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

HÄMÄRÄ-
KYTKINLAMPPU
E 27 7W LED
POISTOHINTA

VALAISE
KOTISI!

39,- 27,-Tarjous-

hinta

- TARJOUKSIA
- POISTO-
 ERIÄ

Tule heti!

SÄHKÖASENNUSTYÖT
AMMATTITAIDOLLA
TILAA 03-7777444

Palvelemme
teitä

ma-pe 7.-17.
Tervetuloa
ostoksille!

SISUSTA VALAISIMILLA!

ALE! ALE!

SULANAPITOKAAPELIT
- ESTÄÄ VESI-
 JOHTOJEN
 JÄÄTYMISEN!

36€

Pakkas-
vahti
200 W TERMO IP 21

-LAATUA
ENERGIANSÄÄSTÖ-
LAMPPU 15 W

LED 9,5 W
810 LUMEN
PAKKASLAMPPU

SYTTYY PAKKASELLA
1450 18,-

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä

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

Tervetuloa 
ostoksille!

TARJOUSERÄ!

35€

Lämpimästi joka jalkaan
Kuoma
koot 20-49

koot 36-41

koot 37-42
Miehille
musta
 koot 41-46

Lasten KUOMA
koot 24-34

TARTATAR
La
ko

 

 

 

 
 

       

       

      

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

299€

Rosenlew pesu-
kone RTT6100 
Öinkousteho 1000krs, 30 
minuutin pikapesu, ajastin, 
leveys 40cm, Automaatti-
nen tasapainon tunnistus.

Miele astian- 
pesukone 
G4910U 
Valkoinen, 60CM, A+, 
erittäin energiatehokas 
astianpesukone, Wa-
terproof-vesiturvajärjes-
telmä, energialuokka 
A++, ääni vain 46db.

Electrolux jää-
kaappipakastin 
EN4000AOX 
2 metriä korkea teräs-
kappi, tilava jääkaappi 
285l, pakastin 90L, iso 
vihanneslaatikko.

599€

Rosenlew liesi 
RMK608 Keraaminen 
liesi, monitoimiuuni, 
kiertoilmatoiminto rengas-
vastuksella, toimintojen 
turvalukitus, säilytystilana 
vetolaatikko, A-10 % 
-energialuokka, väri: 
valkoinen, leveys: 60 cm. 
Monitoimiuuni, 
jossa kiertoilma 
rengasvastus.

599€
(ovh. 799 €) 499€

(ovh. 895 €)

Reipasta
meininkiä
tällekin
vuodelle!
Lehdessä:
Hurjaa ALE-myyntiä .....s. 2
Eetvartti humuilee .......s. 7

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

Kärrytie 4. Avoinna: ma-pe 10-18,  la 9-13
P. 040-761 3442 facebook.com/VahvaTassu

Saat lisäksi BONUSKORTIN 
roturuokaostoksiin!  Kysy 
lisää henkilökunnalta!

Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin eikä kasvattaja-alennukseen.

-25%

Rotukissoille
ja -koirille

räätälöidyt
täysravinnot

Kissojen Sterilised-
ruoat 1,5-2 kg

LEIKATTUUN
HINTAAN!

SS lli äkäk i BONUSi

HIHIH NTNTTAAAAA N!N!N

1990
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Hyvää loppuvuotta!
Vuosi vaihtui ja tuleva näyttäisi yhtä vaikealta kuin men-
nytkin, sillä lama on iskostunut ihmisten aivoihin ja sitä 
kautta on kulutus lopetettu monilta tärkeiltä tuotteilta, jotka 
pitäisivät rattaat pyörimässä. 

Nyt olisi korkea aika herätä itse kunkin lamastaan ja 
panostaa. Kun kulutus kasvaa, niin taas voimme rakentaa 
yhteistä hyvää meille kaikille, joten pannaan eurot liikkeelle! 
Ne, joilla on, niin kuluttakaa, jotta sitten muutkin pääsevät 
mukaan, kun hyvinvointi kasvaa. Rahaa on tileillä ja elä-
misentarve erilaisine kulutuksineen on olemassa, sillä ei 
se ole mihinkään kadonnut.

Vuoden 2016 aikana Orimattilassa tempaistaan monen-
laista tapahtumaa, joilla haetaan vauhtia kaupankäyntiin, 
liikuntaan ja terveyteen. Lähdetään porukalla rakentamaan 
entistä parempaa vuotta!

Järvikylän uusi koulu on kaunis. 

Meille oma talotehdas?
Onneksi olkoon Mallusjärvelle Järvikylän uudelle koululle!

Järvikylän koulun rakentaminen innoittaa pohtimaan, että 
voitaisiinko Orimattilaan perustaa oma elementti/talotehdas, 
joka pystyisi rakentamaan vastaavanlaisia kokonaisuuksia 
kuin Järvikylän koulu? Se on hieno ratkaisu, mutta siitä 
huono, kun koko koulun rakennuspaketti tuli Orimatti-
lan ulkopuolelta. Siinä ei tarvittu paikallisia rakentajia, ei 
lvi-osaajia, eikä sähköpuolen orimattilalaisia osaajia, kun 
kaikki nuo hommat oli sovittu ja tehty tehtaalla valmiiksi 
elementteihin. Ne vaan piti sitten yhdistää paikan päällä 
Mallusjoella.

Orimattilan kaupunki maksoi uudesta koulusta reilut 2,2 
miljoonaa euroa. Jospa se olisi tehty täällä, niin siitä olisi 
jäänyt paljon rahaa omaan kaupunkiin ja rakentamaan 
uusia palveluja ja hyvinvointia. Nyt ne kouluun sijoitetut 
meidän rahat matkasi nyt muille maille…

Orimattilasta löytyy rakentamisen vankkaa osaamista. 
Maanrakennustöistä ihan viimeiseen jalkalistaan, raken-
netaan sitten vaikka millainen pytinki.

Meillä on perustan tekijöitä, on laadukkaita rakennusliik-
keitä, on lvi-alan ja sähköosaamisen huippuosaajia, meillä 
on puutavaran myyjiä, kattojen ja tiilien valmistajaa, on 
rautakauppaa, sisustusta ja viherrakentamista. Kaikki voi-
daan meilläkin tehdä kuin Järvikylän koulunkin kanssa, 
avaimet käteen -periaatteella!

Nyt pitäisi lyödä hynttyyt yhteen ja perustaa tuollainen 
elementtitehdas, joka pystyy tekemään betonista ja puusta 
rakentamiseen mitä vain, seinät, katot, lattiat jne. Orimat-
tilassa pitäisi lähteä mukaan nykyajan rakentamiseen, sillä 
valmispaketit ovat tätä päivää ja enää harvoin rakennetaan 
ns. vanhalla systeemillä ja varsinkaan hartiapankkivoimin. 
Ja sitä omaa elementtirakentamista voidaan myydä vaikka 
ulkomaille asti! Ei muuta kuin alan iso tehdas Pennalaan 
Ormaxin viereen ja yhteistyöhön orimattilalaisten yritysten 
kanssa.

Kaupungin elinkeinopuolen tulisi olla mukana projektissa, 
ja silloin pitää löytyä järkeä päättäjiltäkin. Elementtitehtaassa 
olisi hyötyä, kun aikanaan rakennellaan Hennaakin… 

Yhteistyössä on aina voimamme!
Reijo Välkkynen

www.olanextraa.com

ALE paukkuu
Yleensä se on tammikuussa, kun kaupat lataavat 
tuotteitaan ALE-hintaan. Viime vuoden malleja ja jopa 
vanhempaakin laadukasta käyttötavaraa voi saada nyt 
edullisesti. Riippuen paljon siitä kuinka höövelillä päällä 
kauppias on!
Orimattilan useissa kaupoissa juuri nyt menossa 

ale-myynnit, jotka tammikuun loppuun mennessä vaan 
kiihtyvät. Olan Extraa poikkesi muutamassa liikkeessä 
ja kyseli mitä on tarjolla ja millä prosenteilla hintoja 
potkitaan alas tavaroista.

VeikonKone on
aina edullinen!
Valtakunnalliseen kodinkoneketjuun kuuluva VeikonKone Ori-
mattilassa on jo perushinnoiltaan edullinen Lahden seudulla. Iso 
kauppaketju takaa laadukkaat tuotteet ja taatusti kilpailukykyiset 
hinnat. Normaalien tuotehintojen lisäksi löytyy myös ale-tuotteita, 
joissa alennukset vaihtelevat 10-30 prosenteissa.

- Vaikka meillä on kaikkien tuotteiden lähtöhinnat jo valmiiksi 
edulliset, niin lataamme lisää alennusta poistokappaleisiin ja 
esittelykoneisiin, lupaa kauppias Risto Henttonen.

Kodinkonemyyjä Janne Viljanen esittelee tietokonet-
ta, jonka voi nopea bongata ale-hintaan.

- Tervetuloa tekemään löytöjä kynttiläpajalle! Nyt saa edullisesti laadukkaita kynt-
tilöitä joko itselle, lahjaksi tai tuliaisiksi, Maria suosittaa.

Kynttiläpajalla palaa jo -50%
Elävän liekin kynttilä on ja py-
syy ykkösenä, vaikka sähköisiä 
kynttilöitä suositaankin monin 
paikoin niiden turvallisuuden ja 
monipuolisuuden vuoksi.

Orimattilassa ollaan omasta 
takaa kynttiläkaupunki, sillä 
Kynttiläpaja Maria Drockila on 
toiminut Kehräämöllä jo yli 10 
vuotta, joten kysellään sieltäkin 
alennusmyyntikuulumisia.

- Meillä on jo perinteinen alen-
nusmyynti alkanut heti joulun 
jälkeen. Myymme nyt kaikki 
sesonkiajan kynttilät -50 pro-
sentin alennuksella, kertoo Maria 
Drockila.

- Tarjolla on noin sata erilaista 
kynttilää, jotka on valmistettu pe-
rinteisin menetelmin käsityönä. 
Ne ovat aina laadukkaita ja an-
tavat tunnelmaa pitkäksi aikaa.

- Jo nyt on ale-myynnissä 
käynyt hyvin asiakkaita. Näil-
lä näkymin ale vielä kiihtyy ja 
ale-kynttilöitä myydään niin 
kauan kuin niitä riittää, Maria 
sanoo.

- Tervetuloa, Saana sanoo ja esittelee -80 prosentin 
alennuskylttiä. 

- Alennusmyynnissä on telkkareita 10-20 prosentin alennuk-
sin, samoin tietokoneita samoilla prosenteilla ja kodinkoneita -30 
prosentin alennuksin. Kannattaa tulla nopeasti tekemään hyviä 
löytöjä, sillä parhaat menevät aina ensimmäiseksi.

VeikonKoneessa on laadukkaat tuotemerkit, kuten esimerkiksi 
Electrolux, Samsung, AEG, Siemens ja Miele. Nyt sitten kipin os-
toksille, kun hyviä kodinkoneita on tarjolla ale-hinnoin!

- Kuljetamme kodinkoneet kotiin ja asennamme paikalleenkin 
sopivaan hintaan, Risto lupaa.

Näkökeskuksesta
laatua ALE-hintaan 
Nyt on tammikuussa loistava mahdollisuus tehdä todellisia laa-
tuhankintoja alennettuun hintaan, sillä Orimattilan Näkökeskus 
tekee tilaa kevään uutuuskehyksille ja aurinkolaseille. Tammialesta 
saat parhaimmillaan kehyksen ilmaiseksi - maksat vain linssit!

- Tuosta ei kehysten hinta enää voi olla halvempi, naurahtaa 
Saana Mäkelä. 

- Nyt kannattaa tulla tekemään löytöjä, tarjolla on satoja kehyksiä 
-60%, -80% ja poistohyllystä siis jopa 0 euroa!

- Ja näöntarkastus optikolla kaupan päälle!
Varaa aika Näkökeskukseen optikolle tai silmälääkäriin p.03-

7772700.
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EDAM-JUUSTO
Saksalainen

JÄÄSALAATTI
Pussi n. 100 g

TALOUSSOKERI
1 kg

kpl 3 ps/tal.kg 1,504,99 0,89
Marinoitu broilerin

RINTALEIKE

kg6,99
UUNILENKKI

kpl1,00

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

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

Topintie 2, 16300 Orimattila

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

Tiedoksi jo nyt, paas allakkaan!

Raksapäivä 15.4.
Maatalouspirkan pihassa
- Tavoitteena on saada Orimattilassakin lisää vauhtia rakentami-
seen ja remontointiin, siinä ihan perusajatus Raksapäivän pitä-
misestä, selvittää rautapuolen myymäläpäällikkö Tero Lahtonen 
Maatalouspirkasta.

- Valittiin päiväksi perjantai ja huhtikuun 15. päivä, kun ihan 
silloin vielä ei olla pelloilla hommissa ja siihen aikaan monella 
on mielessä rakentamiseen liittyviä suunnitelmia. Se on parasta 
kevättä pitää rakentamiseen liittyvä tapahtuma. Tilataan oikein 
passelit ilmatkin juuri siihen päivään ja saadaan runsaasti po-
rukkaa liikkeelle.

Tero kertoo, että jo tässä vaiheessa on noussut kiinnostusta 
Raksapäivää kohtaan. Se kun on ihan eri aikaan kuin Raksamessut, 
jotka pidetään jo maaliskuussa 11.-13.3. Lahdessa.

Orimattilan kaupunki on myös mukana kuvioissa ja elinkei-
nojohtaja Kimmo Kuparinen painoi heti vihreää valoa, kun kuuli 
Maatalouspirkan järkkäämästä Raksapäivästä. Kimmo onkin taatusti 
mukana esittelemässä kaupungin omakoti- ja yritystonttitarjontaa.

- Tavoitteena on saada mahdollisimman moni Maatalouspirkan 
yhteistyökumppani mukaan ja tietysti myös tavarantoimittajat 
esittelemään laadukkaita tuotteitaan, Tero sanoo.

Jo tässä vaiheessa kannattaa tuo 15.4. klo 10-17 merkata 
allakkaansa ja varata se Raksapäivälle. Silloin on tarjolla mo-
nipuolista tuote-esittelyä, uutuuksia ja työnäytöksiä sekä myös 
reippaita tarjouksia. Makkaratarjoiluakin on luvassa ja eiköhän 
kahvituskin nouse näkyviin.

Raksapäivä herättää Orimattilaa rakentamaan. Tarve rakentami-
seen ja remonttiin on lamasta huolimatta olemassa, joten eiköhän 
olisi jo korkea aika aloittaa hommat ja saada vauhtia kulutukseen 
ja sitä kautta kaikki uuteen kasvuun!

- Nyt laitetaan vauhtia rakentamiseen ja remontoin-
tiin. Raksapäivä tarjoaa monenlaista, lupaa Tero.

Päättäjät ovat vastuussa:

Nyt on pakko herätä
urheilutalon puolesta!
Liikuntakaupunkina itseään 
markkinoiva Orimattila ontuu 
pahasti urheilutalon osalta, 
kun siellä todetut sisäilman 
epäpuhtaudet ja homehaitat vaan 
jatkuvat. Liikuntaa ja urheilua 
harrastavat lapset ja nuoret se-
kä monet opettajat ja muutkin 
henkilöt kärsivät monenlaisista 
vaivoista, kun ovat tekemisissä 
urheilutalon kanssa.

Heitä ei nyt oikein kaupungin 
päättäjien ja virkaihmisten ta-
holta noteerata, vaan annetaan 
ymmärtää, että valittavat aivan 
turhasta. Varsinkin Jymyn ko-
ripalloilijat ovat joutuneet sil-
mätikuiksi, kun väitetään juuri 
heidän vaativan uutta urhei-
lutaloa. Koripalloilijat pyytävät 
vain liikuntasalia, jossa ei ole 
sisäilmaongelmia, sillä monet 
nuorista pelaajista oirehtivat 
urheilutalon liikuntatiloissa ho-
mehaittojen takia. Nyt Jymyn 
koripalloilijat käyvät pelaamas-
sa kotimatsejaan muualla, kun 
B-tytöt pelaavat Pajulahdessa ja 
A-tytöt Ravilinnassa Kausalassa.

Ongelmaa on

Urheilutalosta löytyy sisäilman 
epäpuhtauksia, mikrobeja ja jopa 
sädesientä. Näin ilmoittaa rapor-
tissaan Sisäilmatalo Kärki Oy, 
joka teki kattavan tutkimuksen 
urheilutalon sisäilman epäpuh-
tauksista ja kosteusvaurioista 
12.11.2014-11.5.2015. On-
gelmia löytyi monesta kohtaa.

Pahin kosteusvaurio löytyi 
urheilutalon liikuntasalista, 
yhteiskoulun puoleisesta pää-
dystä, jonne seinämään valuttaa 
ulkoa tulevat sadevedet. Vuonna 
1978 valmistuneen urheilutalon 
sadevesiviemäröinti on alusta 
alkaen ollut väärin ja maanalais-
ten paineseinien vesieristys on 
puutteellista. Mm. näistä aiheu-

tuu kosteusvaurioita, jotka nos-
tattavat huoneilmaan mikrobeja 
ja epäpuhtautta.

Sisäilmatalo Kärki Oy antoi 
myös korjausehdotuksia, joista 
tiettävästi on jotain pientä teh-
tykin, mutta se on ollut lähinnä 
kosmeettista, sillä ongelmat 
jatkuvat ja urheilijat eivät pys-
ty treenaamaan ja pelaamaan 
liikuntasalissa.

Vanhemmat
herätys!

Samassa liikuntasalissa on 
tarkoitus pitää myös kevään 
ylioppilaskirjoituksia, jolloin 
kuusituntiset koepäivät saattavat 
aiheuttaa yo-kokelaille ongelmia, 
ja jopa kirjoitukset voivat mennä 
penkin alle sisäilman epäpuh-
tauksien takia. Ne aiheuttavat 
monille pahoinvointia, väsymistä, 
silmien kirvistelyä, päänsärkyä 

ja vatsaoireita. 
Nyt tulisi oppilaiden vanhem-

pien kiireesti ottaa kantaa ja pyy-
tää, ettei yo-kirjoituksia pidettäisi 
urheilutalon liikuntasalissa, vaan 
jossain muualla missä on pa-
remmat olosuhteet ja puhdas 
sisäilma. Vielä ehtii hommaa-
maan uudet tilat, kun pannaan 
asioihin kerrankin vauhtia.

Monikaan ei tajua kuinka 
vaarallisesta asiasta on kyse 
homeen kanssa. Se saattaa 
tehdä jopa elinikäisiä vaurioita 
sisäelimiin. 

Homehaitat ja sisäilman epä-
puhtaudet kannattaa ottaa to-
sissaan, sillä ihmisten terveys 
on kaikista tärkeintä tässä 
maailmassa. Siksi Orimattilan 
urheilutalon homevauriot tu-
lee korjata kunnolla tai sitten 
vaihtoehtoisesti rakentaa uusi ja 
toimiva liikuntahalli. Esimerkkejä 
vajavaisista homekorjauksista on 

Espoon Matinkylän jäähalli (HS 
24.12.) tai Lahdessa Launeen 
koulu. Lopputuloksena molem-
missa on hukattuja vuosia, euroja 
ja terveyttä. Hirveetä meininkiä.

Korjataanko?

Orimattilan päättäjät ovat 
suuren valinnan edessä, kor-
jataanko vanhaa urheilutaloa vai 
rakennetaanko kokonaan uusi 
liikuntakeskus, jonka hinnaksi 
on arvioitu huimat 17 miljoonaa 
euroa?

Yksi vaihtoehto voisi olla ny-
kyajan vaatimukset täyttävän 
liikuntasalin rakentaminen 
tien toiselle puolelle, jolloin 
kustannusarvio olisi 6-7 mil-
joonaa euroa?

Orimattila joutuu nyt puntaroi-
maan kaikki hankkeensa ja lait-
tamaan ne tärkeysjärjestykseen. 
Jo olemassa olevat palvelut tulee 
säilyttää ja varsinkin urheilutalo 
kuuluu niitten joukkoon. Kiitos 
jo nyt järkevästä ratkaisusta, 
arvon päättäjät!

- - -
Allekirjoittanut teki 17.8. 2014 
ilmoituksen Tilapalvelulle ja 
pyysin tutkimaan urheilutalon 
sisäilman epäpuhtauksia. Olin 
ne havainnut omakohtaisesti, 
kun kävin seuraamassa siellä 
Jymyn koripallomatseja. Koke-
muksesta tiedän mitä on altistua 
homeelle, sillä asuin aikanaan 
hometalossa, joka aiheutti mo-
nenlaista ongelmaa terveyteen. 
Onneksi niistä pääsee irti, kun ei 
ole enää tekemisissä homejut-
tujen kanssa, vaan välttää niitä. 
Muuta keinoa siihen ei olekaan, 
jos aikoo pysyä terveenä.

Nyt on Orimattilassa ison 
ratkaisun paikka. Kyseessä on 
lasten ja nuorten sekä monien 
muidenkin terveys!

Reijo Välkkynen

Urheilutalo on aina ollut Orimattilan ylpeys. Vajaat 
nelikymppinen rakennus yskii nyt pahasti homejuttu-
jensa kanssa.

19.03. Pirä ittestäs hualta, Kehräämö klo 10-15.
10.04. Nikkerun 2016 maantiejuoksutapahtuma su 
kello 12.00. Sarjat miehet/naiset, alle 18 v, matka 10 
km. Kolme parasta palkitaan, osallistuminen 10 euroa. 
Ilmoitukset Nikelle 040 502 4916 tai 044 544 5520 
sekä nikkerun@gmail.com
15.04. Raksapäivä, K-Maatalous Maatalouspirkan 
alueella.
28.07. Orimattilan Tähtikisat, Orimattilan Jymy

Tulevia kivoja jutskia…

Orimattilassa tapahtuu

Huom! Muutokset mahdollisia.
Mikäli haluat tapahtumastasi maininnan Olan Extraan, niin lähetä 
pikku postia: reijomedia@hotmail.com
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Mielen, sielun
ja kehon
hyvinvointia

Hellimön hoitopisteet ja saunat
rentouttavat ja antavat hyvinvointia:
Suolahuone lievittää allergiaa ja 
astmaa, infrapunasauna vilkastuttaa 
aineenvaihduntaa, pyramidin 
kirkasvalohoito virkistää, Äänisen aallot 
antaa matalataajuista äänihierontaa. mielenkeinut vie pois arjesta 

Hot Stone hemmotteleva kuumakivihieronta ja meridiaanihieronta.

Katso lisää hoitopisteistä ja hoidoista sekä ihanat synttäripaketit ja 
polttarit nettisivuilta!

Hellimön tarjoukset löydät nyt myös Facebookista!

www.hellimo.fi

Yrityksille ja ryhmille myös kokous- ja koulutustiloja 
hyvinvointipalvelujen ohella sekä juhlapaketteja 
mm. synttäri- ja polttaripaketit.

Hellimö, Pakaantie 1, Orimattila 
044 3773 017      

044 3773 019    

Kehräämö

WANHA VILLATEHDAS LUMOAA…
Tervetuloa tutustumaan, ostoksille
ja nauttimaan kaikista palveluista.
MONENLAISIA ELÄMYKSIÄ,
TAPAHTUMIA, HYVÄÄ OLOA!
- Voit myös yöpyä Hotelli Teltassa

www.orimattilankehraamo.com

Kehräämöltä saat

KIVIPAJASTA
Merkkipäivälahjat
Ystävälahjat
Rippilahjat
Häälahjat
Tuliaislahjat

KAIKKI
LAHJAT!
Korutasku
Kehräämö

LIIKUNNAN ILOA

www.alfamover.net

Kehräämön 
Kahvila

Kehräämön suositut

TORSTAITANSSIT
klo 14 – 17.30, liput 10€
14.01. Seppo Lankisen orkesteri
19.01. ti Duo Hannu ja Eija, 0€
21.01. Lahden pelimanniorkesteri
28.01. Focus & Sakke Kotilainen
04.02. Hollolan harmonikat
11.02. Wiihdeorkesteri Wiva
18.02. Duo Hannu ja Eija
25.02. Timanki

t
vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Kehräämö palvelee:
Alfa Mover - Annelin Pieni Kehyspaja 
- Hix-Spot Oy - Hotelli Teltta - Huone-
kaluverhoilu - T:mi Helena Häkkinen - 
Kahvila Kehräämö - Kehräämön Hellimö 
- Kehräämön Hiuspaja – Koirapalvelu 
Rochallor – Korutasku - Kuntosali 
GYM 23 - Kynttiläpaja Maria Drockila 
– Käsityövakka - Eteva kuntayhtymä 
Orimattilan toimintakeskus - Orimattilan 
Kantritanssijat ry - Orimattilan Karate 
- Orimattilan Pienkone - Orimattilan 
teatterinystävät - Orimattilan Vapaaseu-
rakunta - Pro Ilme - Ravintola Tehdas - 
RR-Ompelu Logimar Oy – Staili Vaate-
liike - Studio Antti E – Pitsitupa – Inka 
Studio – Automyynti Imone

ravintolatehdas.fi
010 327 4400

Kauden

parhaat

tuliaiset

Kynttilä-

pajalta!

www.mariadrockila.fi

Viihtyisissä tiloissamme
järjestät elämykselliset

kokoukset, ikimuistoiset
yritys- ja juhlatilaisuudet.

Pakaantie 1, Orimattila

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

Puh. 0400-904262

OKT Orimattila 
Artjärvi ................. 100/115m2

4 h + k + s / k p h + k h h + wc + v h . 
Rv. 2012. El=B. Tontti 1313m2. 
Asemakaava, kunnan vesi- ja 
viemäriliittymät. Lattialämmi-
tys sähköllä. Uudehko vähällä 
asumisella ollut Kastelli-talo 
päättyvän tien päässä. Vapau-
tuu kaupanteossa.  H.148.000 € 
Järvipellontie 9
Es su 17.1. klo 15-15.30
OKT  Orimattila 
keskusta .................90/127m2

4h+k+kph+wc, piha-sauna-/
autotallirakennus, huvimaja. 
Rv.-57. Tilat kolmessa kerrokses-
sa. Öljylämmitys, ilmalämpö-
pumppu, uudehko pystyuuni. 
Tontti 2000m2. H. 129.500 € 
Asevelitie 9 

KT Orimattila 
keskusta ......................47,5m2

2h+kk+kph+parveke. Rv.-74. 
Nätti pintaremontoitu hissita-
lon kaksio. Yhtiössä mm. käyt-
tövesiputket ja ikkunat uusittu. 
Vapautuu 1.2. el=C. Vh. 68.500 € 
Palojoentie 5

OKT Orimattila 
Koivula ................. 123/146m2

5h+k+khh+kph+sauna+2wc. Rv. 
2015. Erillinen vanhempi auto-
katos/varasto. Omatalon  raken-
teilla oleva uusi koti vaikkapa 
lapsiperheelle. Arvioitu valmis-
tumisaika 12/2015. Maalämpö. 
Suojaisa tontti 1201m2 rajoit-
tuu osin puistoon. H. 258.000 € 
Kuusikaari 4
Es su 17.1. klo 13-13.30
OKT Orimattila 
Kankaanmäki...... 135/180m2

4h+k+2wc+s+varasto-/harraste-
tiloja. Rv.1951. Vuosien saatossa 
remontoitu ja kunnosteltu okt. 
Sähkölämmitys sekä tulisijoja 
ja ilmalämpöpumppu. Tontti 
2620m2. H. 144.000 € Jäkäläkuja 2

OKT Artjärvi 
Suurikylä ............. 121/134m2

4h+k+khh+s/kph+2wc+3vh, 
iso autotalli. Rv.-02. Sähkölat-
tialämmitys, varaava takka. Jär-
vimaisemat. Tontti 1980m2.
Mh. 166.000 € Loukkaantie 1 
Es su 17.1. klo 14.30-15

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

Terttu
Nieminen
LKV

040-829 0403
terttu.nieminen@
asuntohelmi.fi

T
N
L

0 0 829 0 03

Sanna
Nieminen

040-722 4589
sanna.nieminen@
asuntohelmi.fi

S
N

0 0 22 89

Bussipalvelu pelaa, kiitos!

- 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 näkemyksiä ei 
julkaista. Mieluusti mielipiteet sähköpostitse, mutta voi sitä toimittajalle 
rimpauttaakin, jos ei muuten saa yhteyttä. Postitse: Olan Extraa, Rai-
takuja 1 as 3, 16300 Orimattila tai mailaten: reijomedia@hotmail.com

Harmistunut orimattilalainen soittaja antoi ensin torven täydeltä 
moitetta kaupungille, kun aikanaan vaihtoi kaupungin palvelubussin 
Niemiseltä jollekin toiselle, jonka nimeä ei muistanut (ML Charter) 
ja joka sitten sotki koko homman ja petkutti vielä kaupunkiakin 
tilityksissään.

Nyt soittaja oli tyytyväinen, kun vanha kunnon luotettava Niemi-
sen bussi taas hoitelee hommia ja palvelu pelaa kuten ennenkin.

Soittajan mielestä ei kannata sotkea ulkopuolisia puliveivareita 
Orimattilan muihinkaan hommiin, vaan pyrkiä teettämään kau-
pungin ja muittenkin työt ja urakat paikallisilla osaajilla. Pitkässä 
juoksussa se kannattaa ja on kotiinpäin.

Tönnön suunnalta kyytiin

Koivulan koirat
Toimitukseen soitteli nainen, joka ihmetteli miksi Koivulassa muu-
tamia koiria pidetään paukkupakkasilla pitkään ulkona? 

Samaan hengenvetoon pyysi, että muutamat koirat pidettäisiin 
paremmin valvonnassa tai kytkettynä, etteivät säikytä ja peläyttele 
ohi lenkkeileviä ihmisiä.

Ahkera lenkkeilijä

Pirä ittestäs hualta
Jo nyt kannattaa varata itselleen vapaata 
lauantaina 19.3. ja lähteä klo 10-15 tutus-
tumaan Kehräämölle mitä siellä tarjoilee 
”Pirä ittestäs hualta” -tapahtuma.

Luvassa on jotain uuttakin meininkiä eikä 
pelkkää tuote-esittelyä ja –myyntiä, vaan 
myös toimintaa, joihin voidaan osallistua 
vaikkapa koko perheen voimin. Miehille ja lapsillekin siis jotain 
extraa, esimerkiksi koko perheen temppurata. Tilaisuuden sisäl-
tö ratkeaa myöhemmin, kun taustajoukot saavat lyötyä päänsä 
yhteen paremmin.

Tavoitteena on kuitenkin, että tarjotaan hyvinvointia, jossa terveys 
on ykkönen, joka rakentuu ravinnon ja liikunnan kautta sekä myös 
luonnollista kauneutta, jolloin se ilo loistaa sydämestä jokaisella. 
Orimattilalaiset hyvään kuntoon!

Tapahtuman takana ovat Kehräämö, Alfa Mover, kisse.weebly.
com ja Hoitohuone Freia sekä Olan Extraa. 
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(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

Kaikki
kehykset

Inventaario!

SILMÄLÄÄKÄRIT
Ti 27.10. Jukka Siitonen
Ma 2.11. Ilkka Puusaari
To 12.11. Jukka Siitonen
Pe 13.11. Ritva Lemola
Ma 23.11. Ilkka Puusaari
Pe 27.11. Aleksi Sarkola

KAIKKI

AURINKOLASIT

VÄHINTÄÄN

-40%

vähintään -60%
SUURI erä

-80%
Ostaessasi kehykset ja linssit.

-40%

-80%
SILMÄLÄÄKÄRIT:
To 12.11. Jukka Siitonen
Pe 13.11. Ritva Lemola
Ma 23.11. Ilkka Puusaari
Pe 27.11. Aleksi Sarkola
Ma 30.11. Jukka Siitonen

Avaa tili!
Osta nyt,

maksa 1. erä
maaliskuussa

2016!
SILMÄLÄÄKÄRIT:
To 14.1. Jukka Siitonen
Ma 18.1. Ilkka Puusaari
Ke 20.1. Ritva Lemola
Ke 27.1. Jukka Siitonen
Ti 2.2. Jukka Siitonen
Ma 8.2. Ilkka Puusaari
Pe 12.2. Aleksi Sarkola

Avaa tili!
Saat 6 kk
korotonta

maksuaikaa!

Lahella Sydäntä
Lahden Ammattikorkeakoulu järjestää keskiviikkona 20.1.2016 
klo 19 Lahden Messukeskuksen Vesijärvi-hallissa Lahella Sydäntä 
-hyväntekeväisyyskonsertin yhteistyössä World Visionin kanssa. 
Esiintymässä on paikallisia artisteja ja konsertin tuotto lahjoitetaan 
pakolaislasten ja -perheiden hyväksi.

Samir on elektronista poppia tekevä monilahjakkuus, joka on 
tuttu mm. Hennalan Varusmiessoittokunnasta ponnistaneen Cir-
cus Showbändin keikoilta. Samir julkaisi aiemmin tänä vuonna 
kappaleensa ”Kaunein”, jonka musiikkivideossa näkyy popparin 
oman kotiseudun Orimattilan kauniita maisemia.

Lahden Gospelkuoron ohjelmisto koostuu amerikkalaisesta 
gospelista sekä popmusiikin ja klassisen musiikin helmistä.

Raaka-Aine koostuu tiukoista ja raivokkaista Suomirock-me-
lodioista, sekä sanoituksista jotka iskevät syvälle suomalaisen 
miehen sielunmaailmaan. Tämä jo 1995 Lahdessa alkunsa saanut 
bändi on kiertänyt Suomen kamaraa ahkerasti jo vuosia.

Osta lippusi tähän talven mahtavimpaan hyväntekeväisyysta-
pahtumaan hyvissä ajoin, ilman palvelumaksuja. Lipun hinta 10€

http://lamk.tapahtumaliput.fi

Samir teki upean musiikkivideonsa Orimattilassa.

Amin terveys- ja ravintoasiaa
Vahva immuunipuolustus
Terveellistä ja ihanaa vuotta 2016!

Asiakkaani kysyi, mikä minun mielestäni 
on tärkeintä elämässä?

Se pisti miettimään. Moni asia varmasti 
on, mutta vastaan kuitenkin terveys. 

Kysymys jäi mieleeni ja pohdin, kuinka 
säilyttää hyvä terveys läpi elämän. Siinä 
on haastetta.

Mikä luo pohjan hyvälle ja kestävälle 
terveydelle? Yksi vastaus on; hyvä im-
muunipuolustus. Olemme todella hienoja 
taideteoksia, jokainen meistä. Immuu-
nijärjestelmämme käsittää koko kehon 
ja koostuu eri solutyypeistä, joista kaikki 
sisäelimemme, verisuonemme, luustomme 
ja lihaksemme koostuvat 

Ilman toimivaa immuunipuolustusjär-
jestelmää kehomme ei kykene torjumaan 
haitallisia bakteereita tai viruksia eikä 
pitämään kunnossa omia solujamme. Sen 
tehtävä on poistaa elimistömme vieraat 
hyökkääjät kuten bakteerit, virukset ja 
loiset.

Hyvään immuunipuolustukseemme vai-
kuttavaa, on kokonaisvaltainen terveydestä 
huolehtiminen. Hyvä ravitsemus, lepo, 
liikunta ja rentoutuminen ovat perus-
asioita, mutta tärkein ja suurin vaikutus 
on suoliston kunnolla. 

Jopa 70 prosenttia immuunipuolustuk-
sestamme on nimenomaan suoliston hy-
vinvoinnin varassa. Suolistoalueellamme 
on paljon immuunijärjestelmän soluja, ja 
siksi suolistoaluetta voidaan pitää im-

muunijärjestelmän tärkeimpänä osana.
Suolistossamme on sekä haitallisia että 

terveydelle välttämättömiä bakteereja. 
Haitalliset suolistobakteerit voivat ai-

heuttaa tai edesauttaa monien tautien 
syntymistä, jos ne saavat ylivallan hy-
vistä suolistobakteereista. Tästä syystä 
meidän kannattaa antaa suolistollemme 
sen kaipaamaa ravintoa. 

Maitohappobakteerit suojaavat elimis-
töä ja suolistoa muodostamalla suolen 
seinämiin hyvien bakteerien suojakal-
von. Maitohappobakteerit stimuloivat 
voimakkaasti immuunijärjestelmää ja 
edesauttavat terveyden palautumista. 

Bakteerit elävät myös kuiduissa, joten 
oikeanlaisten kuitujen saaminen on erit-
täin tärkeää. Kannattaa suosia kuitujen 
lähteenä siemeniä, pähkinöitä, palkokas-
veja, kasviksia, hedelmiä ja marjoja. Nämä 
kaikki antavat hyville suolistobakteereille 
oikeanlaista ravintoa.

Myös vatsahapoilla on tärkeä rooli ruu-
ansulatuksessa. Jos ruoka ei sula normaa-
listi, sulamaton ruoka ruokkii bakteereita, 
kuten kaikkia kroonisia bakteeri-, virus-, 
sieni-, alkueläin-, ja parasiitti-infektioita. 

Muitakin bakteerikannan epätasapainolle 
altistavia tekijöitä on paljon, kuten ruuan 
kemikaalit, ympäristömyrkyt, lisäaineet, 
jne. Meille kaikille tuttu antibiootti tuhoaa 
kaiken (sekä hyvän että pahan) baktee-
rikannan suolistosta vähintään puoleksi 
vuodeksi, jopa pidemmäksikin aikaa.

Ydinkohtia hyvän immuunipuolustuksen 
tueksi: Laadukas ravinto, stressin hallinta, 
luonnollinen ja säännöllinen vuorokau-
sirytmi ja sokerin välttäminen.

Seuraavan juttuni aiheena on Detox-kuuri 
– kehosi elämysmatka!

Vuoden alku tuo aina erilaiset kuurit 
tullessaan. On tipatonta, joku keventää, 
toinen paastoaa…

Minä tarjoan Sinulle Detox-kuuria, kun 
keho tarvitsee kevennystä ja puhdistusta 
juhlakauden jälkeen…

Voidaan hyvin!

Ami Jatila
ami.jatila@gmail.com

www.amijatila.com

Kissen iloiset liikuntavinkit:

YLÖS, ULOS JA NAUTI
Väsyttää, ryydyttää, päätä kivistää, ajatus ei 
kulje, eikä oikein happikaan. Eikä ihme, kun 
ajattelee kuinka paljon vietämme aikaa sisäti-
loissa, varsinkin talvella. Usein vieläpä todella 
huonossa sisäilmassa, kun tietoon tulee aina 
vain enemmän kohteita joissa on homeongel-
mia tai muita vastaavia. Vaikka sisäilmassa 
ei ongelmaa olisikaan, tarvitsee ihminen rai-
tista ulkoilmaa. Reippailu raittiissa ilmassa 
on tärkeää liikunnan lisäksi myös mielelle. 
Varsinkin luonnossa ja etenkin metsässä oleilu 
on tutkitustikin hyväksi ihmiselle. Jo pelkkä 
20 minuutin oleskelu metsässä laskee veren-
painetta ja jos siihen lisätään vielä liikunta, 
saadaan muitakin fyysisiä vaikutuksia. 

Ihan kuten minäkin ennen, moni ajattelee, 
että ei voi lähteä ulos, kun on niin pimeää 
ja kylmää ja sataakin. Pitkän sisällä vietetyn 
työpäivän jälkeen kuitenkin tunsin kuinka tar-
vitsin raitista ilmaa, jotta jaksaisin paremmin. 
Kaivelin rahapussiani ja mietin raaskinko sijoit-
taa kunnon ulkoiluvaatteisiin. Meneehän sitä 
turhempaankin ja sijoitus omaan hyvinvointiin ei 
ole huono sijoitus. Sitä paitsi ulkoilu on muuten 
ilmaista touhua. Eipä ole sen jälkeen säiden 
vaihtelut haitanneet ulos lähtöä. Asenne (joka 
usein on se suurin este) on muuttunut, osin 
hyvien varusteiden kautta ja suuremmaksi 
osaksi hyvän olon kautta, minkä ulkoilu saa 
aikaan. Hyvän olon tunteen kautta asiasta tulee 
normaali tapa. Ja auta armias jos joskus tulee 
tilanne, ettei päivän aikana pääse ulkoilemaan, 
on olo ihan kamala. 

Ja mitä kaikkea siellä ulkona voi tehdäkään! 
Ihan olla vaan ja nautiskella, katsella luontoa, 
maisemia, ihmisiä tai vaikka näyteikkunoita. 
Kävellä, juosta, pyöräillä, hiihtää, jumpata, me-
ditoida, tehdä rankkaa lihaskuntoharjoittelua, 

kehittää tasapainoa, hiit-harjoittelua, venytellä, 
kerätä marjoja, tehdä pihatöitä, leikkiä lasten 
kanssa tai ilman (leikkipuistot ovat mahtavia 
treenipaikkoja), tutustua uusiin paikkoihin, olla 
yksin tai yhdessä, ihan mitä vaan ja jälleen 
kerran vain mielikuvitus (ja järjestyssäännöt) 
ovat rajana. 

Jos olet kiinnostunut ohjatusta liikunnasta 
ja haluaisit ulkotreeniä yksin, kaverin kanssa 
tai omassa pienessä porukassa, ota ihmeessä 
yhteyttä minuun. Nautitaan raittiista ilmasta 
liikkuen, ilolla ja sydämellä. Yhteystiedot ja 
lisätietoja saat nettisivuiltani tmikisse.weebly.
com.  

Nähdään ulkona, nauttimassa!
Kisse

Hyvinvointivalmentaja, personal 
trainer, hius- ja meikkitaiteilija

tmikisse@outlook.com
tmikisse.weebly.com 
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Puhelut maksavat kaikkialta Suomesta soitettaessa lankapuhelimesta 0,0828 €/
 puhelu + 0,0595 €/min. matkapuhelimesta 0,0828 €/puhelu + 0,1704 €/min.

Orimattilan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV

• Orimattila, Artjärvi,
 Myrskylä, Pukkila

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

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

 • Omakotitalot

Pukkila, Torppi okt 115/249 m2

Purolantie 7. 4 h,k 3 vh,s,ph,wc,”tak-
kah”, ljh, leivintupa,at. ei e-tod*. Viihtyisä 
maatilan talouskeskus hyvien kulkuyh-
teyksien varrella. Oma suojaisa tontti n. 
3.900 m2. Sähkölämmitys ja mahdolli-
suus myös puulämmitykseen. Navetta-
rakennus n. 200 m2, missä hyvät varas-
totilat moneen tarkoitukseen. Kiinteistö 
on heti vapaa. Mattila 050 570 2725/
Orimattila. Mh. 149.500 €. 533716

Orimattila, Viljamaa okt 60/90 m2

Artjärventie 258 A. 4h,k,wc. ei e-tod*. 
Remontoitava talo, omalla 1278 m2:n 
omalla tontilla Artjärventiellä Orimat-
tilassa. Yläkerassa 1mh,ja 1 kesähuo-
ne alakerrassa k,2h ja kph/wc. Pihalla 
sauna ja varastorakennus. Sähköläm-
mitys ja lisäksi varaava uuni. Ikkunat 
uusittu Kärnä 040 5073610/Orimat-
tila. Mh. 75.000 €. 548146

 • Rivi-, pari- ja puutalot

Orimattila, Keskusta rt 96 m2

Kylätie 5 H. 4h,avok,s. A2007*. Remon-
toitu huoneisto kahdessa tasossa Ori-

mattilan keskustan tuntumassa, lähellä 
kouluja ja palveluja. Varaava takka ja 
ilmalämpöpumppu lisäävät asumisviih-
tyvyyttä ja edistävät energiansäästöä. 
Tie päättyy suojaisaan piha-alueeseen. 
Siivonen/Orimattila. Mh. 125.101 € 
Vh. 135.000 €. 551073

 • Kerrostalot

Orimattila, Keskusta kt 104 m2

Elotie 7 A. 3h,avok,s,kph. ei e-tod*. Ai-
nutlaatuinen ja hieno huoneisto aivan 
Orimattilan keskustan tuntumassa. Siivo-
nen/Orimattila. Mh. 185.000 €. 548009

Orimattila, Keskusta kt 79,5 m2

Niementie 12 A. 3 h,k,kh,wc,vh,p. D*. 
Heti vapaa huoneisto kerrostalon 2. ker-
roksessa. Myllylän päiväkoti ja koulu lä-
hellä ja Lidliin 100 m. Huoneisto kaipaa 
pintaremontin. Tilavat huoneet. Erilliset 
kylpyhuone ja wc-tilat. Mattila 050 570 
2725/Orimattila. Mh. 72.000 €. 540910

Orimattila, Keskusta kt 77 m2

Rantatie 12 D. 3 h,k,kh/wc, vh, lasi-
tettu parveke. C*. Siistikuntoinen ja 
valoisa HETI VAPAA päätyhuoneisto. 
Lattiat laminaattia, pesutilat laatoitet-
tu. Tilava huoneiston levyinen lasitet-
tu parveke länteen. Kauppahintaan 

sisältyy OMA AUTOKATOSPAIKKA. 
Edulliset asumiskustannukset. Mat-
tila 050 570 2725/Orimattila.  
Mh. 83.000 €. 523092

Orimattila, Keskusta kt 72 m2

Rataskuja 1 A. 3h,k,kph,vh,parveke. 
D2007*. Keskustan tuntumassa, 
lähellä Koskipuiston kohinaa, pe-
ruskuntoinen huoneisto. Lasitetulta 
parvekkeelta avarat näkymät etelään 
ja Koskipuistoon. Siivonen/Orimat-
tila. Mh. 59.368 € Vh. 67.000 €.  
 544874

Orimattila, Keskusta kt 34,5 m2

Tullintie 5 A. 1h,kk,kph. F*. Osin pinta-
remontoitu pohjakerroksen huoneisto. 
Keskustan palvelut kävelymatkan pääs-
sä. Heti vapaa. Siivonen/Orimattila. Mh. 
36.464 € Vh. 40.000 €. 551818

Juha Siivonen
Kiinteistönvälittäjä

 LKV
050 597 0070

juha.siivonen@op.fi

Mika Nyman
myyntipäällikkö

LKV, YKV 
AKA/ KHK yleis-

auktorisointi
0400 347758 

mika.nyman@op.fi

Jussi Mattila
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 570 2725

jussi.mattila@op.fi

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

Liikunta – terveys – hyvinvointi

Piia liikkuu 
monipuolisesti
Tässä juttusarjassa kerrotaan mi-
ten tulisi huolehtia terveydestään 
ja voida hyvin. Esitellään tuttuja 
ja vähemmän tuttuja henkilöitä, 
jotka kertovat miten he hoitavat 
kuntoaan ja pysyvät terveinä, kun 
ravintojututkin ovat kohdallaan. 

Nyt poikettiin Kehräämölle 
ja Alfa Moveriin, josta löytyi 
liikunnan ammattilainen Piia 
Andelin, ja piti kysyä, että mi-
ten hän itse huolehtii omasta 
liikunnastaan ja ravintojutuistaan. 
Piia kun työkseen pitää huolta 
siitä, että Orimattilassa liikutaan 
ja voidaan hyvin!
Piia on syntyjään Orimattilasta, 
ihan keskustan alueelta aloitta-
nut reippaasti matkansa. Hel-
singin ja Vantaan kautta tullut 
takaisin Orimattilaan. Hän vetää 
liikuntakeskus Alfa Moveria ja on 
mukana myös kuntosali Gym23:n 
toiminnassa. Piialla on takanaan 
lukuisia liikuntapuolen koulu-
tuksia ja kursseja, myös lasten 
liikuntaan liittyviä kurssituksia.

- Olen jo pienestä tykännyt 
kaikesta liikunnasta. Varsinai-
sesti en ole koskaan harrastanut 
mitään kilpaurheilua, vaikka olen 

liikkunut aina monipuolisesti, 
Piia selvittää liikuntakärpäsen 
puremistaan.

- Liikunta on vaan minulle se 
ykkönen ja siksi olen päätynyt 
vetämään jumppia ja muitakin 
liikuntajuttuja Alfa Moverin kaut-
ta. Ja rakastan todellakin työtäni!

Piia kertoo että vapaa-ajan 
liikunnassa hän suosii nk. 
PK-harjoittelua eli peruskun-
toharjoituksia.

- Saan työssäni tosi paljon 
korkea sykkeistä liikuntaa, 
tämä on hyvää vastapai-
noa ja täydentää ”paketin”. 
- Näin talvisin kävelen, ja ke-
säisin liikun paljon luonnossa 
ja pyöräilen. Toki nytkin pyöräi-
len, kun poljen rullavastuksil-
la kuntosalilla.

Ravintoasioissa hänellä on 
vähän niin kuin entisen suuta-
rin lapsella, jolla ei ole kenkiä.., 
Piia kun neuvoo muita syömään 
oikeaoppisesti ja itse ei niin ai-
na ole tarkkana, joskus sortuu 
suklaaseenkin ja karkkiin.

- Toki pyrin syömään ter-
veellisesti, mutta usein tapah-
tuu laiminlyöntejä. Pyrin syö-

mään monipuolisesti kaikkea 
ja paljon kasviksia.

Orimattilan liikuntapaikat 
saavat Piialta kiitosta. Niitä on 
moneen menoon ja ne pidetään 
hyvässä kunnossa. Hän antaa 
suitsutusta orimattilalaiselle 
seuratyölle ja kiittelee niiden 
aktiivisuutta. Mm. judo- ja ka-
rateporukat, Rastivarsat sekä 
Jymy saavat hyvää palautetta  
toiminnastaan.

Piia suosittaa liikuntaa ihan 
jokaiselle. Hänen mielestään 
ei ole olemassa väärää eikä 
oikeaa liikuntamuotoa, ei ole 
olemassa ihmelajia, joka laih-
duttaa tai tekee jotain ihmeitä.

- On tärkeää, että liikunta 
on mielekästä, monipuolista 
ja säännöllistä. Joskus ja jou-
luna ei riitä, vaan mieluusti har-
rastetaan vähintään 2-3 kertaa 
viikossa!

- Nyt kannattaa katsoa mitä me 
tarjoamme. Luvassa on huikeita 
tammikuun liikuntatarjouksia, 
Piia ehtii mainostamaan.

www.alfamover.fi ja
www.gym23.com

- Oman liikunnan tulee olla mielekästä. Silloin kehokin tykkää ja koko paketti voi 
hyvin, Piia sanoo.

Orimattilan teatterinystävät r.y.

Kesän lastennäytelmä
Orimattilan teatterinystävät r.y. 
tuottaa ensi kesäkuussa 2016 
Latoteatteriin kantaesityksenä 
näytelmän, joka pohjautuu Mila 
Teräksen lastenkirjaan Telma ja 
tarinoiden talo.

Teoksen dramatisoi ja ohjaa 

Suvi Eskola.
Mila on Virenojalla asuva kir-

jailija, jolta on ilmestynyt sekä 
lasten, nuorten että myös aikuis-
ten kirjoja. Näyttämöllä niitä ei 
ole aiemmin nähty.

Nyt tehtävä Telma ja tarinoiden 

talo on ensimmäinen Telma-sar-
jan kirjoista. Telma ja tarinoiden 
talo on ilmestynyt 2010 Otavan 
kustantamana.

Suvi on Virenojalta kotoisin, 
mutta asuu nykyisin Helsingissä. 
Hän on kouluttautunut teatteri-il-
maisun ohjaajaksi Helsingissä ja 
teatterin maisteriksi Lontoossa.

Suvi on ollut lapsena ja nuorena 
monesti Jätinpesän näyttämöllä 
itsekin

Vinkki: Yksiö kerrostalosta
Tällä kertaa vinkiksi uuteen kotiin tulee kaksi 
kerrostaloyksiötä Orimattilan keskustasta. Nyt on 
tilaisuus hankkia kovasti kysytty yksiö joko itselle 

tai sitten sijoitusasunnoksi ja laittaa se vuokralle. 
Yksiöt ovat aina vaan suuressa suosiossa.

Orimattila, Tullintie 5 A, 1h,kk,kph, yht.34,5 m2.
Tarjolla on osin pintaremontoitu ensimmäisen 
kerroksen huoneisto. Asunto on heti vapaa, sopii 
yksin asuvalle tai nuorelle parille ensi kodiksi.

Keittiössä jenkkikaappi, sähköliesi, kaapistot. 
Kylpyhuoneessa on suihku, amme, pesukonelii-

täntä. Taloyhtiössä on sauna ja uima-allas. Kaikki 
keskustan palvelut ovat kävelymatkan päässä.

Myyntihinta: 36.464,87 €, velaton hinta 
40.000,00 €

Kysy lisää: Juha Siivonen LKV, puh. 050 597 0070

Orimattila, Myllypolku 3 A, 1 h,kk,kh,vh,p, 
yht. 30,5 m2
Sijoittajalle tai sinkulle sopiva koti kerrostalon 
2. ylimmästä kerroksesta. Talossa on uusittu 
mm. julkisivut, ikkunat ja käyttövesiverkosto. 
Jääkaappi, sähköliesi.

Kylpyhuone, jossa on suihku, peilikaappi, pesu-
koneliitäntä. Säilytystiloina vaatehuone, kellari, 
jäähdytetty kellari

Orimattilan keskustan palvelut lähellä. Huoneisto 
on heti vapaa.

Myyntihinta 38.011,33 €, velaton hinta 
39.000,00€

Kysy lisää: Jussi Mattila LKV, puh. 050 570 2725
Tai poikkea toimistollemme:
Orimattilan OP-Kiinteistökeskus Oy, Erkontie 11.
www.opkk.fi
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Hyviä uutisia
Ei alkanut uusi vuosi raketit räis-
kyen Orimattilassa, kun pelättiin 
terroristi-iskuja. No, ei vaiskaan, 
vaan rahat pamautettiin taivaal-
le jo kun juhlittiin 150-vuotista 
meininkiä. On siinä ollut pitkä 
matka yhdellä itsepäisellä kun-
nalla, totta tosiaan. Jatko näyttää 
kyllä epävarmalta ja Eetvarttikin 
alkaa kallistua siihen, että Lahti 
meitin vielä kaappaa, kun kunnan 
rahat on jo syäty ja haaskattu 
Hennaan. Joudun nyt eri linjoille 
suuresti arvostamani professorin 
kanssa, joka puolustaa Orimat-
tilan itsenäisyyttä härkäpäisesti.

* * *
Itsenäinen olisi halunnut olla Ar-
tjärvikin, kun nyt kuulee siellä 
kyläläisten juttuja. Olisi pitänyt 
ainakin kuunnella Ari Anttilaa ja 
Bergin Jannea, jotka olisivat luot-
sanneet kuntaa Iittiin. Ei olisi kait 
ainakaan huonompi vaihtoehto 
ollut kuin nykyinen. Kuolema.

Joulukuussa Artjärvellä oli joku 
joulun ovien avaus -kyhäelmä, 
josta meikäkin ohiviiletti. Paikalla 
näkyi ainaskin Tapsan tahtia ja 
Kimmon kimallusta sekä pikku 
poroa kainalossaan kantanut 
Leenuskaa.

Tarina kertoo, että Tapsa ja 
Kimmo keskustelivat siitä, että 
olisi se Iitti-vaihtoehto sittenkin 
kannattanut katsoa loppuun asti.

* * *
Eetvartti on saanut tietoa S-mar-
ketin baarista, että vanhalla tans-
si- ja rokkibändi Freebandilla 
on enemmän kysyntää kuin 
70-luvulla aikanaan. Osa jätkis-
tä on perhana soittanut kohta 
jo viiskytvuotta, voittekos sitä 
ymmärtää, ja aina vaan papat 
jaksaa heilua.

Salainen taxitietolähde kertoo 
että jopa Möysän Esso, eli Mössö 
on värvännyt jätkät musisoimaan 
kaikkien maan huippujen sekaan 
tammikuun 22. päivä perjantaina.

- Hieno ilta tulossa, joten lähe-
tään porukalla bailaamaan vai 
mennäänkö vain Matin kellariin?

* * *
Joulun ja uudenvuoden aika 
tuli meikällä oltua kotiarestis-
sa, kun muija oli niin pahalla 

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

JAKELUHÄIRIÖT

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

n. 11.800 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
KESKIVIIKKONA
17.02.2016

PERJANTAINA 29.1.  

LAMOURETTES
LIPUT 8 € ENNAKKO / 10 € OVI 
SHOWN JÄLKEEN ILMAINEN

SISÄÄNPÄÄSY, OHJELMA VELHON DJ 
TANSSITTAA 22.00-02.30  

Orimattilan Kehräämö, 
Pakaantie 1

Henkilökohtaista ja motivoivaa valmennusta

kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, liikuntaan ja

ravintoon. Lisäksi kauneuspalvelut.

Tutustu palveluihini ja ota yhteyttä!

tmikisse.weebly.com
Facebook: Tmi Kisse

IIolla ja sydämellä!

mammuttikodin uusi kanttihirsi
 Muuttovalmis hirsitalo mallisuojatulla kanttihirrellä!

Uusi, raikas mallistomme nyt saatavilla. 
Ainutlaatuinen mahdollisuus täysin uudenlaiseen 
tyyliin Kanttihirrellä, tartu tilaisuuteen heti! 

Mammuttimyyjä Olli Kivi
p. 044 540 4000
olli.kivi@mammuttikoti.fi
Mammuttikoti.fi

Selvänäkijä 
Tuulia Mäntylä
Ajanvaraus 040-4108877

tai tuuma@suomi24.fi

Särkyjä,
vaivoja, tai 
sairauksia?
parantavavoima.com

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

Palvelemme teitä ma-pe 7-17

 sähköurakointi

 varastomyynti

päällä. Tuli töpeksittyä kunnolla 
mettästysseuran pikkujouluissa 
ja voi olla, ettei meikä hetkiin 
liiku Heinämaan porukoissa. Heh.

No, telkkaria kattelin ja kas 
siellähän näkyi tuttuja poikia. 
Tapanina oli Kauhasen poika 
käynyt Kirppu-hevosen kanssa 
kuskaamassa ihan Helssingissä 

lapsia ja aikuisia hevosajelulla. 
Hieno teko ja vielä telkkariin pää-
si nimen kanssa. Orimattilasta.

Toinen Orimattilan poika oli 
meitin oman kylän Jukka Nik-
kula, jonka sukunimi oli saanut 
kaksi k-kirjainta. Nikke esitteli 
kylpypaljuja, joita sai vuokrata 

vaikkapa uudenvuodenyön pip-
paloihinsa.

Kyllä Orimattilassa on kelpo 
poikia, joita pääsee ihan telk-
kariinkin.

* * *
Meikäkin joskus Pärnun reissul-
laan sortui paljukylpyyn ja toi tu-
liaisinaan jonkun sukupuolitaudin 

joka ei sitten lähtenyt kotikons-
tein vaan piti vetää antibioottia 
naamariin. Vaimokin ihmetteli 
että mikäs äijää vaivaa, kun ei 
seksi enää kiinnosta. Jälkeenpäin 
kaverit kertoivat, ettei se tauti 
tainnut tulla kylpypaljusta, vaan 

Tamarasta, jonka olin bongannut 
reissullani. Itsellä on filmi poikki 
koko tapauksesta. Ja pysyy.

* * *
Artjärvi on sitten ollut naitet-
tuna Orimattilaan viisi vuotta 
ja nyt sitten tulee konsultti 
kertomaan kuka heikäläisistä 
saa kenkää, kun suoja-aika on 
päättynyt. Joku taatusti lähtee, 
se on selvä se. Samalla voisi 
siivota enemmänkin ja niitä 
turhia A4-arkin kantajia voisi 
siistiä pois valkoisesta talosta. 

Eetvartti on sitä mieltä, että 
tärkeimmät virkamiehet pitää 
laittaa tulosvastuuseen niin kuin 
firmoissa on toimitusjohtajilla. 
Orimattilan kaupungissa päitä 
tippuisi jo kättelyssä useita, kun 
katselee niitten vastuita.

* * *
Pakolaiset tulevat ja valtavaa 
kauhua on lietsottu. Meikä ei ole 
rasisti, mutta ne elintasoturistit, 
jotka siellä tulivat maahanmuut-
tajien mukana, niin ne pitää 
palauttaa. Niitä on suurin osa 
18-40 –vuotiaista irakkilaisista. 
Onneksi niistä aika moni on jo 
itsekin tajunnut typeryytensä ja 
lähtee vapaaehtoisesti takaisin. 
Todellista hätää kärsiviä pitää 
aina auttaa. Meikäkin ottaisi 
parikymppisiä neitoja ihan ko-
tiinsa asumaan, mutta muija ei 
salli. Piste.

* * *
- Poltteli vattas, sanoi Valtteri 
Bottas. Nastolan formula-kauhu. 
Koskahan Orimattilasta löytyy 
muita kilpa-ajajia kuin Uutun 
huoltoaseman korjauspäällikkö?

* * *
Kovaa tekstiä lateli poliisipäällik-
kö paikallislehden yleisönosas-
tossa, kun kertoi, ettei saanut 
kertoa Orimattilan polliisiase-
man lakkauttamisesta ennen 
eduskuntavaaleja, kun paikal-
linen kansanedustaja niin vaati! 
Mietipä tätä arvoisa lukija, jos 
yleensäkin olet tajuissasi!

* * *
Tällaisia retkuiluja. Pannaan taas 
menemään!

E E T V A R T T I

Telkkarista tuttu Rauno Kauhanen ja 
9-vuotias suomenhevonen Kirppu.

Onneksi Orimattilan polliisi valvoo ja ratsaa jatkossa-
kin. Varsinkin tulevina aikoina Heinämaantien varres-
sa riittänee valvontaa?

Tässä keskustelevat Artjärven isot pojat. Olisiko se 
Iitti sittenkin ollut parempi niitti?

Telkkarista tuttu Jukka Nikkula esitteli 
vuokraamiaan kylpypaljuja.
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Palveleva putkiliike Orimattilassa!

Tokkolantie 8, 16300 Orimattila
HUOM! Uudet numerot:

puh. 040 513 8073 tai 0400 616 234 www.orimattilanputkityo.fi

Miellyttävää lämpöä ja
tunnelmaa TAKALLA!

FOX II klapitakka
Kompaktiluokan ykköstakka, 
suosituimpia ja kauneimpia
Erinomainen lämmitysteho.

KAPO pellettitakka
Tyylin kuningas on hoikka
ja vaivaton, helppo pitää
puhtaana, useita värejä.

Tule tutustumaan ekotakkoihin
LVI-myymäläämme. Ihastut!

Suomalainen

Heat by Nature
bioetanolitakka
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Tukeva
metallirunko.
Saatavana
eri väri-
vaihtoehtoja.

Orimattilan Putkityö Oy

KUN TARVITSET 
PUTKIMIESTÄ 

soita meille 040 513 8073
LVI-asentaja
KEIJO
JORONEN
on valmiina
tekemään
vaikkapa
öljypolttimen
huoltotyöt.

Öljypolttimen
SUODATIN
Oilon 20 20 € Öljypolttimen

SUUTIN (Danfoss)

1050 €
TARJOUKSET VOIMASSA TAMMIKUUN AJAN!
Valtuutettu Oilonin huolto/jälleenmyyntiliike
Meiltä pumput releet, letkut ym. tarvikkeet.  

www.ormax.fiORMAX!OTA

 

 

 

HELPUUTAMME
remontin aloitusta

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

Olemme varanneet tuote-eriä
todelliseen TAMMI-ALE hintaan!

YM. YM.

TERVETULOA EDULLISILLE 

OSTOKSILLE!

-50%!
PERGO

LAMINAATTEJA

-50%!
PARKETTIA

eriä

(alk. 19,90e/m2)

890€
m2

alk

LATTIALAATTOJA

-50%!
2

1000€
rll

alk

TAPETTEJA

SEINÄLAATTOJA


