ainakin 
näin aluksi jatketaan entiseen 
malliin, joka on hyväksi havaittu.

- Ehkä joskus tehdään jotain 
uutta. Toki omia visioitakin jo 
löytyy, ja niitä kehitellään, kun 
päästään uudella yrittäjänpolulla 
alkuun, Johanna naurahtaa.

Musculus tarjoaa monipuolisesti 
terveyspalveluja fysioterapian li-
säksi, mm. akupunktiota, lymfate-
rapiaa, hierontaa, kinesioteippaus-
ta ja urheiluhierontaa. Kannattaa 
katsoa lisää nettisivuilta ja varata 
oma aikansa joko puhelimella tai 
sähköpostitse: www.musculus.fi

- Otamme vastaan kaikkia asi-
akkaita, joko lääkärin lähetteellä 
tai ilman.

- Tervetuloa Musculukseen niin entiset kuin uudetkin asiakkaat. Me palvelemme 
aina ilolla, toivottaa Johanna.

Mervi ostaa
kukkansa 
Henriikasta
Ostan Orimattilasta - meillä osataan ja palvellaan.
Tuo on aina ajankohtainen teema, joka kannattaa muistaa. Silloin, 
kun ostetaan Orimattilasta, niin eurot jäävät tänne ja rakentavat 
kaupunkia monin tavoin. Ne tuottavat ja pitävät yllä muun muassa 
palveluja, joita jokainen meistä tarvitsee. 

Extraa tekee juttuja nyt myös Orimattilan erikoisliikkeitten asiak-
kaista. Poikkesimme Kukka- ja Hautauspalvelu Henriikkaan, jossa 
tapasimme Mervi Ruokosen ja kyselimme hänen mielipiteitään.

- Suositan Henriikkaa 
muillekin, sieltä saa 
kaiken kukkakauppaan 
liittyvän palvelun. Käyn 
töissä Lahdessa, mutta 
ei tulisi mieleenikään 
ostaa kukkakauppaan 
liittyviä palveluja sieltä, 
Mervi toteaa.

OS

TAN ORIMATTILASTA

Menossa mukana

Tulit Henriikkaan kukkaos-
toksille, suosit paikallisia 
erikoisliikkeitä?
- Olen ollut Henriikan asiakas 
vuodesta 1993 lähtien, silloin 
liike oli Aisakellon yläkerras-
sa. Olen pahoillani siitä, että 
ruokakaupat ovat ryhtyneet 
kilpailemaan kukkamyynnillä 
kukkakauppojen vastaan.

Mikä Henriikassa on hyvää?
- Henriikassa on hyvät valikoimat 
kukkia ja lahjatavaroita, palvelu 
on asiantuntevaa ja ystävällistä, 
asiakas huomioidaan yksilönä. 
Hinta/laatusuhde on kohdallaan, 
ja Henriikasta ostetut kukat ovat 
kestäviä.

- Suosin kotimaisia kukkia, 
Henriikasta saan pääsiäisen 
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(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Avaa tili!
Saat 12 kk
korotonta

maksu-
aikaa!

Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

SILMÄLÄÄKÄRIT
Pe 16.1. Aleksi Sarkola
Ti 20.1. Jukka Siitonen
Pe 30.1. Aleksi Sarkola
Ma 2.2. Ilkka Puusaari
To 5.2. Ritva Lemola

-80%

Ostaessasi myös linssit, ei muita alennuksia, voimassa 9.2.2015 asti

KAIKKI VIIME VUODEN KEHYKSET

Alfa Mover - Annelin Pieni Kehyspaja - Arkkitehtuuripalvelu Nina Könönen - Tmi Heidi Teit-
to - Hix-Spot Oy - Hotelli Teltta - Huonekaluverhoilu T:mi Helena Häkkinen - Kahvila Keh-
räämö - Kehräämön Hellimö - Kehräämön Hiuspaja -  Kehräämön kirppis – Koirapalvelu 
Rochallor – Korutasku - Kuntosali GYM 23 - Kynttiläpaja Maria Drockila – Käsityövakka - 
Eteva kuntayhtymä Orimattilan toimintakeskus - Orimattilan Kantritanssijat ry - Orimattilan 
Karate - Orimattilan Pienkone - Orimattilan teatterinystävät - Orimattilan Vapaaseurakunta 
- Pro Ilme - Ravintola Tehdas - RR-Ompelu Logimar Oy – Staili Vaateliike - Studio Antti E

Kehräämö

palvelee ja tarjoaa

Katso lisää netistä: www.orimattilankehraamo.com
KAUPPAKESKUS ORIMATTILAN SYDÄMESSÄ

Kehräämön tanssit

torstaisin 14-17.30, liput 10 €

22.01. Tuplawernet

29.01. Heikki ja Satu-Maarit

05.02. Hollolan harmonikat

12.02. Timanki

19.02. Pispalan sälli&Sinirytmi

26.02. Bel Ami

05.03. Sakke Kotilainen&Focus

TULOSSA KEHRÄÄMÖLLE:
31.01. POP UP -KIRPPIS
lauantaina kello 10-14
14.02. Laskiaismarkkinat ja
Ystävänpäivä, arvontaa ym.

Vinkki uuteen kotiin

Kehräämön Kirppis
kuin pieni tavaratalo
Kakkoskerroksessa sijaitseva 
Kehräämön Kirppis on uudis-
tunut. Sen huomaa heti, kun 
astuu rappukäytävästä sisään 
kirpputorille. Paikka on saanut 
uuden iloisen ilmeen ja myyn-
nissä olevaa kirppistavaraa on 
tarjolla todella runsaasti. Va-
likoimaa löytyy kuin pienestä 
tavaratalosta.

- Kirpputorilla pitää olla hyvää 
tavaraa myynnissä. Asiakas tulee 
uudelleen, kun saa ostaa hyviä 
tuotteita edullisesti, sanoo Hidir 
Colak, Kirppiksen uusi isäntä.

- Olen aina tykännyt asiakas-
palvelusta ja idea kirppiksen ve-
tämisestä tuli Olli Mäkelältä, joka 
sanoi viime syksynä minulle, että 
lähde yrittäjäksi Kehräämölle, 
jossa vapautuu kirppis.

- Nyt sitten aloitin tammi-
kuussa ja olemme saaneet 
tänne hyvin tavaraa myyntiin. 
Haluan, että Kehräämön Kirppis 
palvelee aina hyvällä tuulella ja 
tarjoaa kunnon käyttötavaraa. 
Meidän kaikki tuotteet ovat ehjiä 
ja puhtaita, sillä se on kaiken 
perusta.

Ihmiset ovat jo löytäneet tiensä 
uudistuneelle kirppikselle. Sana 
kiertää ja muutkin käyvät tu-
tustumassa uusiin kuvioihin. 
Tarjolla on tavaraa vaikka ko-

din perustamiseen, löytyy myös 
huonekaluja, mattoja ja astioita. 
Ja kaikkea siltä väliltä, kannattaa 
poiketa katsomaan mitä aarteita 
on myynnissä.

- Meillä on kaikille kirpputorin 
asiakkaille kahvitarjoilu. Palve-
lemme maanantaista perjantai-

hin kello 11-18 ja lauantaisin 
11-16.

Tarjolla on myös vuokrapöytiä 
edulliseen 20 euron viikkohin-
taan.

Hidir on laittanut Kehräämön 
Kirppiksen hienoon kuntoon.

- Kirppiksellä on hyvää tavaraa myynnissä, tulkaa 
tutustumaan, Hidir suosittaa.

Onko asunnon vaihto 
tai hankinta mielessä?
Kun suunnittelet uutta kotia, 
mielesi tekee vaihtaa asuntoa 
tai myydä nykyinen, niin tässä 
vinkkiä miten olisi hyvä mene-
tellä. Oman kodin ostaminen 
kun on yksi elämän suurim-
pia hankintoja, tärkeä juttu on 
myös myyminen.

- Ota yhteyttä ja sovitaan ta-
paamisesta. Siitä se lähtee, 
selvittää kiinteistönvälittäjä LKV 

Juha Siivonen Orimattilan OP-
Kiinteistökeskuksesta.

- Meillä on hyvä paikallistun-
temus ja tunnemme Orimat-
tilan asuntokauppatilanteen 
pitkän kokemuksen perus-
teella, haluat sitten ostaa tai 
myydä. Annamme asunnosta 
luotettavan ja realistisen ar-
violausunnon.

Sitten, kun tekee päätöksen 
uuden asunnon ostamisesta, 
niin OP:n asuntopalvelu auttaa. 

- OP:n Asuntopalvelun kautta 
järjestyy rahoitus- ja vakuu-
tusasiat asunnon myynti- ja 
ostotilanteissa. Kannattaa tulla 
Osuuspankkiin neuvottelemaan 
parhaasta ratkaisusta.

- Nyt sitten tekemään asun-
non osto- tai myyntipäätös. Me 
jelpataan. Autamme löytämään 
asuntokohteen Suomen laa-
jimman kiinteistönvälitysketjun 
kautta, Juha sanoo.

Kannattaa tutustua myytäviin 
kohteisiin nettisivuilta www.
opkk.fi ja OP:n asuntopalvelus-
ta saat lisää tietoa www.op.fi

Kulutusluottolaskurilla voit 
tarkistaa vaikka remonttiin liit-
tyviä rahoitusmahdollisuuksia.

- Tarjoamme aina parasta 
palvelua. Asuntojen arvioinnit 
ja esittelyt hoituvat kaikkien 
välittäjiemme toimesta.

Orimattilan OP-Kiinteistökes-
kus Oy, Erkontie 11.

Tässä on juuri muutettu uuteen kotiin. Onneksi 
OP-Kiinteistökeskus auttoi asunnon löytämi-
sessä ja OP:n Asuntopalvelun kanssa saatiin 
rahoitus- ja vakuutusjutut kuntoon.
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Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä. Puh. 040-558 6702

Avoinna: ma-pe 9-16.30, la 9-14. 

KENGÄT
Mascotista
edullisesti!

Huoltoasema Uuttu Oy
Käkeläntie 9, Orimattila  p. 777 1590 

Pesukortilla
joka 6. pesu

VELOITUKSETTA

Palv.

Ma-pe

7-18

TALVIHUOLTO
PAKETTI-
HINTAAN 130€

(öljy)

(pakkasenkestävyys)

Polttimot ja tuulilasin-
pyyhkijät vaihdetaan

odottaessa. auton
pesu.

LUISTIMIEN
TEROITUS

7€pari

Satsaa tulevaisuuteen ja
tule mukaan rakentamaan
mediaa ja eri tapahtumia
Olan Extraa hakee

Sijoittajaa/yhteistyötä
Olan Exraa on vuodesta 2009
ilmestynyt kerran kuukaudessa.
Lehti on jättänyt jalanjälkensä ja
hakee lisävoimaa mediasektorille
rakentamaan entistä vahvempaa
Orimattilaa ja sen talousaluetta.

Jos tunnistit itsesi ja sait intuition,
niin älä aikaile, vaan soita/mailaa:
Reijo 050 336 8425
reijomedia@hotmail.com

Pieni ja 
havaittu

www.olanextraa.fi

Ja näin ilmestyy Extraa
-teemoja ja tapahtumia
18.2. "Osta orimattilasta" on
 aina ajankohtainen

25.3. "Rakenna ja remontoi"
 Eduskuntavaalit ovella

15.4. "Pirä ittestäsi huolta"
 - hyvinvointitapahtuma 18.4.

20.5. TOUKOMARKKINAT 23.5.
 - paljon eri tapahtumia
AINEISTOT viimeistään 8 päivää ennen
ilmestymistä: reijomedia@hotmail.com
Tai soittele Reijolle puh. 050 336 8425

Yhdessä olemme se paras poppoo!

Leikkaa talteen!

Orimattilan Jymyn C-tytöt
pelaa koripallon SM-sarjassa
Jymyn C-tytöt ovat syksyn 2014 
karsintojen kautta selvittäneet 
tiensä SM-sarjaan.

SM-sarja pelataan kahdessa 
yhdeksän joukkueen lohkossa 
(A- ja B-lohko), yhteensä 18 
joukkuetta. Lohkoissa pelataan 
yksinkertainen sarja yksipäiväi-
sinä kolmen joukkueen turna-
uksina, kaksi ottelua/joukkue/
turnaus. Molempien lohkojen 
kuusi parasta joukkuetta pääsee 
lopputurnaukseen, joka pelataan 
Susi-Centerissä Lohjan Kisakal-
liossa 24-26.4. 

Orimattilan Jymyn otteluohjel-

ma runkosarjassa on seuraava:
08.02. klo 10.00 Kouvot, 13.00 

Hypo (Kouvola)
14.03. klo 10.00 EBT, 16.00 

Pyrintö (Orimattila urheilutalo)
29.03. klo 12.30 LePy, 15.30 

Korikobrat (Tapiola)
Maaliskuun 14. päivä Orimat-

tilassa runsaslukuista kotikat-
somoa kaivataan kuudenneksi 
pelaajaksi siivittämään Jymyn 
tytöt reippaaseen taisteluviree-
seen positiivisesti kannustavan 
kotiyleisön edessä! 

Jymyn tyttöjoukkueesta useim-
mat pelaajat ovat harrastaneet 

lajia mikrotytöistä lähtien eli 6-7 
vuoden ajan. Koripallon perus-
teet joukkue oppi Virva Virtasen 
erinomaisen ammattimaisessa 
luotsauksessa. C-tyttöikäisinä 
joukkueen valmennuksesta 
päävastuun otti Mika Hartonen, 
joka on toiminut valmennusteh-
tävissä myös mm. koripalloliiton 
nuorisomaajoukkueleirityksissä. 
Kuluvalla koriskaudella Mikan 
apuvalmentajana on ansiokkaasti 
vetänyt osan harjoituksista Tara 
Haikonen.

SM-sarja käynnistyi 11.1. Mal-
min palloiluhallissa Helsingissä. 

Ensimmäinen ottelu oli Helsin-
gin NMKY – Jymy. Orimattilan 
tyttöjen hyvä valmistautuminen 
SM-sarjan alkuun ei kääntynyt 
ylijännittämisen puolelle, vaan 
Jymyn tytöt pääsivät heti ottelun 
alusta pelirytmiin kiinni. Kauden 
parhaalla pelillään Jymy kuittasi 
tiukan kamppailun päätteeksi 
ensimmäisen SM-sarjapelinsä 
voiton 54-48.

Toiseen kamppailuun vas-
tustajaksi asettui Turun Riento. 
Onnistuneen heittopelin myötä 
Jymyn pelihuumori säilyi ja tak-
tisesti kypsempänä joukkueena 
ottelun hallinta siirtyi vähittäin 
Jymyn komentoon 38-31 puo-
liaikajohdon kasvaessa toisella 
puoliajalla 65-52 voitoksi.

Jymyn kokoonpano ja pisteet 
otteluissa:

Tara Särkinen (13 pist), Sinna 
Leino (6), Ruusu Juonala (19), 
Viveca Weckman, Tuulia Mä-
kikunnas (27), Maija Kuisma 
(30), Helmi Rantanen (13), Petra 
Karjalainen, Iida Vesanen, Mona 
Simolin (3), Emma Seppänen (2), 
Säde Hartonen (6).

Valmentajat Mika Hartonen ja 
Tara Haikonen, joukkueenjohtajat 
Mari Kuisma ja Kari Simolin.C-tytöillä on hyvä meininki!

Kehräämöllä tapahtuu
Kehräämön pop up kirppis 
lauantaina 31. tammikuuta 
klo 10-14.

Aarteiden, kaapissa kutistu-
neitten vaatteiden ym. mahdol-
lisen roinan löytöretki kuivissa 
sisätiloissa 1. kerroksen käytä-
vällä Puotikujalla. 

Nyt tekemään löytöjä pop up 
-meininkiin ja saman tien kat-
sastamaan kakkoskerrokseen, 
jossa on uudistunut Kehräämön 

Kirppis. Siellä on monenlaista 
hyvää tavaraa taatusti jokaiselle!

* * *
Laskiaismarkkinat ja Ystä-
vänpäivä la 14.2. klo 10-14. 
Luvassa markkinameininkiä, 
arvontaa sekä hernerokkaa 
(pientä korvausta vastaan ku-
ten aiemminkin). Ponikyytiä 2 /
kiekka (pakkasraja).

Muutokset mahdollisia.

Käkelän Hiihdot su 25.1.
Äitee ja Mieto mukana!
Perinteiset, yhtäjaksoiset Käkelän 
kylähiihdot sivakoidaan sunnun-
taina 25.1. klo 12 Jymylinnassa. 
Ensimmäiset hiihdot hiihdettiin 
90 vuotta sitten. Entiset mesta-
rihiihtäjät Juha Mieto ja Äitee 
Siiri Rantanet saapuvat myös 
mukaan juhlahiihtoihin. Juha 
on lupautunut kisaisännäksi ja 
Siiri kisaemännäksi. Luvassa 
on paljon historian havinaa ja 
sadasosasekunteja!

Sarjoja on 6-vuotiaasta ylös-
päin ja hiihtää voivat kaikki, jotka 
suksilla pystyssä pysyvät. Juh-
lavuoden kunniaksi kisat ovat 
avoimet kaikille orimattilalaisille 
(nykyisille ja entisille). Hiihtäjille 
tarjotaan lämmintä mehua. Kaikki 
hiihtäjät palkitaan mitaleilla ja 
lasten sarjalaiset myös tavara-
palkinnoilla.

Hiihtoihin ennakkoilmoittau-
tuminen viimeistään pe 23.1. 
mennessä Heimo Lahtiselle (puh 
0400-494 456) tai Kari Tuomelle 
(puh 040 751 3375).

Kisa-alueella on buffetti, josta 
voi ostaa makkaraa, kahvia ja 
pullaa. Hiihtoihin osallistujilta 
ei peritä osallistumismaksua. 
Käkelän Hiihtojen talous pyörii 
täysin avustusten ja vapaaehtois-
ten kannatusmaksujen voimin.

Kisojen avaajana ja juhlapuhu-
jana toimii Kalle Jokinen. 

- Luvassa on hurttia huumoriakin !

Siiri vauhdissa noin 60 
vuotta sitten.
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Että hyvää
loppuvuotta kaikille niin säädyille 
ja säädyttömillekin! Joululah-
jat on juotu ja paluu arkeen on 
koettu.

Ensin hyvä uutinen, tämä haus-
ka jatkuu yhä Eetvartin junai-
lemana. Oli kait muutama juttu 
ollut jo menossa käräjätupaan, 
mutta kaljupäätoimittaja oli saa-
nut meikän sanomisia anteeksi. 
Hyvä sitten niin, ettei linnaan 
joutunut. Harmi.

* * *
Meikä aloitti kanssa läskinsula-
tuksen keskivartalosta. Urkkata-
lolla kuntosalia ja päälle uintia ja 
myöhemmin naintia. Kyllä läskit 
lähtee, kun kaloreita palaa! Ja 
Urkkatalolla ei muuten kukaan 
kysele koko ajan, että otatko 
Eetvartti juotavaa?

* * *
Sitten ihan vielä ufotietoa, jota 
meikä pääsi vahingossa salaa 
kuulemaan. Koskee kantreja 
ja kulkuetta. Joku mahtipomo 
on kait antanut käskyn, että 
kantrikulkue onkin jo perjan-
taina 10. heinäkuuta! Sitten olisi 
kantrimeininkiä Kehräämöllä ja 
sitten lauantaina mersupäivää 
ja kantria taas. Nyt on tällainen 
vahvistamaton mystinen tieto. 
Ja vielä sekin, että Eskon Masa 
olisi kait mukana?

Joka tapauksessa ottakaa 
tuosta kii ja loma-anomukset 
hyvissä ajoin vetämään, jotta 
pääsee mukaan rentoon menoon. 
Tätä tietoa ei ole sitten mistään 
kuultu, jos vaikka polliisi kyselee.

* * *
- Otapa Eetvartti tuosta kuva ja 
laita lehteen. Siihen sitten Nor-
tea rillaamaan rahhaa vanhaan 
grilliin, naureskeli yksi hyvä rip-
pikouluaikainen kaveri keskikau-
pungilla. Oli kaveri huolissaan, 
kun Nordea joutui lopettamaan 
Orimattilan konttorinsa sisäil-
maongelmien takia. Tuossa 
paikassa olisi helppo tuulettaa, 
kun saisi ikkunaluukutkin auki.

* * *

UUSIA MAKUJA
TEHTAAN UUSITULLA
À LA CARTE -LISTALLA
ALKAEN PE 23.01.2015

TERVETULOA TESTAAMAAN!
-10% KAIKISTA ANNOKSISTA

MA-PE 16-19 JA LA 12-19
13.02.2015 ASTI

YSTÄVÄNPÄIVÄNÄ 14.02.2015
-20% KAIKISTA ANNOKSISTA

Orimattilan Kehräämö, Pakaantie 1
ravintolatehdas.fi   010 327 4400

KAIHTIMET, MARKIISIT, 
PYSTYLAMELLIT, VERHOKISKOT, 
PARVEKELASIEN KAIHTIMET ym.
Laajasta mallistosta paikoilleen asennettuna.

Kotiesittely ja mittauspalvelu.

ORIMATTILAN KAIHDIN
Myyntinäyttely: Orionpolku 4

Puh. 03- 777 4183

Tiedätkö, että minä
olen syntyperäinen
Orimattilan Osku.
Olen huolestunut monista
asioista ja valvon, että ne
pelittävät kunnolla. Ok vai?
Koska muuten pidetään ne
mukavat Artjärvi-päivät?

Selvänäkijä 
Tuulia Mäntylä
Ajanvaraus 040-4108877

tai tuuma@suomi24.fi

Särkyjä,
vaivoja, tai 
sairauksia?
parantavavoima.com

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009
Selvänäköä ja tarot-
tulkintaa sydämen rakkaudella
Soita nyt tai ota numero talteen vastaisuuden
varalta. 2,32€/min+pvm PL50 Hki25
www.tarjasahari.net/stina-sahari/

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

Palvelemme teitä ma-pe 7-17

 sähköurakointi

 varastomyynti

Sitten jonkun fanin lähettämä 
ihailijakuva, jossa AC Milanin 
Markkus Tuominen ja Liverpoolin 
Tomi Härkönen taistelevat rajusti 
pallosta. Kyseessä on kait jotain 
nappulaliigaa Orimattilassa 15 
vuotta sitten?

* * *
Koivulan suunnalta on tullut ky-
sely, että eikö sen lapskullan 
(kuskin) korvat halkea siellä 
mopoautossa, jossa on niin rajut 
bassojumputukset, että varikset-
kin paskoivat pari päivää yhtä 
soittoa ja häipyivät Luhtikylään? 
Tiettävästi pari sydäriä on tullut 
lisäksi, mutta ei se kai haittaa?

* * *
Lukijakisan tämänkertainen 
knoppi. Missä on tämä puinen 
ukko, joka kuvastaa ja koristaa 
omalla tavallaan kaupunkia? 
Oikein virkanneille on luvassa 
huimat palkinnot, muun muassa 
kaupungin avaimenperiä, jotka 
sopivat myös ostoskärryjen avaa-
miseen. Kannattaa osallistua 
ja lähettää vastaukset vaikka 
postitse: Portinvartijan mökki, 
Pakaantie 1.

* * *

Sitten syksyinen lukijakuva terk-
karin takaisesta mettästä, sieltä 
Koskitien puoleiselta rinteeltä. 
Aluksi se näytti lumikasalta, 
mutta olikin joku käynyt kerit-
semässä koiransa. Onko se nyt 
nättiä tuollainen touhu, kysyy 
kuvan lähettäjä?

* * *
Sitten Eetvartti tapasi Kehrik-
sellä twiittaavan joulupukin, 
joka oli rennosti kesäriippu-
tuolissa. Tärkeää twiittiä lähti 
jollekin, kun pukki unohti muut 
hommansa, valehdella lapsille 
tulevansa aattona käymään ja 
halata naisväkeä.

* * *
Toinen syksyinen kuva on Artjär-
veltä, jossa on Vaarallinen lasku 
-merkki. Mitähän jo aika pahasti 
rapistunut merkki meinaa? Onko 
taustalla näkyvä urheilukenttä 
sellainen, että siitä tulee kau-
pungille vaarallinen lasku, siis 
kallis lasku?

Kovasti rapistuu kaikki Art-
järvellä. Ei se tommosta ollut 
Kuparisen aikaan.

* * *
Kas siitä Eetvartin on hyvä 
mieli, ettei sitä Kas-asuntojen 
tarjoamaa rivitaloa ostettu Art-
järveltä. Taisi olla Kivinen, joka 
ei ostanut sitä kaupungille. On 

se vaan niin heikossa kunnos-
sa oleva talorahjus. Eniten siitä 
hyötyy sähköyhtiöt, jotka saavat 
niistää yli sata euroa asukeilta 
joka kuukausi sähkömaksui-
na. Hattarat asunnot lämpiää 
enemmän ulospäin harakoille 
kuin sisälle.

Uskotaan, että manttelinpe-
rijä Tuomala jatkaa napakkaa 
linjaa yhdessä muitten fiksujen 
kanssa..

* * *
Näin twiittaillaan! 

Jaa mikä on twiitti? Sitä voi 
kysyä vaikka eräältä virkamie-
heltä, joka roikkuu päivänsä ne-
tin palstoilla ja twiittailee omia 
mielipiteitään lähes joka asiaan.

Eetvartinkin pitäisi varmaan 
laittaa oma profiili facebookiin, 
kun sitä niin kovasti neitoset 
kyselevät. Vois päästä läpitutuksi.

E E T V A R T T I
olan.ettvartti@hotmail.com

Tätä grilliä on ehdotettu erään pankin konttoriksi.

Aika rajusti koiralta nyysittiin turkkia.

Jari Litmanen ei olisi 
näille junnuille pärjännyt. 

Tämäkin pukki vain 
twiittaili.

Vaivainen on ukko. Missä 
edustaa?

Artjärven vaarallista 
arkea.

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: Esa Lehtipaino, Lahti
Jakelu: Lahden Jakelut Oy
Porvoon Mediajakelu

JAKELUHÄIRIÖT

03-872 130
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
18.02.2015
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Unohtuiko taas soittaa  

putkimiehelle?
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neneneneeeeetititiiistststststststststs ääää ä ä sisisillooioio n,nnn,, kkkunun iitssssstse lelelellele isisisi sssssssssssoopppopopoppppoppopopppppoppopoopopppoppopopoppppppiiii..neetitisisstätä sisiisisillllllll oioioioinnnn, kkununuu itsttttststtststsststststttsttstttststttstststtttssstttststttsts lelelllleeeleeeleeeeeeee lllleeeeeeeellelelellllellelelleeleeleelleeeeeeeeeeeleeeleleelelellleeeeeeesisissisililllloloioinin,n, kukunun ititstseselellllelessisisii ssssssooopppppopopoppppopooppooopoopooopppoooopopopoppppppesisi sosopopiiiiiiiiiipiiii...i.
MoMoMoMoMoMoonininninin pppuuupupp olololololisiisisetetet LLVIVIV a-a-alalalannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ttttytytytttttyttyttytytytyyyyöötttöttttttötöööötöttöööööötöötöötöötöööööötööötöööö  MoMononinipipuouololilisiseseet LVLVIVI-I-allalannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn yyyytyttytyyyööööalalanan tytyöööötttöttööööööööööööööööööööööööööööööööööyöttttttttttttttttttttttttttttttttöt 
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www.orimattilanputkityo.fi/tilaa-putkimies

*Puhelut 010-numeroihin maksavat lankaliittymistä 0,0835€/puhelu + 0,07€/min.
ja matkapuhelinliittymistä 0,0835€/puhelu + 0,17€/min. (hinnat sis. alv). 

Palvelemme joka arkipäivä klo 10 - 16.30,
maanantaisin klo 18 saakka.

Näinä aikoina on
hyvä olla paikallisen,
palvelevan ja
vakavaraisen
pankin
asiakkaana.

Soita ja varaa aika pankki- ja vakuutusasioiden 
päivitykseen Orimattilan Osuuspankkiin
numerosta 010 257 1551* tai
verkossa osoitteessa op.fi/orimattila. 

Kaikki pinnat kotiin  
...ja hyvät neuvot kaupan päälle

VÄRISILMÄ LAHTI
Apilakatu 1, (Gigantin talo)
15610 Lahti
Puh. 03 871 2510
www.varisilmalahti.fi

ORIMATTILAN TAPETTI JA VÄRI OY
Kärrytie 3
16300 Orimattila
03 871250 
www.orimattilantapettijavari.fi

2990€
/rll

Boråsan 
Easy Up  

-mallisto vain

Lattia on kodin suurin 
sisustuspinta, tule valitsemaan 

oma suosikkisi!

  UUTUUS!
Villeroy & Boch 

-laminaatit

Valitse tapettiisi 
nostalgiaa tai modernia

Kaikkea kylpyhuoneeseen 
alan erikoisliikkeestä

/rll

990€

Seinälaatta  
valkoinen

25x40

€

en

1990€
/m²

Seinälaatta  
valkoinen

30x60

199€

Suihku-
nurkka  

85x85 cm

99€/kpl

Suihkuseinä  
kirkas/savu

65-75-85 cm

Suihku-
kaappi 

sadesuihkulla

399€
/kpl

/kpl

/m²


