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17.1.2018 Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu 
Diia Oy

 Kauneimmat kukat Diiasta!
 Teemme ammattitaidolla kukka-
 sidontaa kaikkiin elämäsi hetkiin:
- Surukimput/surulaitteet
- Kimput ja asetelmat juhla-
 ja muistotilaisuuksiin
- Onnittelukimput
- Osanottokimput
- Hääsidonta
 ...ja paljon, paljon muuta!

ORIMATTILAN KANTRIKATSASTUS

SOITA
045 693 3748

Topintie 2B
Orimattila

www.omkk.fi

100% Kotimainen katsastusasema

39€

KATSASTUS Varaa aikasi heti!

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

Varaa aikasi: omkk.fi / 045 693 3748

+PÄÄSTÖT

 
 

 
 

 

       

       

      

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

149€

WHIRLPOOL AWE6100 PT 
PYYKINPESUKONE 
Selkeä ja helppokäyttöinen 6kg:n pesuko-
ne. Säädettävä linkousnopeus. Ohjelmia 
mm. pikapesu 15min, nopea vain tunnin 
pituinen päivittäispesuohjelma 40C 
lämpötilalla ja villaohjelma. Ajastin 1-3-6-
9-12h. Maksimilinkousnopeus 1000 rpm. 
Moottoritakuu 5 vuotta.  

 
 40C, villaohjelma, 15 minuutin pikapesu 

 
 0/400/600/800/1000 

 

249€

Siemens SN436W01AS 
astianpesukone 

-
säädettävä yläkori. Valitsemalla varioSpeed 

66 %*. Lyhennetty pesuaika näkyy heti jäljellä 
-

esihuuhtelu- ja pikapesuohjelmia.

295€

ELECTROLUX EUS8X2SB 

Silent Zen System™ on erittäin 

Silent Zen System™ -tekniikan 
ansiosta. Ympäristöystävällisen 
imuroinnin malliesimerkki. 

55-prosenttisesti kierrätysmuovis-
ta valmistettu imuri.

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

US8X2SB

™ on erittäin 

™ -tekniikan 
töystävällisen 
imerkki. 

ierrätysmuovis-
i.

LED-TELEVISIO 40FFB412040 

ja kuvia, jotka olet siirtänyt muistitikullesi. Voit kytkeä televisioon 
myös ulkoisen kiintolevyn, jolle voit tallentaa televisio-ohjelmia.

299€

Miesten tarra-
TALVIKENKÄ

Naisten TALVI-
KENKÄ

Kenkätalo MASCOTTI
Erkontie 14, S-marketin vieressä, ORIMATTILA
puh. 050-309 3383 ma-pe 9-16.30                               TERVETULOA!

NASTAT PITÄVÄT AINA!

EDULLISESTI tehtaanmyymälästä

Koot 18-35, tilavia ja kestäviä jalkineita

Kaikki
pois
norm.
hinnasta

40-46

Ulko- ja
sisäkäyttöön

36-42
2 väriä

- nastoilla - nastoilla

IHANAT HUOPAKENGÄT sisäkäyttöön

37-42Useita
värejä

Tule ja 
ihastu!

LASTEN JALKINEITTEN
LOPPUUN-
MYYNTI

-50%

SILMÄLÄÄKÄRIT:
Ke 17.1. Ritva Lemola
Ma 29.1. Ilkka Puusaari
Ke 31.1. Ritva Lemola

Ti 6.2. Jukka Siitonen
Ma 19.2. Ilkka Puusaari
To 22.2. Aleksi Sarkola

Hellimö 9 vuotta!
- Katso lehden sivulta 4

SYNTTÄRIMAINOS!

KATSO-takasivulta
VÄRISILMÄN

NETTO-
OSTOPÄIVÄT!
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Uudet kuviot taas

APUA LUMITÖIHIN JA PIKKU REMONTTEIHIN  
TILAA OMAKOTITALKKARI Kari Viitanen 
mp. 044 712 6669

Palvelu on tarkoitettu omakotiyhdistyksen jäsenille ja palvelusta 
peritään 19,00 € tunti + matkakulut 0,42 €/ km. Kari tekee normaali 
talkkari töiden lisäksi pikku sisäremontteja, maalauksia, tapetointia, 
laminaattiasennuksia ym.  sekä ATK – apua.

Liity jäseneksi:  Katso osoitteessa: www. omakotiy.fi  
Lisätietoja puheenjohtaja Pertti Oksanen 
mp. 0400 459 222 tai pertti.oksanen@phnet.fi

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

Uskotaan, että vuosi 2018 tuo Orimattilaan piristysruiskeen 
ja keskustan liiketilat täyttyvät uusista yrittäjistä.

Tulii palautetta, kun jatkuvasti toitotan ostamaan Orimat-
tilasta, etteivät ne eurot karkaa Lahden suurmyymälöihin. 
Eräs naishenkilö koki, että näin syyllistän. Sanoi, että syy 
on usein myös nyrpeissä kauppiaissa, jotka eivät osaa 
eivätkä halua palvella tiskin takaa asiakkaittaan.

Antoi esimerkin jostain seerumin tilaamisesta, jota ei 
milloinkaan saatu kyseiseen putiikkiin, vaikka monta kertaa 
luvattiin…

Tietty kauppiaissakin on joka lähtöön, mutta kyllä he 
Orimattilassa ovat pääsääntöisesti ok. 

Miksi paljon poissaoloja?

Orimattilan kaupunki on niittänyt mainetta muutenkin kuin 
Hennan takia. Yksi sellainen on kaupungin henkilökunnan 
lyhytaikaisten poissaolojen suuri määrä sairauksien takia 
työstään. Ollaan tiettävästi Suomen top-10 -listalla?

Mistä moinen sairastelu johtuu? Sisäilmaongelmat 
kaupungin kiinteistöissä on yksi valitettava poissaolojen 
aiheuttaja, mutta olisiko yksi tekijä myös sisäinen huono 
henki, joka aiheuttaa mielipahaa? Ainakin kylillä kuulee 
puhuttavan myös tästä asiasta.

Kaupunginhallitus käsitteli poissaoloja keväällä 2017 ja 
taisi asettaa jonkinlaisen tutkimuksenkin asiaa selvittämään. 
Mutta asia lienee hautautunut jonnekin?

Hennan markkinointi

En ole koskaan ymmärtänyt miksi juuri Orimattilan pi-
tää uhrautua ja rakentaa Henna, joka on niin syrjäisessä 
paikassa, ettei siellä ei ole lähimaillakaan mitään palve-
luja. Vielä silloin, kun SRV oli mukana, niin vihreä valo 
paloi, mutta kyllä se on ollut jo pitkään oranssinen valo. 
Hennaan on uponnut jo n. 8,5 miljoonaa euroa, joten se 
on nyt markkinoitava näkyvästi, jotta tuolle isolle rahalle 
saataisiin edes joskus vastinetta.
Tiedän, että mielipiteeni ei Hennan vastustajia miellytä, 
mutta Hennaa ei voi enää peruuttaa, vaan se on saatava 
toimimaan. Viime kauden valtuustohan Hennan rakenta-
misen päätti.

Hennan markkinointi ei tule olemaan helppoa. Jos tuote 
olisi toimiva, niin se puhuisi jo itse puolestaan ja menisi 
kaupaksi.

Kannattaa kohdentaa se tälle vuodelle budjetoitu Hen-
nan markkinointiraha 100.000 euroa oikein. Tosin tuolla 
summalla ei pitkälle pötkitä, jos Hennaa markkinoidaan 
vaikkapa mainostelkkarien kautta useammin kuin kerran.

Alunperinhän kaiken piti Hennassa alkaa yritysalueelta, 
joka olisi ollut todella järkevää. Työpaikkojen myötä olisi 
tullut luonnollista kasvua ja siten olisi rakentunut myös 
Hennan asuntoalue.

Reijo Välkkynen www.olanextraa.fi

Jokainen voi olla asiasta omaa mieltään:

Bussi Hennaan ajelee
lähes tyhjänä päivittäin
Kenenkähän idea oli heti laittaa iso 
52-paikkainen linja-auto kuskaamaan 
väkeä Orimattilan keskustasta Hennaan? 
Väkeä on päivittäin ollut bussissa todel-
la olemattoman vähän. Tehty seuranta 
paljastaa, että iso bussi ajelee monta 
kertaa täysin tyhjänä. Sopimustaksi olisi 
tullut halvemmaksi.
Hennaan bussin kustannuksista on 

ilmassa ollut monenlaista hintaa. En-
sin oli 290.000 euroa, sitten 250.000 
euroa ja nyt viimeisin reilut 200.000 
euroa. Paljon pitäisi saada kyytiin 
matkustajia, jotta 3,40 euron hintai-
sella lipulla katetaan kustannuksia. 
Helsingin suuntaan Z-junaan menijöitä 
on Hennasta aamuisin ollut vajaa 30, 
ja Lahden suuntaan matkustajia on aa-
mujunalla mennyt muutama. Nuo vaati-
mattomat matkustajamäärät eivät taida 
riittää VR:lle kuin sopimuskauden ajan?

Tiistaina 19.12.-17 seurattiin kuinka monta matkustajaa 
saapuu kaupungin järjestämän bussikuljetuksen kautta 
keskustasta Hennaan ja kuinka monta matkustajaa 
Hennasta nousee Helsinkiin meneviin juniin.

Ensin junan lähtöaika, sitten bussikuljetusten henkilö-
määrä, sitten Hesaan meneviin Z-juniin nousseitten määrä:
05:42 - bussissa 0 hlöä - junaan 4 hlöä
06:31 - bussissa 1 hlöä - junaan 5 hlöä
07:29 - bussissa 1 hlöä - junaan 9 hlöä
08:11 - bussissa 0 hlöä - junaan 4 hlöä
09:34 - ei bussikuljet.   - junaan 2 hlöä
Helsingin suuntaan matkusti yht. 24 hlöä.
Autoja parkkipaikalla 17, joista 1 ollut yön yli.

Tiistaina 9.1.-18 iltapäivällä:
16:34 - bussissa 0 hlöä - junaan 7 hlöä
17:34 - bussissa 0 hlöä - junaan 1 hlöä
Noihin aikoihin palasi Helsingin suunnasta sinne aa-
mulla menneitä, joista 1 hlö lähti bussilla keskustaan.

Keskiviikkona 10.1.-18 lisäseurantaa:
05:42 - bussissa 0 hlöä - junaan 2 hlöä
06:31 - bussissa 1 hlöä - junaan 4 hlöä
07:29 - bussissa 1 hlöä - junaan 12 hlöä
08:11 - bussissa 3 hlöä - junaan 6 hlöä
09:34 - ei bussikuljet.   - junaan 2 hlöä
Helsingin suuntaan matkusti yht. 26 hlöä
Autoja parkkipaikalla 17, joista 2 ollut yön yli.
Koivulan kioskin kohdalta Hennan asemalle tulee matkaa 
Luhtikyläntien kautta 24,6 km, Helsingintien/Levannon 
kautta 23,7 km. Lahden asemalle tulee matkaa 20,5 km.

- - -
Tässä on kaupungin hennaa.fi -nettisivuilta löytyvää 
matkustajamääräselvitystä per vuorokausi:

Hennan aseman matkustajapotentiaali: Kehittyvä Henna
Vuonna 2015 toteutettiin junaliikenteen matkustaja-

potentiaaliselvitys

vuorokaudessa

Linja-auto ajelee Hennaan ja takaisin pääosin tyhjänä.

Parhaimmillaan seurannan aikana Helsingin junaan 
nousi Hennasta 12 henkilöä.

Mäntsälässä ei
kasvupyrähdystä
Etelä-Suomen Sanomissa oli syksyllä 2017 Mäntsälän kun-
nanjohtaja Esko Kairesalon haastattelu, jossa hän kertoi 
miten rautatieasema vaikuttaa kunnan kehitykseen.

Mäntsälässä avattiin rautatieasema jo vuonna 2006 oiko-
radan myötä, mutta se ei ole mullistanut kunnan kehitystä. 
Uusia asukkaita ei ole Mäntsälään muuttanut, vaikka matka 
Helsinkiin on lyhyempi kuin Hennasta.

Juna-asema ei ole oikotie onneen Kairesalon mielestä, 
mutta edesauttaa kehitystä.

Mäntsälän aseman ja keskustan väli on vajaat kaksi kilo-
metriä, kun Hennan ja Orimattilan keskustan väli on Levannon 
ja Luhtikylän kautta yli 20 kilometriä.

Vuonna 2006 järjestettiin isoja tilaisuuksia Mäntsälän 
markkinoimiseksi. Kokeiltiin myös syöttöliikennettä ase-
malle, mutta se ei toiminut.

Kairesalo uskoo, että kehitys tulee olemaan Hennassakin 
hidasta. Hänen mielestään aikajänne on pitkä. Ei viisi vaan 
lähempänä 50 vuotta.

- - -
Mäntsälän juna-aseman matkustajamäärä on päivittäin 

arviolta n. 1800 henkilöä.
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Pakaantie 1

Orimattilan

Kehräämö, 4 krs.

0400 464 893
info@hotelliteltta.fi

hotelliteltta.fi

KOKO HOTELLIN VUOKRAAMINEN
880€ /yö / max. 26-30 HENKILÖÄ
- Käytössänne on viihtyisät oleskelu-
 tilat aamiaishuone/keittiön kanssa

Hei! Voit varata Hotelli Teltan
 juhlatilaksi majoituksella!

Uusi Startti- hankkeemme päättyy 31.1.2018
Kiitämme hankkeeseen osallistuneita orimattilalaisia,
sekä alueen yrityksiä ja muita mukana olleita toimijoita.

Työllistämistoiminta ja kokeilut jatkuvat Startti-Centerissä.  
Tarjoamme palkkatuettuja määräaikaisia työpaikkoja ja työkokeilu-
paikkoja orimattilalaisille työttömille henkilöille Startti-Centerin omissa 
toiminnoissa tai asiakasyrityksissämme.

Toimimme yhteistyössä myös Orimattilan kaupungin työllistämis-
yksikön kanssa. 

 Tervetuloa tutustumaan toimintaamme ja työllistymismahdollisuuksiin!

Startti-Center  
Orimattilan Työnhakijat ry
Takojantie 6, 16300 Orimattila

Tapio Santala
Puh. 040 569 4787
tapio.startticenter@gmail.com

Ulla Torniainen
Puh. 0400 396 948
orimattilan.tyonhakijat@dnainternet.net

- 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: reijomedia@hotmail.com tai 
sitten soittamalla toimitukseen: 050 336 8425.

Hennasta
Ei kai Hennan katuja päällystetä, kun Orimattilan keskus-
tassakin on yli 40 vuotta kadut odottaneet asfalttia?

Miksei linja-auto Hennaan kulje Luhtikyläntien kautta, eikö 
sen tien varrella olisi enemmän asutusta?

Pääseekö Hennasta Tuuliharjaan huoltoasemalle muutenkin 
kuin moottoritien kautta, ja sen kautta edelleen 4-tielle?

Ihmettelevä

Sähköautojen latauspisteet?
Orimattilan Osuuspankki on ilmoittanut, että pankin pi-
ha-alueelle tulee sähköautojen latauspiste. Siitä kiitos jo 
etukäteen, sillä Orimattilassa on pitkät etäisyydet esimerkiksi 
lähteä täältä Artjärveltä keskustaan.

Nyt, kun meiltä käydään silloin tällöin Hennan juna-ase-
malla, niin onko sinne tulossa latauspistettä? Voisiko vaikka 
Hennan asiantuntija Kimmo Kuparinen vastata tähän?

Artjärven asukas

Startti-Center luo
uusia mahdollisuuksia
Vaikka Startti-Centerin toteuttama Uusi Startti -hanke päättyy 
nyt tammikuun loppuun, niin toiminta jatkuu reippaana ja 
tuottaa palveluja työttömien hyväksi.

Sampolan teollisuusalueella sijaitseva Startti-Center ry 
tarjoaa monelle pitkäaikaistyöttömälle mahdollisuuden 
päästä takaisin työelämään. Lisäksi Oriontiellä Illansuun 
vanhustentalolla oleva palvelupiste lisää palvelutarjontaa 
tuottaen koti- ja siivouspalveluja.

- Startti-Center on toiminut jo 20 vuotta ja luonut työttömille 
paljon mahdollisuuksia päästä takaisin työelämään ja näin 
estää syrjäytymistä, joka tänä päivänä eristää liikaa ihmisiä 
pois arjen kuvioista, sanoo toiminnanjohtaja Ulla Torniainen. 

- Tarjoamme työsuorituksia ja työvoimaa yrityksille, yh-
teisöille ja yksityisille, erilaisissa palvelu-, tuote- ja alihan-
kintatehtävissä, selvittää Startti-Centerin toimialapäällikkö 
Tapio Santala.

Orimattilan työllisyystilanne ei ole maailman paras, sillä 
työttömyysaste on 11,1 prosenttia, joka tosin on alle val-
takunnan 13 prosentin. Kaikkiaan Orimattilassa on työttö-
miä 832, joista alle 25-vuotiaita on 72 henkilöä. Yli vuoden 
työttömänä olleita on 318 henkilöä, joista 279 henkilöllä on 
pitkittynyt työttömyys.

- Startti-Center palkkaa pitkäaikaistyöttömiä, joille saa-
daan palkkatukea. Myös Orimattilan kaupunki tukee meitä. 
Pystymme työllistämään vuosittain noin 20 työntekijää, joilla 
on palkkatukioikeus, kertoo Tapio ja suosittaa kysymään 
töitä heidän kauttaan.

- Tosin nykyinen systeemi aiheuttaa pientä hankaluutta, 
kun palkkatukea saadaan vain puoleksi vuodeksi yhdelle 
työntekijälle. Aiemmin se oli vuosi ja jopa kaksikin vuotta.

- Pitkäaikaistyötön pääsee verestämään vanhoja työtaito-
jaan ja oppii varmasti uuttakin. Se innostaa ja voisi saada 
hänet takaisin työelämään, ja näin hänkin tuntee olevansa 
tärkeä ja tarpeellinen, Ulla lisää.

Erilaisia töitä ja palveluja
Startti-Centerin toimipisteessä Takojantiellä tehdään mo-
nenlaisia töitä.

- Suoritamme asiakasyrityksille muun muassa rautara-
kennetöitä MIG-hitsauslaitteilla sekä manuaalisilla levyn-
työstö- ja pylväsporakoneilla. Myös erilaisten koneikkojen 
kokoonpanotyöt kuuluvat palveluvalikoimaamme, Tapio kertoo.

- Lisäksi on erilaisten tuotteiden kokoonpanoa, pussitusta 
ja pakkausta. Teemme tarvittaessa tuotannon aputöitä myös 
asiakasyritystemme toimitiloissa.

Startti-Centerissä tehdään paljon myös erilaisia puutöitä 
asiakkaiden toiveiden mukaan.

- Korjaukset, puurakenteet, puutuotteet ja kuljetuslaatikot 
yrityksille, yhteisöille ja kotitalouksille. Käytössämme on 
puusepänverstaan manuaaliset puuntyöstökoneet.

Startti-Centerin kautta löytyy palveluja kotiin ja yrityksille.
- Kotiin meiltä saa apua siivoukseen, ruuanlaittoon sekä 

asiointi- ja kauppakäynteihin. Myös ulkoilu- ja saattoapua 
löytyy. Kevyemmät ulkotyötkin sujuvat kauttamme reippaasti, 
Ulla lupaa.

- Yritysten toimisto- ja työtilojen siivoukset sekä porras- ja 

käytäväsiivoukset hoituvat kauttamme. Myös sijaisuus- ja 
aputöitä pystymme hoitamaan.

- Tule käymään paikan päällä tutustumassa toimintaamme, 
Ulla ja Tapio toivottavat!

Ullan tavoittaa numerosta 0400 396 948 ja Tapiolta voi 
kysellä lisää 040 569 4787.

- - -
Nyt päättyvä Uusi Startti -hanke on toteutettu yhteistyössä 
alueen yritysten, Orimattilan kaupungin, työllisyysviran-
omaisten ja koulutusorganisaatioiden kanssa.

- Kiitos kaikille yhteistyötahoille!

Tapio luo työtilaisuuksia Takojantiellä Startti-Centerissä.

Ullan palvelee Illansuun toimipisteessä Oriontiellä.
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SÄHKÖASENNUSTYÖT
AMMATTITAIDOLLA

TILAA 03-7777444

LAADUKKAAT 
VALAISIMET

MONITOIMI-
TYÖKALUT

Ammattiliikkeestä laatua
työhön ja vapaa-aikaan

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

46,-
29,-TUNNISTIN

TARJOUS

Valaise kotisi!

Tarjous-

hinta

   Kärrytie 4, Orimattila P. 03-777 7444.

Palvelemme
MA-PE

7.00-17.00
Tervetuloa!

PALO-
VAROITIN ..................7,00
JÄNNITTEEN
KOETIN ......................7,00
YÖVALO ....................  5,50
POLKUPYÖRÄN
AJOVALO .............10,00

-LAATUA

MEILTÄ LAADUKKAAT
SÄHKÖTARVIKKEET
AINA EDULLISESTI!

SISUSTUS-
 VALAISIMISSA

UUTUUKSIA TARJOUKSIA
POISTOERIÄ ALENNUKSIN!

MAYA Sessak
PÖYTÄVALAISIN
hopea/
kirkkaat
prisma

MAYA Sessak
RIIPPUVALAISIN
kaunis
hopea

SESSAK-UUTUUKSIA - Tule ja ihastu!

TARJ.TARJ. 38€30€

Helmikuun EXTRAA
Ystävänpäivänä 13.2.

Liian pitkät housunpuntit?

Heli korjausompelee
Jos tuli ostettua housut, mutta puntit ovat liian 
pitkät, niin ei hätää... Veikon Koneen naapuris-
sa, Erkontie kuutosessa, Heli Lahtonen korjaa 
vaatteita ja lyhentää ylipitkät puntitkin. Heli on 
vaatetusalan artesaani, joten ammattitaitoa löytyy 
vaativampaankin korjausompeluun.

- Lapsesta asti olen tykännyt käsitöistä ja om-
mellut aina. Valmistuin vuonna -96 silloisesta 
Hollolan Käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta 
artesaaniksi. Nyt vuodesta 2015 olen tehnyt kor-
jausompelua Katsura-yrityksessäni, Heli selvittää.

Heli kertoo, että hän tekee housunpunttien 
lyhennysten lisäksi vetoketjujen vaihdot, kor-
jauspaikkaukset, kavennukset ja levennykset. 
Myös hihojen ja helmojen lyhennykset sujuvat.

- Kaikkea mitä vaatteisiin voidaan korjailla, 
joten kannattaa kysellä minulta. Myös verhojen 
lyhennykset kuuluvat työkuvioon.

Heli palvelee asiakkaitaan mahdollisimman 

nopeasti. Toimitusaika on joskus jopa samana 
päivänä, mutta viimeistään viikon sisällä, kii-
ruusta riippuen.

Katsura on avoinna tiistaisin kello 10-17, kes-
kiviikko-torstaina 9-14, muulloin sopimuksen 
mukaan.

- Teen myös kotikäyntejä, noudan korjattavat 
vaatteet tai verhot, jotka sitten ompelen uuteen 
uskoon. Kannattaa tiedustella numerosta 045 880 
6650 tai tulla paikan päällä käymään, Heli toivottaa.

Katsura valmistaa ja myy myös erilaisia kä-
sityötuotteita.

- Löytyy tauluja, kasseja, puutarhaessuja ja 
koristejuttuja sesonkien mukaan.

www.katsura.fi
Katsuran bongaat myös facebookista: katsu-

rahelilahtonen
- Sieltä löytyy kuvia monista käsityötuotteista, 

joita on myynnissä.

- Teen vaatteiden korjausompelua laidasta laitaan, Heli sanoo.

Uusi vuosi – uusi elämä? Apua Hellimöltä!
Moni tekee uuden vuoden lu-
pauksen laihduttaa, parantaa 
kuntoaan, syödä terveellisem-
min, lopettaa tupakointi tai muuta 
omaan hyvinvointiin liittyvää. Jos 
olet päättänyt laihduttaa ja pa-
rantaa kuntoa näyttääksesi ja 
voidaksesi paremmin, Hellimöltä 
saat tukea muutokseesi! 

Painonpudotuksen sekä lii-
kunnasta palautumisen hyvänä 
apukeinona on infrapunasauna. 
Hellimön infrapunasaunaan voit 
tulla yksin tai ystävän kanssa, 
sinne mahtuu kerrallaan noin 
8 henkeä. Voit yhdistää infra-
punasaunaan muitakin saunoja 
tai tulla vain puoleksi tunniksi 
hikoilemaan. Suihkut ovat käy-
tettävissäsi toki saunan jälkeen 
ja lainaamme myös pyyhkeet se-
kä pesuaineet. Infrapunasaunan 
hinta on 20€/kerta tai 5x/80€.

Toinen hyvä apu kehon hyvin-
vointiin on levä-vartalohoito. Se 
aktivoi pintaverenkiertoa sekä 
aineenvaihduntaa ja poistaa nes-
tettä. Hoitoon kuuluu vartalon 
kuorinta, naamio sekä hieronta, 
kesto on 90min ja hinta 90€.

Myös kuumakivihieronta on 
tehokas aineenvaihdunnan 

kiihdyttäjä. Lämmitetyillä kivillä 
tehtävä hieronta on lempeäm-
pää lihaksille kuin klassinen 
hieronta, mutta vilkastuttaa 
verenkiertoa huomattavasti 
enemmän lämpövaikutuksen ta-
kia, 75min/85€ ja 50min/65€. 
Kuumakivihierontaan voit tulla 
myös yhdessä esimerkiksi ka-
verin tai puolison kanssa.

Myös Äänisen aaltojen 
matalaäänihieronnalla on 
aineenvaihduntaa aktivoiva 
vaikutus. Fysioakustinen sti-
mulaatio vaikuttaa veren- ja 
nesteenkiertoon. Hoitoaika on 
30 minuuttia ja hinta 20€/hlö. 
Kerrallaan hoitoon mahtuu 5 
henkilöä.

Jos tahdot lisätietoja hoidois-
tamme, käy sivuillamme www.
hellimo.fi

Tule käymään tai soita 044-
3773017. Syntymäpäivänämme 
18.1. pääset kokeilemaan esi-
merkiksi matalaäänihierontaa 
5€/hlö hintaan, klo 10-16.30. 
Tervetuloa tutustumaan ja 
kakkukahville! Meidät löydät 
Kehräämön 2. kerroksesta, 
Pakaantie 1 osoitteesta.

Emma Malinen

Hellimö juhlii

Tervetuloa 10-16
KAKKUKAHVILLE
(niin kauan kuin kakkua riittää)

Hoitopisteet klo 10-16.30

5€/piste/hlö
- suolahuone, käsiparafiinihoito, Äänisen aaltojen matalaäänihieronta, 
Pyramidin kirkasvalohoito, Mielenkeinujen riippukeinurentoutus

Pakaantie 1, Orimattila, Kehräämön 2.krs.

www.hellimo.fi

9-vuotissynttäreitään
torstaina 18.1.2018
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Värisilmä tiedottaa:
Uudet aukioloajat
ja netto-ostopäivät!
Värisilmän aukioloajat muuttuvat 15.1.2018 alkaen.

Palvelemme asiakkaitamme arkisin klo 7 - 18, lauantaina klo 9 
-14. (arkiaamuisin klo 7 - 8.30 käynti varaston päätyoven kautta).

Vietämme valtakunnallisia Netto-ostopäiviä jälleen 18. - 20.1.  
Nyt on mahdollista hankkia pintamateriaalit todella edullisesti. Tule 
ja valitse, toimituksen voit määritellä vapaasti 30.6.2018 saakka!

Värikkäin terveisin; Aimo Lappalainen, kauppias

Uusi autopesula
tulee Orimattilaan
A-tomaatti rakentaa parhaillaan autopesulaa Lahdentien 
varteen, Ysivitosen viereiselle tontille.

Autopesula otetaan käyttöön maalis-huhtikuun vaihteessa. 
Se lisää Orimattilan palveluvarustusta.

A-tomaatilla on autopesulat mm. Kärkkäisen alueella 
sekä Nastolassa ja Heinolassa.

Rakenna ja remontoi - Koti kuntoon!
Kaupungilla on tarjolla
monia omakotitontteja
Extraa -lehden teema pa-
nostaa rakentamiseen ja 
remontointiin Orimattilassa.

Joka numerossa on esit-
telyssä teemaan liittyvää 
asiaa, jotta saadaan vauh-
tia Orimattilan kasvuun ja 
hyvinvointiin.
Tammikuun teemassa 

esitellään Orimattilan 
kaupungin tonttitarjontaa, 
sillä omakotitalon raken-
tamiseen tarvitaan myös 
hyvä tontti. Haastatteluun 
saatiin maankäyttöinsinöö-
ri Ossi Hosiaisluoma ja 
elinkeinojohtaja Kimmo 

Kuparinen.
Arolan alue on ollut vii-

me vuosina suosittu kohde, 
joten lähdetään siitä liik-
keelle…

Mikä on tonttitilanne 
Arolassa?
- Sieltä on myyty kaik-

kiaan 20 omakotitonttia ja 
yksi rivaritontti. Kaksi on 
varattua ja vapaana on 
16 omakotitonttia, Ossi 
selvittää.
- Arolan tontin ovat si-

jainniltaan hyvällä paikalla 
ja matka keskustan palve-
luihin on lyhyt. Lähitule-
vaisuudessa on tarkoitus 
rakentaa alueelta yhdystie 
Helsingintielle, joka sekin 
entiseltään parantaa Arolan 
tonttien saavutettavuutta ja 
vetovoimaa. Tonttien osto-

25 000 euroa ja hintatasoa 
on sangen kohtuullinen.

Pennalassa on vain vähän 
tonttitarjontaa?

- Kaikki kaupungin tontit 
ovat myyty ja uusia on tu-
lossa tämän tai ensi vuoden 
aikana. Uuden asuinalueen 
asemakaavoitus on tällä 
hetkellä käynnissä.

- Koska Virenojan alueelle 
pääsee rakentamaan?
- Virenojan asemakaa-

voitus on tarkoitus aloit-
taa vuosien 2018 - 2019 
aikana, joten tontteja voisi 
mahdollisesti olla myyn-
nissä vuonna 2020.

Hennassakin on kiinnos-
tusta, miltä kokonaisuus 
näyttää?
- Kiinnostusta on ollut 

hyvin ja ensimmäisen 
vaiheen tonteista (12 kpl) 
ainoastaan 3 tonttia on 
tällä hetkellä varaamatta. 
Tänä vuonna Hennan Län-
sirinteen alueelle rakentuu 
kaksi uutta tonttikatua, 
joista on tulossa yhteen-
sä 19 uutta omakotitonttia 
myyntiin vielä tämän vuo-
den puolella, Ossi toteaa.

Artjärvellä löytyy Salme-
lan ja Suurkylän tontteja, 
tilanne siellä?
- Artjärven tonteista ei 

juurikaan ole ollut kysyntää.

Mikä on Orimattilan 
vetovoimatekijä, jotta 
saadaan uusia omako-
tirakentajia?
Kysymykseen saadaan 

elinkeinojohtaja Kimmo 
Kuparisen vastaus kuin 
apteekin hyllyltä:

- Mielestäni niitä on paljon 
ja tässä vetovoimaisimmat:

- Orimattilan hyvä sijainti 
ja saavutettavuus (Helsin-

Lahti).
- Hennan juna-asema ja 

oikorata.
- E 75 valtatie.
- kaupungin asuin- ja 

yritystonttien hintatasot 
ovat edulliset.

- hyvät harrastusmahdol-
lisuudet.

Kun ok-tontit kiinnos-
taa, niin keneen otetaan 
yhteys?
- Minuun otetaan yh-

teyttä, mikäli haluaa 
tontin varata. Varauksen 
voi tehdä puhelimitse tai 
lähettämällä täytetty va-
rauslomake joko sähkö-
postitse tai kirjepostitse. 
Varausmaksua ei ole, ja 
varausaika on kaksi kuu-
kautta ja sitä voi jatkaa 
kuukauden kerrallaan yh-
teensä enintään kuuden 
kuukauden ajan, mikäli 
kyseiseen tonttiin ei ole 
tehty kakkosvarausta, Ossi 
sanoo.

Ossin tavoittaa numeros-
ta 040 734 0798.
Lisätietoa kaupungin 

tarjolla olevista omakoti-
tonteista: www.orimattila.
fi ja hennaan.fi

Nouse junaan
Hennan
asemalta

Ossi ja Kimmo Minttukujan maisemissa, josta on myyty tai varattu 9 tonttia.
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Yrittäjien

Susanna Särkinen
Tel: 0400 187 720
susanna@golftailors.fi
www.golftailors.fi

Vaikuttamisen 
valmentaja 

Niina Sainius 

Hyvinvoinnin lähettiläs  
& liikuntaguru
Matti Heikkilä 

MATKA SISÄLTÄÄ

VOIMAUTTAVA 
HYVINVOINTIVIIKKO 

PORTUGALISSA 
4-11.3.2018

1395,- 

Vilamoura 
Algarve

1495,- 
KOKO MATKAN 

HINTA YHTEENSÄ VAIN  

HYVÄÄ OLOA JA 
HYÖDYLLISIÄ 
TAITOJA

PÄIJÄT-HÄMEEN  
YRITTÄJIEN JÄSENILLE

Minuutin Valo
Tammikuun lehden ilmestyessä päivät pite-
nevät jo kaksi minuuttia vuorokaudessa. Kun 
etsin tietoa hakusanalla ”kaksi minuuttia”, 
törmäsin mm. hengityksen pidättelykykyyn, 
hampaiden pesusuosituksiin sekä sään-
nöllisesti toistettavien jumppaliikkeiden lu-
pauksiin. Helsingin Sanomissa lokakuussa 
haastateltu neurokirurgi Juha Hernesniemi 
kertoo ”leikkaavansa niin kauan, kuin pystyy 
seisomaan käsillään kaksi minuuttia”. Ja 
niin hän tekee joka aamu, luki artikkelissa.

Mietiskelin mihin itse aion käyttää nämä 
lisääntyneet valon hetket. Kaksi minuuttia 
lisää valoa päivässä. Mitäpä jos sittenkin 
laittaisi ajastuksen kelloon kahdeksi mi-
nuutiksi ja keskittyisi vain hengittämään 
pohdiskellen sitä ihanaa ajatusta, että 
pimeys on väistymässä? Tammikuu on 
nimensä mukaisesti myös otollista aikaa 
puiden halaamiselle jos hengittelyt eivät 
tunnu mielekkäiltä. Ajatella, että kahdessa 
minuutissa ehdit halata melkeinpä pienen 
metsän. Miten sinä käytät kaksiminuuttisesi 
tammikuussa?

Pimeys saa ihmiset välillä hieman vaka-
viksi. Siispä päätin jakaa teille ystäväni äidin 
kaiken pelastavan valoisan reseptin, johon 
saa puristella runsaasti hapanta sitruunaa. 
Kunhan et ryhdy itse liian happamaksi...

Valon juoma

Peukalollinen inkivääriä
1 litra vettä
1-2 luomusitruunaa
Kotimaista hunajaa

Kuori ja viipaloi pienen peukalon kokoi-
nen pala tuoretta inkivääriä litraan vettä, 
keitä sitä hetkisen. Kaada jäähtynyt liemi 
kannuun ja purista kokonaisen sitruunan 
mehu mukaan. Lusikoi sekaan kotimaista 
hunajaa aimo lusikallinen ja laita yöksi 
jääkaappiin tekeytymään. Juo joka aamu 
lasillinen.  

-- 
Ystävällisin terveisin, 

Ackalin Teresa

Voi hyvin töissä ja arjessa

Matti liikuttaa ja antaa
hyvinvointivinkkejä kaikille
Matti Heikkilä on monille 
liikunnasta tuttu, sillä mies 
on hyvinvoinnin suurlähet-
tiläs ja liikuntaguru. Matti 
vaikutti pitkään Vierumäen 
urheiluopistolla, jossa hän 
kehitti liikuntaan soveltuvia 
kunto- ja hyvinvointitestejä, 
joilla ennaltaehkäistään mah-
dollisia sairauksia.

- Aikanaan, kun aloitin Vie-
rumäellä erilaisten testien 
tekemisen, niin käytössäni 
oli neljä kuntomittaukseen 
liittyvää testipyörää. Silloin 
kun jäin sieltä vapaaherrak-
si eläkkeelle, niin pyöriä oli 
16 kappaletta. Se kertoo siitä 
miten paljon testaukset ja hy-
vinvointijutut ovat kasvaneet 
ja saavat suosiota koko ajan, 
Matti selvittää.

- Moni testeissä mukana 
ollut yritys on luonut konsep-
tinsa uusiksi, kun he testien 
jälkeen rakentavat toimin-
taansa ja tuotantoaan hen-
kilöstön hyvinvoinnin pohjalta. 
Se tietää pitkässä juoksussa 
uutta tehokkuutta ja taatusti 
vähentää sairauspoissaoloja, 
kun stressitilanteet puretaan 
niin yrityksen pomoilta kuin 
muultakin henkilökunnalta.

Matti tekee nykyisin paljon 
myös Firstbeat-analyysejä, 
joilla kokonaisvaltaisesti 
kartoitetaan hyvinvointia ja 
annetaan vastauksia miten 
jaksetaan henkisesti ja fyysi-
sesti arjessa ja vapaa-ajalla.

- Firstbeat-hyvinvointi-
analyysi on tehokas työkalu 
ennaltaehkäisevään tervey-
denhuoltoon. Sen avulla voi-

daan mitata stressin määrää, 
palautumisen tehokkuutta ja 
energiankulutusta. Lisäksi 
voidaan tutkia liikunnan vai-
kuttavuutta, työn kuormitusta 
sekä arvioida elämäntapoihin 
liittyviä riskejä mm. diabe-
teksen kehittymiselle, Matti 
kertoo.

- Firstbeat-analyysi on 
työväline, jolla varhaiset 
kuormittumisen merkit voi-
daan havaita ennen vakavaa 
ylikuormittumista. Saadun 

tiedon avulla ammattilais-
ten on helpompi kohdentaa 
apu oikein. Tutkimus perustuu 
tarkkaan sydämen sykeana-
lyysiin, jossa mitataan syke-
välivaihtelua 4 päivän ajan. 
Usein löytyy kuormitusteki-

jöitä, jotka voidaan poistaa 
ja niin saadaan elämään 
terveellistä potkua.

- Jos joku yritys tai yhdistys 
kiinnostuu asiasta, niin mi-
nuun voi ottaa yhteyttä. Tulen 
paikan päälle ja keskustellaan 
lisää. Soitto vaan numeroon 
0400 469909, Matti suosittaa.

Työhyvinvointia
tarjolla yrittäjille
Matti on asiantuntijana työ-
hyvinvointiviikolla, jonka Golf 

Tailors järjestää yrittäjille Por-
tugalissa 4.-11. maaliskuuta.

Millä parannan työn tuotta-
vuutta? Millä jaksan olla hyvä 
esimies, innostaa muita sekä 
itseäni? Miten pärjään alati 
kovenemassa kilpailussa? 
Esillä on monia kysymyk-
siä yrittäjiä askarruttavista 
asioista.

- Nyt yrittäjät, jotka haluavat 
satsata joskus myös itseensä, 
niin tässä on nyt hyvä paikka 
lähteä mukaan, Matti sanoo.

- Kannattaa uhrata yksi 
viikko vuodessa. Henkilökoh-
tainen tapaaminen kanssani, 
arjen tunnistaminen, josta 
löydetään ne kuormittavat 
haasteet. Yhdessä löyde-
tään ne tavat, joita taatusti 
voidaan muuttaa. Bisnes ei 
kärsi siitä, vaan päinvastoin 
sekin tuottaa enemmän tu-
losta pitkässä juoksussa. To-
siasioiden äärellä se elämä 
sitten kirkastuu, Matti lupaa.

- Osallistuja saa tietoa oman 
arkensa haastavimmista koh-
dista kuormittumisen suhteen.

- Oma hyvinvointisi säteilee 
ja vaikuttaa aina muihin. Jos 
et halua muiden taluttavan 
sinua, niin sinun on itse teh-
tävä parhaasi hyvinvointisi 
hoitamiseksi.

Viikon sisällöstä ja koulu-
tuksesta vastaa Matin lisäksi 
myös esiintymisvalmentaja 
Niina Sainius.

Aarre Kantola saa neuvoja Matilta miten liikunta-
puiston telineissä treenataan. Kuva on viime syksyn 
Osuuspankin järjestämästä liikuntatilaisuudesta.

Matti luennoi ja ohjaa liikuntaa Golf Tailorsin hyvin-
vointiviikolla 4.-11.3.

“ Oma hyvinvointisi säteilee ja vaikuttaa aina 
muihin. Jos et halua muiden taluttavan 
sinua, niin sinun on itse tehtävä parhaasi 

hyvinvointisi hoitamiseksi.
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Hyvää loppu-
vuotta kaikille
säädyille ja säädyttömille!

* * *
- Tuuttasit varattua, kun soitin 
sulle Eetvartti, sanoi kaverini.

- Niinpä, hän taisi olla nai-
misissa, vastasin.

* * *
Eräs lukija meinasi syksyllä 
saada sydärin, kun ESS:n 
nettisivuilla oli näkymä, jos-
sa otsikoitiin, että poliisi otti 
karkurin kiinni.., sitten alla oli 
rakastetun kaupunginjohtajan 
kuva ja vieressä poliisiauton 
kuva.

- Onneksi ne kaikki olivat 
sittenkin eri juttuaiheita, mutta 
antoivat ensi näkemällä hur-
jan vaikutelman, huh, lukija 
totesi ja näytti kuvaruutu-
kaappaustaan.

* * *
- Heil Hursti, meil Hyvönen! 
Tuo on uusi orimattilalainen 
tervehdys ja antaa kiitos-
ta Orimattilan hyvänteki-
jälle, Arto Hyvöselle, joka 
apureineen järjesti hienon 
joulun vähävaraisille tapa-
ninpäivänä Jymylinnassa. 
Arto olisi hyvä joskus noteera-
ta vuoden kaupunkilaiseksi? 
Hänellä kun todella on niitä 
aitoja tekoja eikä haahuiluja…

* * *
Useampi paikallinen imaami 
on pyytänyt Eetvarttia kirjoit-
tamaan, että se suurmoskeija 

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.
Noutojakelussa: Kehräämö 
ja K-Supermarket Orimattila.
Jakelupainos:

n. 10.500 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
14.02.2018

Tavataan
kantreilla
20.-21.7.

2018!

BLINIT LISTALLA 10.1.-17.2.

- yövuoro joka perjantai
ja lauantai 04 saakka -

SEURAA RAVINTOLA TEHDASTA
FACEBOOKISSA JA PYSY KARTALLA

www.ravintolatehdas.fi
PAKAANTIE 1, ORIMATTILA

Oma koti syntyy ideasta
– tule ideoimaan kanssamme!
Lämminhenkisestä hirrestä syntyy terveellinen ja aikaakestävä koti.

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 

torstaisin klo 17-19.
3. krs. Pekka

Löytty 044 3160 925

SUOMI-
TIKKAA

Kehräämöllä

Kehräämö tanssittaa
- torstaisin klo 14-17.30, liput 10 euroa
- sunnuntaisin klo 17-21.30, liput 14 euroa
To 18.01. Lopen harmonikat
To 25.01. Jussi Roponen
To 01.02. Pekka Rinne ja Kuunsilta
To 08.02. Saturnus & Anu Keronen
To 15.02. Hollolan harmonikat
Su 18.02. Helminauha
To 22.02. Wiihdeorkesteri Wiva
Su 25.02. Ari Nylundin orkesteri & Kalle Jussila
To 01.03. Focus & Sakke Kotilainen
Su 04.03. Etiketti & Antti Ahopelto
To 08.03. naisten päivä, Pepe Enroth
Su 11.03. Taiga & Jarkko Honkanen
To 15.03. Euroset
Su 18.03. In The Mood & Suvi Karjula
To 22.03. Duo Köpi Koski ja Esko Kangasjärvi

pitää saada Hennaan, kun 
Helsinki sen kylmästi hylkäsi. 
Asiassa on vinha perä, sillä 
samalla saataisiin Hennan 
asemallekin vilskettä, kun 
islaminuskoiset tulisivat pää-
kaupunkiseudulta Hennaan. 
Kannatetaan!

* * *
Toinen uuteen juna-asemaan 
liittyvä toive tulee suoraan 
pääkaupunkiseudulta, jossa 
ei ole lunta, mutta Orimatti-
lassapa on! Nyt se Hennan 
bussi voisi kuskata asemalta 
hiihdon ystäviä Ämmäntöy-
räälle hiihtelemään, jonne 
Juha Laitila ja Viljo Erola 
ovat tehneet komiat ladut. 
Ei tarvitse bussinkaan ajella 
eestaas tyhjänä, kun ottaa 
hiihdonharrastajia kyytiinsä?

* * *
Hennan juna-aseman ava-
uksesta vain sen verran, 
että eräät pysyvät edelleen 
kuumana. Meikälle näet ker-
rottiin, että kaksi linja-autoa 
ajoi avajaisiin rahvasta kansaa 
keskustasta Hennaan, mutta 
siihen kyytiin eivät sopineet 
valtuutetut Ryynänen, Niemi-
nen, Koivunen ja Laatunen, 
jotka tulivat pikkubussilla. 
Menikö taksimaksu kau-
pungin piikkiin, kysyvät nyt 
kansalaiset?

* * *
- Kai sinäkin Eetvartti naisten-
miehenä olet joutunut siihen 
”mii tuu” -touhuun mukaan 
ja joutunut vastuuseen? Noin 
kysyttiin meikältä taannoin 
ja vastasin, että aina sillä 
hetkellä huudan: Nyt mie 
tuu-uuun!

Nykyään kannattaa kyllä olla 
skarppina, ettei saa lähesty-
miskieltoa, jos sanoo jotain 

kaunista tai hymyilee väärälle 
henkilölle.

* * *
Kahvila Marengissa jotkut po-
rukat kaipailee wep-kameraa 
Hennaan ja näyttötaulua kah-
vilaan. Siitä kuulemma voisi 
seurata livenä kuinka monta 
matkustajaa tulee bussilla 
asemalle ja montako nousee 
junaan.  Olisi samalla veikka-
uskohde ja riittäisi jännitystä 
koko päiväksi.

* * *

Lumenauraus puhuttaa joka 
vuosi. Tässä vaiheessa pak-
ko antaa kiitosta Erkontien 
sokkeloissa puikkelehtiville 
auraajille, sillä se on todel-
la vittumaista aurattavaa. 
Kiitosta sen sijaan ei saa 
Luhtikyläntien auraaja, joka 

aina heittää lumet viereisel-
le pyörätielle asti, Vauhtia ja 
intoa on liikaa?

Muuten sen Luhtikyläntien 
viereinen pyörätie on yksi 
parhaimmin hoidetuista, 
kun auraaja ajaa terä riit-
tävän alhaalla ja ilmeisesti 
sama kaveri myös hiekoittaa 
samaisen pyörätien.

Samoin kiitosta pukkaa 
S-Marketin pihojen auraa-
jalle ja hiekoittajalle.

* * *
Halvalla menneen Tietävälän 
koulun myötä myytiin myös 
koulun asuntolarakennus, 
jossa oli/on vuokralaisia. 
Kaupungin päättäjien olisi pi-
tänyt olla inhimillisiä ja vaatia 
turvalauseke kauppakirjaan, 
ettei liian rajuihin muutoksiin 
saa lähteä, kuten vuokran ja 
kulujen korotuksiin ainakaan 
kahteen vuoteen. 

* * *
Eetvartin kaveri, joka asuu 
Koivulassa, kehuu niin perus-
teellisesti Mascotista ostettuja 
huopakenkiä. Ovat niin hyvät, 
että äijä kulkee pirtissäkin ne 

varsinkin, kun taloyhtiössä 
tehtiin joku lämpösäätöjuttu, 
jonka seurauksena huoneit-
ten lämpötila laski kolmisen 
astetta, mies murahteli.

* * *
Mennään näillä!
E E T V A R T T I

Wep-kameran kuvaa Hennan asemalta olisi kiva seu-
rata Marengissa, jossa joulupukkikin muisti kilttejä.

Tästä ESS:n nettisivun näkymästä sai hurjan ensi 
vaikutelman… Onneksi niin ei ollut.

S-Marketin parkki-alueet on aina hyvin hoidettu. 
Taitaa olla asialla Nahkhiir.

Tämä aura-auto heittää 
lumet pyörätielle asti. 
Kyljessä lukee jotain 
Sata…
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KESÄTÖITÄ varataan
jo nyt tammikuussa!

- Soita 0400 711 290

Nahkhiir Ky
Joka toiselle kuoppaa kaivaa...

www.nahkhiir.fi

www.k-maatalous.fi

1495

1795

490

www.k-maatalous.fi

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

AINA EDULLISESTI!
HAKKI 
TERÄKETJUÖLJY 10 L

HIEKOITUS- 
SEPELI 25 KG

PIENKONEBENSIINI 
STIHL 2-T, 5L

AKKUPORAKONE 
MAKITA DDF484RMJ 
319,00

29900

+ VARUSTESARJA 
B-49725 69,00

YHT. TARJOUS

MYRSKYLÄN SÄÄSTÖPANKKI  /  ERKONTIE 13, ORIMATTILA  /  010 441 7220  /  SAASTOPANKKI.FI/MYRSKYLANSP

Tahdotko uuden kodin? 
Me autamme sinua saavuttamaan tavoitteesi.  

Säästöpankista saat asuntolainapäätöksen  
nopeasti ja tutkitusti hyvää palvelua. 

Tahdo enemmän, varaa aika lainaneuvotteluun!

saastopankki.fi/varaa-aika

#tahdoenemmän

TORSTAISTA LAUANTAIHIN 18.−20.1.

KODIN RAKENTAJAN JA REMONTOIJAN

LAATUA POIKKEUKSELLISEN EDULLISEEN HINTAAN

(norm. 188 €/rll)

Cole & Son
Woods-tapetti
Saatavana neljä väriä.

6900 € /rll

(norm. 106,00 €/rll)

Sound-laatta 
60x60 Smoke

2490 € /m2

(norm. 38,00 €/m2)

Parla-parketti  
Tammi Harmony 
Harmaa, 3-s

2690 € 
(norm. 38,75 €/m2)

/m2

Nyt on tarjolla satoja edullisia tuotteita kaikista tuoteryhmistä. Myymme laattoja, 

lattiamateriaaleja, tapetteja ja maaleja lähes maahantuojan hinnoin! 

Tarjoamme ilmaisen kotiinkuljetuksen kertatoimituksena 30.6.2018 asti.

Netto-ostopäivät myös verkkokaupassa to-su. Katso kaikki kampanjatuotteet: värisilmä.fi

HUIPPUETU!

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

.fi

HUOM! Uudet aukioloaikamme!


