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KEHRÄÄMÖLLÄ
TAMMIRIEHA
21.1.
Katso
sivu 4 Kaikista ruukkukukista,

viherkasveista ja suojaruukuista 
-20% tällä kupongilla!

Erkontie 13, Orimattila
Ma-Pe 10-17, la 9-16, su 11-15

044 974 6132  www.diia.fi

Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu Diia Oy

Hellimö juhlii 8-vuotis-
synttäreitään 19.1.2017
Tervetuloa 10-16 
KAKKUKAHVILLE
Koko päivän hoitopisteet

5€/piste/hlö

Saunat 10€/hlö (etukäteisvaraus, saunomisaika 1h)

Löydät meidät Kehräämöltä: 

Pakaantie 1, Orimattila (Kehräämön 2.krs, A-ovi)

Lisätietoja: 044-3773017, info@hellimo.fi

www.hellimo.fi

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä

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

TARJOUSERÄ!

35€

Lämpimästi joka jalkaan

Lasten KUOMA
koot 24-34

TARTATAR
La
ko

Turvallisesti!
NASTALENKKARINaisten

JUHLA-
KENKÄ

Runsaasti
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Hae omasi!

- myös
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Naisille (37-42)
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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

Finlux 48” full HD LED TV 48FFA4110 
300Hz Full HD television anteni ja kaapeliverkkoon. 
HD- teräväpiirtovirittimillä, Helppokäyttöiset valikot ja 
hyvät litännät, 2 * HDMI. USB-TALLENNUS.

99€

Electrolux ZCS2100 Pölynimuri 
Hiljainen ja tehokas. Tekstiili/harja-
suulake. Tehokas ilmansuodatus takaa 
terveellisen sisäilman. Pölypussin täyt-
tymisen osoitin. Rakosuulake. Kätevä 
kantokahva helpottaa imurin siirtelyä. 
Tehonsäätö. Multi-room system™ – 12 
metrin toimintasäde. Integroidut tauko- 
ja säilytyspidikkeet. Hiljainen mutta 
tehokas ja näppärä. Pestävä Hygie-
niasuodatin E12 poistaa pienimmätkin 
hiukkaset. Mukana erityinen, 
pehmeäharjaksinen parkettisuulake, 
joka soveltuu erinomaisesti kaikille 
koville imurointipinnoille kuten parketil-
le, laminaatille, lauta- tai laattalattialle.

(ovh. 549 €)

269€

JATKUU

Whirlpool pyykinpesukone 
AWE6100   
Selkeä ja helppokäyttöinen 6kg:n 
pesukone. Säädettävä linkousnopeus. 
Ohjelmia mm. pikapesu 15min, nopea 
vain tunnin pituinen päivittäispesuoh-
jelma 40C lämpötilalla ja villaohjelma. 
Ajastin 1-3-6-9-12h. Maksimilinko-
usnopeus 1000 rpm. Moottoritakuu 
5 vuotta. Säädettävä linkousnopeus 
0/400/600/800/1000, tehohuuh-
telu, ohjelman nopeutus-lisävalinta, 
energialuokka A++, mitat 
K 900 mm x L 400 mm x 
S 600 mm.

Siemens Astianpesukone 
SN44D202SK 
Tehakas ja kestävä IQdrive-moottori, 
variospeed toiminto lyhentää pesuai-
kaa jopa 50%, säädettävä yläkori ja 
AquaStop-vesiturva.

439€

299€
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Kuka keksii hintoja?

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

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

Koulutuskeskus Salpaus on myynyt entisen ammattikou-
lun kiinteistön eräälle sijoittajalle 169.000 euron hintaan. 
Sitä tarjottiin tiettävästi myös Orimattilan Vuokratalot Oy:n 
ostettavaksi 800.000 euron hintaan? Melkoinen hintaero, 
kun yritettiin saada kaupungilta yli nelinkertainen hinta.

Nyt ammattikoulun tiloja vuokrataan Orimattilan kaupun-
gin koulujen käyttöön toukokuun 2017 loppuun asti 10,88 
euron +alv. neliöhintaan. Tarvitaan ns. väistötiloja Jokivarren 
koulun sisäilmaongelmien takia.

Opetuspalveluille muodostuu väistötiloista 10 kuukauden 
ajalle 240 625 euron ylimääräiset kustannukset.

Nythän käy niin, että Orimattilan kaupunki maksaa am-
mattikoulun tilojen käyttövuokrana tuon 169.000 euron 
myyntihinnan.

Orimattilassa Erkontiellä monet yritykset maksavat vuokraa 
alle 10 euroa neliöltä, Kehräämöllä vielä vähemmän. Nyt 
koululaitos maksaa 10,88 euroa neliöltä…

Kysymys kuuluukin, että kuka keksii näitä hintoja? Kuka 
on vastuussa yhteisistä varoistamme?

Artjärven alasajo…
Ammattikoulu myytiin halvalla…

Kuntaliitoksen jälkeen Artjärvi on alkanut näivettymään. 
Monet palvelut ovat kaikonneet ja tällä menolla lakkaa lisää...

Pankkiautomaatti lähti, samoin matkahuolto- ja posti-
asiamies, kirjasto, terveyspalveluja…

Nyt pitää keskittää kuntavaaleissa voimaa oman alueen 
nimille, jos vaan ovat ehdokkaina: Ari Anttila, Raimo Autio, 
Leena Ritala, Marianna Hyväkkä…

Entinen kuntajohtajakin voisi taistella tehokkaammin 
Artjärven puolesta? Kunnantalon alakerrassa, apteekin 
vieressä olisi tilaa matkahuollolle ja postiasiamiehelle, 
samalla siihen voisi perustaa pikku kahvilan? Myös talon 
yläkerrassa olevia huoneita voisi vuokrata edullisemmin 
vaikkapa pienyrittäjien käyttöön. Nykyisin vajaan 20 neliön 
huoneen vuokra on 600 euroa kuussa!

Onneksi Orimattilan Vuokratalot Oy Erkki Kivisen johdolla 
rakensi Artjärven palvelutalon laajennuksen ja EU-hankeasia-
mies Jari Montonen hommasi Salmelaan liikuntapuiston. 
On saatu edes jotain artjärveläisille.

Aina yrittäjien asialla
Olan Extraa on ilmestynyt 15.7. 2009 alkaen, seitsemän ja 
puoli vuotta. Tämä on järjestyksessään 90. numero.

Extraa on aina ollut poliittisesti sitoutumaton ja on sitä 
jatkossakin. Lehti on aina ollut Orimattilan asialla, kirjoittanut 
kaikesta positiivisesti, niin yrityksistä kuin tapahtumistakin.

Lehdessä on ollut paljon yritysjuttuja, vanhoja lehtinume-
roita selaten tähän päivään niitä löytyy yli 400 kpl ja niitä 
on tehty kaikkiaan lähes 150 eri yrityksestä. 

Extraa jatkaa Orimattilan palvelujen, kaupan, osaamisen 
ja tapahtumien erikoislehtenä. Se pyrkii vaikuttamaan niin, 
että Orimattilassa pärjätään. Extraa on mukana myös monien 
tapahtumien taustalla, Orimattilan parhaaksi.

Lähde mukaan kehittämään lehteä!
- - - 
Tiedoksi, ettei allekirjoittanut ole kuntavaaleissa ehdokkaana.

Reijo Välkkynen, 050 336 8425
reijomedia@hotmail.com      www.olanextraa.fi

Säästöpankki jakoi toimintatukea

Kuvassa vasemmalta Myrskylän Säästöpankin konttorinjohtajat Ninni Grönberg ja Jussi Korkeamäki, Kul-
taisen iän kerhon Tuija Forsström ja Marjatta Hagren, Ampun Hanna Simola, Myrskyn Jari Högström sekä 
Säästöpankin toimitusjohtaja Jari Oivo.

Perinteiseen tapaan Myrskylän Säästöpankki muisti paikallisia 
yhdistyksiä sekä toimijoita ja jakoi vastuullisuustukia vuoden lo-
pussa. Tukea saivat Ampun 4H-kerho 2500 euroa sekä Myrskylän 
Myrsky 1500 euroa sekä Myrskylän SPR:n Kultaisen iän kerho 
1000 euroa.

Säästöpankkien ”Parempi Suomi 2016” -kampanja kysyi val-
takunnallisesti viime vuoden maaliskuussa, että millaiset asiat 
edistäisivät parhaiten kotipaikkakuntien asukkaiden hyvinvointia 
ja ketkä tarvitsisivat eniten tukea. Myrskylän Säästöpankin toi-
minta-alueella vastauksia saatiin useita kymmeniä.

- Mitään isoja toiveita ei esitetty, kuten jäähallin rakentaminen, 
vaan ihan sopivia ja kohtuullisia esityksiä ja parannusehdotuksia 
saatiin, selvitti Orimattilan konttorin johtaja Jussi Korkeamäki.

- Orimattilassa toiveita kohdistettiin nuorten auttamiseen ja tu-
kemiseen ja siksi päädyimme antamaan Ampun 4H-yhdistykselle 
2500 euroa. He tekevät hyvää työtä nuorten hyväksi.

- Tulemme jatkamaan nuorten työelämäkasvatusta ja kiitämme 
saamastamme tuesta ja avustuksesta. Pystymme nyt järjestämään 

jotain ylimääräistä nykyisiin kursseihimme, totesi toiminnanjohtaja 
Hanna Simola.

- Myrskylän Myrsky käyttää tukirahan urheilukouluun tai voi-
simme käydä vaikkapa Orimattilan uimahallissa useammin, sanoi 
puheenjohtaja Jari Högström Myrskystä.

- Kultaisen iän kerho voisi tempaista jotain yhteistä tai sitten 
järjestää kesäretken, iloitsivat Marjatta Hagren ja Tuija Forsström 
kerhon puolesta.

Myrskylän Säästöpankin toimitusjohtaja Jari Oivo kertoi sääs-
töpankkien vastuullisuudesta yhteisöä kohtaan, joka on osa al-
kuperäistä toiminta-ajatusta, ja siksi Myrskylän Säästöpankkikin 
on mukana auttamassa ja tukemassa eri toimijoita. 

Jari Oivo totesi myös, että Myrskylän Säästöpankki on kasvanut 
suhteessa eniten 23. säästöpankin joukossa Suomessa.

Orimattilan ja Myrskylän lisäksi toimintatukea jaettiin myös 
Mäntsälässä ja Porvoossa, jotka ovat Myrskylän Säästöpankin 
toimipaikkoja. Kaikkiaan pankki jakoi tukea 10500 euroa.

Vartiointikeskus hommasi defibrillaattorin

Rytmihäiriöön nopeasti apua!
Orimattilan Vartiointikeskus 
on hankkinut vartioautoonsa 
defibrillaattorin, eli defin, jolla 
sydämen pysähdystilanteessa 
pyritään poistamaan haitallinen 
rytmihäiriö. Elvytettävälle poti-
laalle annetaan laitteella hoitava 
tasavirtasähköisku.

- Automme päivystää Orimatti-
lan keskustan laajalla alueella ja 
on nopeasti hälytettävissä apuun, 
joten defibrillaattori sopii hyvin li-
säpalveluihimme, kertoo Kimmo 
Rentola Vartiointikeskuksesta. 

- Henkilökuntamme on saanut 
koulutuksen defin käyttöön. Laite 
tunnistaa luotettavasti rytmihäi-
riön ja neuvoo laitteen käyttäjää 
toimimaan oikein ja turvallisesti.

- Orimattilassa näitä laittei-
ta ei ole tietääkseni kuin ter-
veysasemalla ja uimahallilla. 
Defibrillaattori on pelastanut 
jo satoja ihmishenkiä, kun se 
on voitu ottaa nopeasti käyttöön 
sydämen häiriötilanteissa.

Defibrillaattori maksaa noin 
2000 euroa. Se on halpa hin-
ta, kun laitteen avulla voidaan 
pelastaa ja auttaa sydänpotilaita.

- Sydänpysähdyksen sattuessa 
toipumismahdollisuuksiin vai-
kuttaa merkittävästi aikaviive, 
jolloin sydämen oma rytmi ja 
verenkierto saadaan palautettua. 
Rytmihäiriön poisto edellyttää 
defibrillaattorin antamaa säh-

kövirtaa.
Kimmo kertoo, että aina pitää 

soittaa hätänumeroon 112, kun 
tarvitaan apua.

Tässä myös Orimattilan Var-

tiointikeskuksen numero 044 
5232 701, johon voi soittaa 
iltaisin ja yöllä, kun tilanne 
edellyttää nopeaa apua.

- Olemme valmiina nopeasti 

auttamaan monissa muissakin 
kuin vartiointiasioissa, koska 
päivystämme läpi vuorokauden, 
joten ottakaa vaan reippaasti 
yhteyttä, Kimmo sanoo.

Tällainen defibrillaattori kulkee koko ajan mukana Vartiointikeskuksen autossa.
- Meiltä löytyy myös alkusammutusvälineet ja ensiaputarvikkeita, Kimmo esittelee.
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APUA LUMITÖIHIN JA PIKKU REMONTTEIHIN  
TILAA  OMAKOTITALKKARI Kari Viitanen 
mp. 044 712 6669. Palvelu on tarkoitettu omakoti-

yhdistyksen jäsenille ja palvelusta peritään 17,00 € tunti +
matkakulut 0,41 €/ km. Kari tekee normaali talkkari töiden 
lisäksi pikku sisäremontteja, maalauksia, tapetointia,
laminaattiasennuksia ym.  sekä ATK – apua.

OMENAPUIDEN RUISKUTUSILTA
Keväiset omenapuiden ruiskutukset ovat pian edessä.
Omakotiyhdistys järjestää illan  ti. 7.2. 2017  klo 18:00 –
Paikka:  Järjestötupa Rantatie 2,  kaupungintalon alakerta.
Alan asiantuntia kertoo käytettävistä aineista ja annetaan tarvit-
tavaa informaatiota. Voit tilata Omakotitalkkarin ruiskuttamaan. 
Kari Viitanen ottaa vastaan ruiskutustilauksia. Vapaa pääsy. 
Kahvitarjoilu. Lisätietoja: Pertti Oksanen  mp. 0400 459 222 tai   
pertti.oksanen@phnet.fi

Liity jäseneksi:  O:lan Omakotiyhdistykseen jäsenmaksu on 
vain 27,00 € / vuosi. Saat merkittäviä jäsenetuja mm. talkkari-
palvelumme. Jäsenetuna mm. Vuosi ilman perusmaksua KSOY:n 
sähkösopimus. Lisätietoja puheenjohtaja Pertti Oksanen  mp. 
0400 459 222 tai  pertti.oksanen@phnet.fi

Katso osoitteessa: www. omakotiy.fi

Taru Karoliina
Intuitiivinen näkijä. 
Teen tulkintoja
myötätunnolla ja
 rakkaudella. 

30min/35 Eur
60min/50Eur
Puh. 050 3473668
taru.astikainen1980@gmail.com

Suomenhevosen päivää
vietetään

6.9.
Orimattilassa

- Suomi juhlii
100 vuottaan!

”Eihän tämä maa minun omani ollut”

Mestarikansanlaulaja
Hilja Grönforsin konsertti
Orimattilan kirkossa lauantaina 21.1.2017 klo 16. Hilja Grönfors 
– laulu, Valtteri Bruun – kitara, Kiureli Sammallahti - haitari

Hilja Grönfors on saanut tunnustusta romanien perinnelaulupe-
rinteen uudelleen elvyttämisestä ja elossa pitämisestä. Grönfors 
nimettiin vuonna 2005 Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla mes-
tarikansanlaulajaksi. Hän alkoi tallentaa perinnelauluja muistiin 
1990-luvulla merkitsemällä ja äänittämällä. Ensimmäiset Grönforsin 
levytykset julkaistiin vuonna 1996 Luludzako drom kokoelmassa. 
Phurane Mirits - Hilja Grönfors & Latšo džinta saivat vuonna 2008 
Musiikkituottajat ry:n myöntämän Etno-Emman. Vuonna 2014 
Hilja Grönfors sai Suomi-palkinnon romanien kulttuuriperinteen 
hyväksi tekemästään työstä. Hän on myös opettanut romanien 
musiikkiperinnettä Kaustisella ja Sibelius-Akatemiassa. 

Konsertin yhteydessä on pieni romanikulttuurin näyttely. 
Konsertin järjestävät yhteistyössä Orimattilan seurakunta, kult-

tuuritoimi ja Orimattilan keskustan kyläjohtokunta. 
Konsertin kesto 1 h. Käsiohjelmamaksu 10 €. Tervetuloa!

Hatunnosto Nikulalle

Jäähallia tarvitaan!
Yrittäjä Jukka Nikula on ennenkin laittanut tuulemaan 
ja nyt hän aikoo rakentaa jäähallin Orimattilaan, Nikke 
Areenan viereen.

Jukka kertoo, että suunnitelmat ovat jo pitkällä jäähallin 
rakentamisen aloittamiseksi. Todennäköisesti huhtikuus-
sa aletaan kaivamaan perustuksen monttua, mikäli kaikki 
sujuu kuin pitää.

Jäähalliin on varattu jo kaikki luisteluvuorot. Aina Lahtea 
myöten ollaan tulossa Orimattilaan pelaamaan ja harjoitte-
lemaan jääkiekkoa ja taitoluistelua. Myös Orimattilan omat 
liikuntaseurat ovat innostuneet asiasta. 

Jukka ei tarvitse kaupungilta rahaa jäähallin rakenta-
miseen. Hän tarjoaa kaupungille jäävuoroja 15 h/viikko, 
jotta saadaan Orimattilan kouluille ja yleisluistelijoillekin 
mahdollisuus jäähallin käyttöön. Suomen talvet kun ovat 
mitä ovat, ja enää ei tiedä koska luonnonjäätä saadaan 
pysymään kentillä.

Jäähalliin on tulossa myös 60 metrin suora juoksijoille, 
jota kovasti pyydettiin uuteen urheilutaloon, mutta ei sitä 
sinne saatu.

Nyt on tuhannen taalan paikka lähteä mukaan JukkisA-
reenan jäähalliin!

Reijo Välkkynen

Rakentajan ja remontoijan

NETTO-OSTOPÄIVÄT
19.-21.1. Värisilmässä
 - Olemme jälleen mukana kaksi kertaa vuodessa järjestettävässä 
valtakunnallisessa Netto-ostopäivä -kampanjassa, kertoo kauppias 
Aimo Lappalainen Värisilmästä.

Kampanjan idea on lyhykäisyydessään seuraava:
- Myymme kolmen päivän ajan valikoidut tuotteet maahantuojan 

erikoisehdolla. Valitsemme asiakkaan kanssa tuotteet, kirjaamme 
valinnat, teemme tuotteista sitovat varaukset, tarkat määrät voi 
ilmoittaa myöhemmin.

Toimitukset rahtivapaasti kotiin heti tai viimeistään 15.6 mennessä.
- Alennukset on sitä luokkaa, että jos kevään aikana on mielessä 

tehdä remonttia, valinnat kannattaa hoitaa NYT!
Nyt siis kaikki remonttireinot ja -ritvat kipin kapin torstaista 

lauantaihin sisustusmarkkinoille Värisilmään!

Helmikuussa tavataan

15.2.

Matkahuolto on
nyt VahvaTassussa
Orimattilan palveluvarustus säilyi, kun matkahuoltoasiamiehen 
palvelut siirtyivät Eläintarvikeliike VahvaTassuun Kärrytielle Huol-
toasema Uutun lopettaessa toimintansa.

Yrittäjä Katja Puumala ei kauan funtsinut asiaa, kun kuuli 
asiasta.

- Kuulin kautta rantain, että Matkahuolto etsii uutta asiamiestä 
ja tartuin heti tarjottuun mahdollisuuteen jatkaa toimintaa, Katja 
sanoo.

Matkahuollon toiminta alkoi 9.1. VahvaTassussa, joten kaikki 
tapahtui nopeasti.

- Ainahan tällainen uusi asia aiheuttaa pientä härdelliä alkuun, 
mutta olemme saaneet onneksi ohjelmat toimimaan ja tavaraa 
on lähtenyt ja saapunut.

- Maanantaina 9.1. kun pääsin kotiin, niin olo oli uupunut, mutta 
aivan mahtava. Olen tästä mahdollisuudesta todella innoissani!

Meillä on Orimattilassa niin ihania asiakkaita, että kaikki ovat 
ottaneet vaihdoksen hyvin. Kiitos kaikille pitkäjänteisyydestä!

Katja kertoo, että toiveena olisi, että suuret tavarat haettaisiin 
ja noudettaisiin takaoven kautta.

- Uutena asiana on se, että meille käy nyt myös korttimaksu. 
Aukioloajat ovat toki myös vanhaan verrattuna hieman erilaiset. 
Olemme auki arkisin 10-18 ja lauantaisin 10-14.

- Hyvin on lähtenyt matkahuollon palvelut käyntiin, 
Katja toteaa.

Kanahaukka törmäsi
ikkunaan Koivulassa
Raitakujalla asuvat Saimi ja Jorma Mäkelä kuulivat melkoisen 
paukahduksen, kun Tommin päivänä 21.12. puolen päivän aikaan 
nuori kanahaukka törmäsi heidän kotinsa ikkunaan.

Mäkelät löysivät kanahaukan, joka makasi maassa selällään 
vesilammikossa. Lintu oli aivan tööt ja sekaisin, ei tiennyt tästä 
maailmasta tuon taivaallista.

Soitto eläinlääkäri Tarja Havukaiselle johti eteenpäin, ja nuori 
kanahaukka pääsi eläinsuojeluvalvoja Sari Valtasen hoitoon.

- Kanahaukka oli pahasti nälkiintynyt, ja siksi jahtasi pikkulintuja 
Koivulan alueella. Ilmeisesti se ei havainnut ajoissa ikkunaa, johon 
törmäsi aika rajusti. Sen seurauksena yksi varpaankynsi vaurioitui, 
ja lisäksi linnun pää sai melkoisen tällin ja oli pökerryksissä vielä 
illalla, kun se saatiin tänne meille hoitoon, Sari selvittää.

Kanahaukka sai Sarilta ruokaa ja voimistui päivä päivältä niin, 
että tänä päivänä lintu on taas vapaana luonnossa. Toivottavasti 
ruokaa riittää metsissä ja pelloilla, ettei sen tarvitse pikkulintuja 
jahdata asutusalueilla, joissa ikkunat heijastavat vääränlaisia 
maisemakuvia linnuille, ja siksi ne lentelevät niitä päin.

Nuori kanahaukka oli täysin se-
kaisin, kun Jorma Mäkelä otti sen 
talteen. Siitä tuli Tommi-haukka, kun 
se oli Tommin päivän koheltaja.
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WANHA VILLATEHDAS LUMOAA…

Kehräämö

Alfa Mover - Hix-Spot Oy - Hotelli Teltta  - Kahvila Kehräämö - 
Kehräämön Hellimö - Kehräämön Hiuspaja - Koirapalvelu Rochallor -
Korutasku - Kuntosali GYM 23 - Kynttiläpaja Maria Drockila -
Käsityövakka - Eteva kuntayhtymä Orimattilan toimintakeskus -
Orimattilan Kantritanssijat ry - Olan Kamppailijat - Orimattilan Pienkone 
- Orimattilan teatterinystävät - Orimattilan Vapaaseurakunta -
Ravintola Tehdas - RR-Ompelu Logimar Oy - Pitsitupa - Inka Studio - 
Kirppis Rukki - Automyynti Imone 

Me palvelemme aina ilolla!www.alfamover.fi

Tervetuloa
mukaan!

Rakkaudesta liikuntaan 

TORSTAITANSSIT klo 14 – 17.30
liput 10 €, sis. narikan.

19.01. VSOP   
26.01. Duo Eija ja Hannu
02.02. Hollolan harmonikat
09.02. Raija Kautonen ja Comet
16.02. Pepe Enroth
23.02. Tuplawernet
02.03. Sakke Kotilainen ja Focus
09.03. Jussi Roponen
16.03. Pispalan sälli ja Sinirytmi

Sunnuntaitanssit klo 17
Liput 14 €, sis. narikan
29.01. Tulipunaruusut
05.02. Ippe Mansikka
12.02. Tanssiorkesteri Metsätähti
19.02. Onnentähti
26.02. Henkka ja Kulkurit
05.03. J. Eskelinen
12.03. Helminauha
www.orimattilankehraamo.com

MEILLÄ TANSSITAAN!
PUOTIKUJALLA myynnissä
suuren suosion saanutta
ANJAN
HERNEKEITTOA
annos, sisältää voileivän.
- Myös mukaan 5€ /litra.
NIIN KAUAN KUIN RIITTÄÄ
- joten tule heti aamupäivästä!

4 €

OLEMME MYÖS
FACEBOOKISSA!

Liikkeissä tarjolla runsaasti eri tuotteita ja 
lahjatavaraa. Tervetuloa iloisille ostoksille!
Kynttiläpaja 
Maria 
Drockila joulun loput tuotteet

ALE-70%

Kaikille avoimet.
klo 10-11 spinningiä,
11-12 LesMills sh’bam
Tervetuloa liikkumaan!

Reippaat, ilmaiset
J U M P A T la 21.1.

Lasten POKEMON-JAHTI la 21.1.
klo 10-12, lähtö Alfa Mover. Pokemonit ovat piilossa
Kehräämön 1-3 krs, ei tanssisali, ei liikkeissä. Voita!

TAMMIRIEHA
Kehräämöllä 21.1.klo 10-13 

Lapsille ilmaista

PONI-
AJELUA
Ravintola Tehtaan 
puoleisessa päässä
klo 11-13

Kehräämö tarjoaa monille
yrityksille upeat toimitilat!

Pepe Enroth

J.Eskelinen

Tervetuloa ostoksille
PALVELEVALLE
KIRPPIKSELLE!
Kehräämö, 2 krs

KIRPPIS
RUKKI
040 933 7947
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Palvelemme teitä
ma-pe 7.-17.

Tervetuloa
ostoksille!   Kärrytie 4, Orimattila P. 03-777 7444.

TUNNISTIN-
VALAISIN L585 S
- tunnistin valvoo
- liike sytyttää
- musta ja valk.39,-

SISUSTA VALAISIMILLA

39€

PALVELEVA SÄHKÖKAUPPA

LAADUKKAAT 
VALAISIMET

MONITOIMI-
TYÖKALUT

Ammattiliikkeestä laatua
työhön ja vapaa-aikaan

TARJ.

Valaise kotisi!

Tarjous-

hinta

TUNNELMAVALOT
JOULUVALOT

SESSAK
EVA ja
ELSA

TAR

ALE -50%
SÄHKÖASENNUSTYÖT

AMMATTITAIDOLLA
03-7777444

590
VAIN

2 kpl

ENERGIANSÄÄSTÖ-
LAMPPUJA ERÄ! 2,00/kpl

AIRAM LED-
VAKIOLAMPPU 

2kpl/
pkt. 

SISUSTA VALAISIMILLA!
- TARJOUKSIA
- POISTO-
 ERIÄ

Tule heti!
ALE!

ALE!

Aika keventää?
Auli Rötkö tarjoaa tällä kertaa kasvislasagnen ohjeen, jonka herkullisuus piilee mehevän 
tomaatti-kasviskastikkeen ja maukkaan feta-pesto-kasviskastikkeen vuorottelulla.

Tätä saa syödä hyvällä omalla tunnolla sillä annoksessa on vain noin 370kcal!!

Hyvän olon
kasvislasagne
(6 annosta)
800g kasviksia (esimerkiksi 
porkkana, parsa, paprika, sipu-
li, maissi, herne, kesäkurpitsa, 
kukkakaali, munakoiso...Myös 
pakastekasvikset ja sienet 
käyvät hyvin)
8kpl täysjyvälasagnelevyjä
500g tomaattimurskaa
1/2dl pestokastiketta
3dl rasvatonta maitoa
200g fetajuustoa (3%)
oliiviöljyä
mustapippuria
oreganoa
(valkosipulia, chiliä)
Pilko kasvikset tasakokoisiksi 
paloiksi ja kuullota pannulla 

oliiviöljyssä. Jätä kasviksiin 
hyvä purutuntuma, sillä ne 
kypsyvät vielä uunissa.

Ota kasviksista 1/3-osa eril-
liseen astiaan ja lisää niihin 
pestokastike, fetajuusto sekä 
kiehuvan kuuma maito.

Paistinpannuun jääneisiin 
kasviksiin lisätään tomaatti-
murska sekä mausteet.

Kiehauta tomaatti-kasviskas-
tike nopeasti ja tarkista maku.

(suolan lisäämistä tulee 
välttää peston ja fetajuuston 
suolaisuuden takia)

Voitele öljyllä noin 3-litran 
uunivuoka ja aloita lasagnen 
kokoaminen niin että pohjim-
maiseksi tulee puolet tomaat-
ti-kasviskastikkeesta, sitten 
4kpl lasagnelevyjä ja niiden 

päälle feta-kasviskastike. Lado 
toinen kerros lasagnelevyjä ja 
päällimmäiseksi loput tomaat-
ti-kasviskastikkeesta.

Kruunaa kokonaisuus vielä 
ripauksella lempijuustoasi.

Paista lasagnea 200 asteessa 
noin 30 minuuttia.

Auli antaa extra-
ruokavinkkejä.

Vinkki!
Ruokaisamman kasvis-
vaihtoehdon saat lisää-
mällä soijarouhetta tai 
härkistä tomaatti-kas-
viskastikeeseen.

Tähän ruokaan sopii 
myös mainiosti tuliset 
texmex-mausteet, salsa 
ja jalopenot.

Korvaa pestokastike ha-
lutessasi salsalla ja lisää 
muut mausteet tomaat-
ti-kasviskastikeeseen.

Uuden vuoden terveiset Hellimöltä
Hellimöllä otamme uuden vuoden vastaan 
8-vuotissyntymäpäivää juhlimalla 19.1.2017! 
Tervetuloa kaikki kakkukahveille ja tutustu-
maan tiloihimme, jos et aikaisemmin ole käynyt 
meillä. Kyseisen päivän klo 10-17 hoitopis-
teisiimme pääsee 5 /hlö/piste ja saunomaan 
pääsee 10 /hlö/1h. 

Hoitopisteitämmehän on suolahuone, käsipa-
rafiinihoito, Äänisen aaltojen matalaäänihieron-
ta, Pyramidin kirkasvalohoito, Mielenkeinujen 
(riippukeinu) rentoutus sekä infrapunasauna. 
Saunaosastoltamme löytyy höyrysauna sekä 
perinteinen suomalainen sauna ja porepalju. 
Meiltä saat saunomiseen lainaksi pyyhkeet 
ja kylpytakit sekä tossut. Suihkutiloistamme 
löydät käyttöösi pesuaineet ja pukuhuoneis-
tamme hiustenkuivaajat sekä ihonhoitotuotteet. 
Miehille ja naisille on erilliset pukuhuoneet, 
saunoissa käytetään uima-asua. 

Saunoihin on etukäteisvaraus, hoitopisteisiin 
voit tulla 19.1. aika varaamatta. Hoitopisteis-
sä hoitoaika on noin 30 minuuttia per piste. 
Suolahuoneessa on vuorojen välissä 15 mi-
nuutin ilman puhdistus, joten siihen saattaa 

joutua hetken odottamaan, mutta sillä aikaa 
voi nauttia vaikka kakkukahveista! Normaa-
lipäivinä hoitopisteisiin on hyvä varata aika 
etukäteen! Hellimöltähän löydät myös kos-
metologin ja hierojan palvelut! Maaliskuulle 
asti meillä suorittaa harjoittelunsa 2. vuoden 
kosmetologiopiskelija, jonka edullisiin hoitoihin 
kannattaa varata aika pian! Tarkempia tietoja 
saat vastaanotostamme p. 044-3773017 tai 
info@hellimo.fi. 

Uudet vastaanoton aukioloaikamme 
ovat: Ma ja Ti: 10-14 puhelinajanvaraus 
(vastaanotto auki sopimuksen mukaan), 
Ke-Pe 10-16.30, La 10-15. Hoitopisteisiin 
ja saunoihin voi varata aikoja Ma-Pe sopi-
muksen mukaan (8-18 välillä), La 10-15.  
Kosmetologin ja hierojan ajat edelleen Ma-
Pe 10-18, La 10-15. Ryhmille olemme auki 
sopimuksen mukaan (vähintään 6 hlöä). Li-
sätietoja www.hellimo.fi 

Isot kiitokset kaikille asiakkaillemme vii-
me vuodesta! Toivottavasti kuluvana vuonna 
näemme teitä yhtä usein!

Emma Malinen 

Myllylän koulun
rakentamisesta
Moni on ottanut yhteyttä Extraan ja ihmetellyt, että 
miksi Myllylän koulun laajennusosa on koko ajan 
säiden armoilla. Varsinkin joulunalusviikolla satoi 
vettä ja uuden koulun rakenteet taatusti kastuivat, 
kun ei kattorakenteita ollut suojattu riittävästi, 
kun aluskatteet ja pressut osittain puuttuivat.

- Onko Myllylän koulun laajennus seuraava 
sisätilaongelmista kärsivä koulu, kysytään? 

Kysymys on aiheellinen, sillä nyt on ollut mel-
koisen märkä syksy ja alkutalvi, jolloin rakenteet 
muutenkin joutuvat kosteudelle alttiiksi, saati että 
ne kastuvat monia päiviä räntä- ja vesisateessa.

Tähän voisi ystävällisesti vastata joku muu kuin 
koulua rakentava taho.

Reijo Välkkynen
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Tokkolantie 8, 16300 Orimattila

puh. 040 513 8073,
0400 616 234

Olemme myös Facebookissa!

www.orimattilanputkityo.fi

Orimattilan 
Putkityö Oy

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

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

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

Topintie 2, 16300 Orimattila

Meiltä myös rekisteröintipalvelut ma–pe 9–17.Meiltä myös rekisteröiöintipalvellut ma–pe 9–17.
Katsastukset nyt ma–pe klo 8–18!

ORIMATTILAN KANTRIKATSASTUS

SOITA
045 693 3748

Topintie 2B
Orimattila

www.omkk.fi

100% kotimainen katsastusasema

t nyt ma–pe klo 8–18!t ma pe klo 8 18!

49
NYT

sis. kaikki mittaukset

Varaa aikasi heti!
Tarjous voimassa
31.1.2017 asti.

NYTNYT
KATSASTUSPAKETTI

sis kaikki mittaaukseseettttett

TARJOUS

- 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 nä-
kemyksiä ei julkaista. Mieluusti mielipiteet sähköpostitse: reijo-
media@hotmail.com

Koivulan pimeys
Koivulan asuntoalue on iältään 
nelikymppinen ja siellä asuu 
satoja ihmisiä, nuoria perheitä 
lapsineen ja vanhempaa väkeä.

Alueella ei ole katuvaloja kuin 
pääväylien varrella, ja varmaan 
siksi, että autoilijat näkevät ajaa? 
Sitä vastoin kaikki pienemmät 
tiet, kaaret ja kujat ovat valaise-
matta ja nyt talvella myös paikoin 
kehnosti hiekoitettu.

Voisiko niitä valopylväitä laittaa 
muutamia, vaikka 100 metrin 
välein Koivulan asuntoalueen 
teille ja jättää Latolantien ja 
Juonalantien valaistusta vä-
hemmälle?

Varsinkin Koivukaaresta Koi-

vukujaa pitkin kuljetaan paljon 
Lahdentien linja-autopysäkille ja 
siellä ei ole valaisemassa tuikun 
tuikkua, jos ei lasketa taloyh-
tiöitten omia valaistuksia. Myös 
hiekkaa kaivataan liukkauteen!

Aino ja Toivo

Virkamiesten
toimenkuva?
Kun Artjärvi liitettiin Orimatti-
laan, niin sen seurauksena tuli 
muutamia Artjärven kunnan 
viranhaltijoita ja työntekijöitä 
töihin Orimattilan kaupungille.

Nyt, kun kuntaliittymästä on jo 
yli viisi vuotta, niin ihmetyttää, 
että mikä on ollut elinkeinojohtaja 
Kuparisen toimenkuva? Mitä hän 

on tehnyt Orimattilan työpaikko-
jen ja yritysten hyväksi?

Juuri saimme kuulla kuinka 
Perustava Oy siirtää tuotantonsa 
Mäntsälään, kun yritykselle ei 
pystytty hoitamaan ramppiyh-
teyttä nelostieltä Tuuliharjan 
yritysalueelle.

Nyt olisi syytä tarkistaa muu-
tamien virkamiesten toimenku-
vaa. Orimattila on menettänyt 
viimeisen kymmenen vuoden 
aikana paljon voimaansa, kun 
yritysasiat on laiminlyöty lähes 
totaalisesti.

Eikä sinne Hennan ”skutsiin” 
muuta kyllä yhtään ”stadilaista”, 
kuten kuvitellaan.

Huolestunut
yrittäjä

Missä oli
ilotulitus?
Kovasti kaipasimme uuden-
vuodenaattona Orimattilan 
kaupungin ilotulitusta, kun kau-
punki täytti 25 vuotta. Aiempina 

vuosina käytettiin tuhansia euroja 
raketteihin.

Ei kai muutamien kymmenien 
rakettien ilotulitus olisi maksanut 
kovinkaan paljon? Toivottavasti 
kaupungilla on vielä rahaa.

Äiti ja pojat

Yleisö-
luistelua 
kaivataan
Nyt kun taas väännetään jäähal-
lin rakentamisesta Orimattilaan, 
niin voisiko liikuntatoimi harkita 
sellaista yleisön luisteluareenaa 
vaikka torille? Tekojäärata, jossa 
perheet voisivat iltaisin ja vii-
konloppuisin luistella?

Tai sitten jäädyttää Palojoki 
vaikka niin, että kaupungin-
talon kohdalta voisi luistella 
Lähdepuistoon asti?

Olisipa siinä lahtelaisetkin 
meille kateellisia.

Jääprinsessa,
vanhempaa mallia

Piia ja Johanna kohti huippua:

Nyt on Piialla poweria!
Levillä ensi heinäkuussa Artic 
Challenge -haastekisaan Johan-
na Kakon kanssa osallistuva 
Piia Andelin puhkuu nyt uutta 
voimaa, sillä kova treeni alkaa 
tuottaa tulosta...

- Olen nyt paljon paremmassa 
kunnossa, kun treeniä on takana 
reilut kolmisen kuukautta. Pik-
kuhiljaa kunto alkaa palautua 
entiselle tasolle, Piia iloitsee. 
Hän kertoo, että heinäkuussa 
murtunut ranne kuntoutuu kovaa 
vauhtia. Onnettomuuden jälkeen 
tuli useamman kuukauden tee-
ni-tauko, koska kävelläkin pystyi 
vain käsi kohoasennossa. Nyt 
ranteessa on iso pala rautaa, 
liikerajoitusta jonkin verran, 
mutta näillä mennään.

Piia on pikkutytöstä asti 
liikkunut innokkaasti. Mitään 
erikoislajia hän ei ole koskaan 
harrastanut, vaan monipuolises-
ti kaikkea. Nykyisin Piia liikkuu 
ja liikuttaa muita Alfa Moverin 
jumpissa ja ryhmissä, joissa 
on mukana viikoittain yli 120 
henkeä.

- Rakastan liikuntaa. Olen ollut 
töissä kaupassakin ja myynti-
neuvottelijana, tosin aina siinä 
rinnalla tehnyt myös liikunta-alan 
hommia...mutta eivät ne muut 
jutut olleet minun hommiani, sillä 
haluan toimintaa ympärilleni. 

- Kaikki alkoi siitä, kun aika-
naan vedin Orimattilan Naisvoi-
mistelijoiden jumppaa lapsille ja 
aikuisille, ja noin 11 vuotta sitten 
perustin Alfa Moverin kahden 
muun naisen kanssa. Aloitim-
me entisissä Gym23:n tiloissa 
Erkontie 23:ssa ja sieltä sitten 
aika pian muutimme Kehrää-
mölle, jossa Alfa Mover tarjoaa 
monipuolista liikuntaa päivittäin. 
Mukana liikkuu eri-ikäisiä, lapsia, 
nuoria ja aikuisia, myös van-
hempaa väkeä.

Piia kertoo, että hän saa työs-
sään oivaa harjoitusta Artic Chal-
lenge -kisaan. 

- Pyrin itse osallistumaan 
mahdollisimman paljon kaikkeen 
liikuntaan, jota ohjaan ryhmille. 

Toki pitää muistaa, että kehon 
pitää saada myös lepoa. Ja se 
juoksu, sitä minun pitäisi keritä 
harjoittelemaan enemmän, mis-
sähän välissä, naurahtaa Piia.

Dopingtestejä

Piialla on myös toinen liikuntaan 
ja urheiluun liittyvä juttu, sillä 
hän on toiminut monen vuoden 
ajan dopintestiavustajana ADT:s-
sä (nykyisin SUEK ry, Suomen 
urheilun eettinen keskus).

- Olen jo 9 vuotta ollut mukana 
dopingtestauksissa. Ne ovat yl-
lätystestejä niin urheilijoille kuin 
joskus myös itsellekin, sillä silloin 
tällöin testikeikalle on lähdettävä 
hyvinkin lyhyellä varoitusajalla.

- Olen vuosien saatossa 
tavannut satoja suomalaisia 
ja ulkomaalaisia urheilijoita, 
joten olen sitä kautta saanut 
tutustua huippu-urheilijoihin 
ja heidän harjoituksiinsa. Olen 
saanut heidän harjoittelustaan 
hyviä vinkkejä, joita voi sovel-
taa monipuolisesti omiin ja 
Alfa Moverin liikuntajuttuihin, 
Piia selvittää.

Piian mielestä Suomessa ur-
heilijoiden dopingtestaukset on 
hoidettu hyvin.

Ensi kerralla esitellään Johan-
naa enemmän, kun hän ei nyt 
työkiireiden takia päässyt mu-
kaan juttuun. Toki hänkin treenaa 
koko ajan ja on menossa hurjaa 
vauhtia kohti huippua!

Piia liikkuu omassa työssään joka päivä ja monta 
kertaa!

“
Pyrin itse osallistu-
maan mahdollisim-
man paljon kaikkeen 
liikuntaan, jota 
ohjaan ryhmille. 

EXTRAA ilmestyy alkuvuodesta:
15.02. helmikuu, aurinko jo nousee…
15.03. maaliskuu Riston päivän tarjoukset!
05.04. huhtikuu, kuntavaalit ja Raksapäivä
17.05. toukokuu, toukomarkkinat 20.5.
14.06. kesäkuu, on jo lomameininkiä!

Paas leikaten talteen ja hyppää mukaan
Extraan mainostamaan. Se kannattaa!
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Rattoisaa
vuottakin!
Aika rapsakkaa pakkaskeliä piti 
loppiaisen nurkilla niin, että piti 
pilkkiä sisällä. Harva uskalsi teh-
dä saunareissulla enkelin kuvia 
hankeen, paitsi yksi kova jäbä 
Heinämaalta. Se ei kyllä ollut 
Eetvartti.

* * *
Erkontien eteläpää on nyt sit-

ten ollut käytössä ja muutama 
on todennut, että on siirryttä-
vä polkuautoihin, jos katu vielä 
kapenee…

* * *
Meikä soitti selväntekijä Tarja 

Suharille ja kyselin miten maa-
taan tulevana vuonna Orimatti-
lassa. Näki arvokkaasti kaljuun-
tuneen lobbarin, joka saa aikaan 
melkoista menoa, kun tenniskäsi 
sivaltaa. Vasaratko jo paukkuu 
jossain uudella asuinalueella? 
Ei oikein saanut selvää, kun oli 
niin monta hanketta menossa…

Paras sopankeittäjäkin valitaan 
ja siinä on vahvoilla itte Anja 
hernesoppatykkeineen.

Kuntavaaleissa moni pettyy ja 
miettii mitä pahaa on tehnyt, 
kun ei päässytkään valtuustoon. 
Aiheellinen kysymys jo nyt, kun 
miettii, että mitä hyvää on tehnyt, 
jotta sinne voisi päästä?

Joku uusi porukkakin on te-
keillä, mutta se on myöhäistä, 
kun Henna-homma etenee 
joka tapauksessa, kun sinne 
on nuijittu rahnaa niin paljon. 
Kiitos Tapsu.

* * *
Oletko ollut vähällä törmätä 

kuvassa nurkan takana olevaan 
punaiseen autoon? Se on viime 
aikoina usein ollut parkissa Harti-

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
15.02.2017

HINAUKSET sekä trukit,
traktorit ym. kuljetukset
Maximipaino 9300 kg. Kysy lisää:
Kyytipojat Ky 0500497210

Blinit listalla
20.1. alkaen!

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

Särkyjä, vaivoja,
sairauksia vai onko
energiat vähissä?
Apua kansanparantajalta 050 3368425
www.parantavavoima.com

Selvänäkijä 
Tuulia Mäntylä
Ajanvaraus 040-4108877

tai tuuma@suomi24.fi

torstaisin klo 17-19.
3. krs. Pekka

Löytty 044 3160 925

SUOMI-
TIKKAA

Kehräämöllä

kaisen liikerakennuksen nurkalla, 
kun ajaa Matintietä S-Marketin 
suuntaan. Näin talvella siinä voi 
joutua liukkaalla kelillä äkkijar-
rutukseen, kun joku tulee vas-
taan ja oma auto saattaa liukua 
parkissa olevan auton kylkeen.

Onko auto ajotiellä tai asian-
mukaisesti parkissa, niin sitä 
meikä ei lähde aprikoimaan…

* * *
Luhtikylässä saatiin sisä-

ongelmainen päiväkoti kom-
pensoitua, kun Vuokratalot Oy 
remppasi uudet tilat kaupungin 
rivitalosta. Luhtikki antaa nyt ter-
veet puitteet niin lapsille kuin 
henkilökunnallekin. Kuulemma 
rempatun päiväkodin idean isänä 
toimi J. Hirvonen, joka ei ole 
turhaan omaakaan miekkaansa 
kantanut.

Näin saatiin oiva päiväkoti 
pysymään Luhtikylässä, kun 
käytettiin tervettä maalaisjärkeä. 
Kiitos siitä. Muuten sitä oltiinkin 
jo rakentamassa Hennaan.

* * *
Vuoden uuden vaihteessa 

meikä kipaisi salaa Mallusjoella 
entisen tyttöystävän luona ja sai 
kuulla, että siellä olisi jonkinlais-
ta sisäilmaongelmaa uudessa 
Järvikylän koulussa. Ei voi olla 
totta! Ja, jos on, niin rakentajan 
vastuu on onneksi päällä.

* * *
Sitten hyviä pr-uutisia. Niitä 

saatiin, kun nähtiin Siiri Saarinen 
Orimattilassa presidentinlinnan 
vastaanotolla. Tyylikkäästi Siiri 
miehensä kanssa edusti Orimat-

tilaa. Siiri on se neitonen, joka 
sai aikaan melkoisen heijastin-
liivi-kampanjan.

Orimattilassa jaettiin mm. 
Yrittäjien toimesta useita sa-
toja heijastinliivejä. Kiitos siitä.

Nyt pitäisi kaikkien ottaa ne 
liivit myös käyttöön pimeällä, 
sillä eipä niitä näy muiden päällä 
kuin eka- ja tokaluokkalaisilla.

* * *
Hyviä uutisia myös artjärveläi-

sille, jotka menettivät oman 
matkahuoltonsa. Nyt MH löytyy 
Orimattilan keskustasta lähem-
pää, kun se siirtyi eläinkauppaan. 
Tervetuloa samalla, kun käytte 
pitkäripaisessa.

* * *
Mälsää. Ollaanpas nyt tarkkana 

mitä tuleman pitää. Venäjä on 
kuulemma pyrkinyt vaikuttamaan 
myös Hennaan…

Tällaista höpinää tällä kertaa. 
Ans kattoo miten Orimattila luo-
vii alkavana vuonna eteenpäin. 
Professorin johdolla mennään.

* * *
Sitten Villen lähettämä vitsi:
Pappi puhui syntiinlankeemuk-

sesta ja julisti saarnatuolissa 
kirkkokansalle:

- Mitä meidän tulee tehdä, jotta 
aiomme saada kaikki syntimme 
anteeksi?

- Syntiä, kuiskasi Eetu vieres-
sään istuvalle naapurin tytölle.

* * *
Pannaas taas menemään!

E E T V A R T T I

Sitten hyviä pr-uutisia. Niitä saatiin, kun nähtiin Siiri 
Saarinen Orimattilasta presidentinlinnan vastaanotolla.

Tämä akka, Tarja Suhari, 
lupaa Orimattilaan pullei-
ta vuosia…?

Erkontie kapeni aika paljon, kun uusi bulevardi saa-
tiin valmiiksi. Polkuautoillako siellä pian ajellaan?

Varovasti Matintiellä muutenkin, kun näkyvyys on 
piilossa. Myös sieltä Viljamin parkista tulevia kannat-
taa varoa.

-extrakuva-extrakuva-

Tässä ennen joulua 
facebookista napa-
tussa kuvassa korjaa-
mopäällikkö hymyilee 
leveästi. Mitä valkoinen 
kirjekuori sisälsi, kun 
sen jälkeen loppui 
kylän paras huoltoase-
ma???
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PIENYRITYS ON OMISTAJALLEEN ISO JUTTU. NIIN MYÖS MEILLE. 
Pienyrittäjät, oman yrityksensä pääjohtajat ja patruunat, muodostavat Suomen 
talouden perustan. Me Säästöpankissa kohtelemme yritysasiakkaitamme 
myös sen mukaisesti. 
Varaa aika tapaamiseen ja totea itse: saastopankki.fi /yrittaja

PÄÄJOHTAJA

www.säästöpankki.fi
Erkontie 13, ORIMATTILA, p 010 441 7220

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

Maatalouspirkka Oy
Vesitornintie 1 ORIMATTILA 03-872 530

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

www.k-maatalous.fi

295 7500

7900

4500

JÄÄRAUTA Patrol Stihl Economy Plus 
AVOHAALARI

Stihl Economy Plus 
TURVAPUSERO

TURVASAAPAS 
Stihl Standard

www.ormax.fiORMAX!OTA

MAKUU- / TYÖHUONEEN  (12 m2) 
materiaalilaskelma

KYLPYHUONEEN (8 m2) 

materiaalilaskelma

249990€74210€

RAKENTAJAN JA REMONTOIJAN

NETTO-
OSTOPÄIVÄT

torstaista lauantaihin 19.-21.1.

TOIMITAMME TILAUKSESI KOHTEESEEN VELOITUKSETTA SOVITTUNA AJANKOHTANA

- voit valita toimituksen vaikka kesäkuulle 2017.

torstaista lauantaih

TTOIMIOIMITAMMTAMME TIE TILAUKLAUKSESISESI KOHKOHTEESTEESEENEEN VELOVELOITUKITUKSETTSETTA SOA SOVITTVITTUNAUNA AJANAJANKOHTKOHTANAANA

voit valita toimituksen vaikka kesäkuulle 2017.

TERVETULOA TOSITOIMIIN!
Ota piirustukset mukaan ja lasketaan tarjous paikan päällä. 

Olemme koonneet näytille rakentajan ja remontoijan täsmätuotteet eri tuoteryhmistä pohjasta pintaan. 

Hanki nyt laadukkaat sisustusmateriaalit lähes maahantuojan hinnoilla!

•  •  •  •  • 

OSTA

PINTAMATERIAALIT 

LÄHES

MAAHANTUOJAN

NETTOHINTAAN!

•  •  •  •  •

TRENDIKKÄÄT 
LATTIAT, 

TAPETIT JA 
LAATAT,
UPEITA 

TARJOUKSIA

Värisilmäliikkeen nimi  
    

    varisilma.fi

Kutsu

kuvat viitteelisiä

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

Tutustu myös OUTLET- tuotteisimme osoitteessa www.otv.fi

TERVETULOA TOSITOIMIIN!
Ota piirustukset mukaan ja lasketaan tarjous paikan päällä. Olemme koonneet 

näytille rakentajan ja remontoijan täsmätuotteet eri tuoteryhmistä pohjasta

pintaan. Hanki nyt laadukkaat sisustusmateriaalit lähes maahantuojan hinnoilla!

Toimitamme tilauksesi kohteeseen veloituksetta sovittuna ajankohtana

- voit valita toimituksen vaikka kesäkuulle 2017.

Makuu- / TYÖHUONEEN (12 m2) 
materiaalilaskelma

74210€
,30 €)       

KYLPYHUONEEN (8 m2)
materiaalilaskelma

249990€
(3424,40 €)       


