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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!

Erkontie 13, Orimattila
ma-ke 10-17, to-pe 9-18 la 9-16 ja su 11-15

044 974 6132  www.diia.fi

POP UP-tehtaanmyymälä
16.-19.1. Erkontie 12, ORIMATTILAVAIN

päivää!4

sarafaani.fi      Sarafaani-facebook
POP UP-myymälä 16.-19.1. ORIMATTILA

ERKONTIE 12 (Näkökeskuksen naapurissa)
p. 045 248 7338. KE-PE 10-17.30, LA 10-14

UUTUUKSIA
tehtaanhinnoin!

HOUSUJA
alk.

39,90

OUTLET-löytöjä

VALMISTETTU SUOMESSA!!!

Muotia naisille. Koot XS-5XL

Myös isoja kokoja!
Tule tekemään löytöjä

 -50%
-30%

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

Metsolankuja 95 
Virenoja
puh. 03 7784 293

MAATILAN PUOTI AUKI
to-pe klo 12-17 , la 9-15     
Ystävällisesti tervetuloa!

Kenkätalo
MASCOTTI

koot 37-46

UUTUUS!
Lämpimät huopakengät

Erkontie 14, S-marketin vieressä, 
ORIMATTILA, ma-pe 9-16.30, la 9-14
- Soita ja kysy lisää:
040 558 6702, Kari Wiio

Hengittävät 
kesät ja talvet
Pohjat pitävät
liukkaillakin

Erinomainen jalkine,
jos Sinulla on esim.

- Mascotin omaa tuotantoa

 diabeetikon jalkaan!

- Mustana ja tummanharmaana

- Nauhoilla ja
  tarroilla
    TUTUSTU!

Kotimaista laatua

Helmikuussa taas
13.2. ystävällisesti
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Extraa jatkaa matkaansa

Topintie 2, 16300 Orimattila

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

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

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

NYT TÄYSIN VALMIINA!

Tilaa uusi hirsikoti vaivattomasti
Toteutamme sinulle täysin valmiin hirsikodin yhdellä ainoalla 
sopimuksella. Kerro meille rakennuspaikka, me hoidamme kaiken.

Kesällä tulee 10 vuotta siitä, kun eka Olan Extraa ilmestyi. 
Pienen juhlan paikka siis.

Lehti on aina ollut vahvasti Orimattilan palvelujen, kaupan, 
osaamisen ja tapahtumien erikoislehti. Ja samaa on tarjolla 
tänäkin vuonna.

Lehti ilmestyy kerran kuukaudessa ja kattaa lähes kaikki 
Orimattilan taloudet. Samaan pystyy vain Aluelehti.

Lehden lukuarvo on suuri, sillä se viedään jopa käsistä. 
Kun allekirjoittanut kiikuttaa sitä keskustan kauppoihin, niin 
moni vastaantulija haluaa lehden itselleen. Yksi kaupungin 
mukava viranhaltija sanoikin, että se on kuin ”Seiska”, jota 
kaikki lukevat, mutta eivät sitä myönnä.

Extraa ottaa kantaa myös asioihin, joista eivät muut us-
kalla syystä tai toisesta kirjoittaa, ja siitähän eivät eräät 
päättäjät tykkää…

Kaikessa on kuunneltava kansan ääntä. Myös kuntapo-
litiikassa.

Varokaa ovelta myyjiä
Extraan on otettu yhteyttä paristakin paikkaa Koivulan asui-
nalueelta, jossa joulun alla pyöri erilaisia myyjiä, myytiin 
keittiökalusteista ja oli katontekijöitä.

Ovikello oli soi ja kaveri esittelee itsensä ja änkeää sa-
man tien sisälle, vaikkei pyydetäkään. Kysyy, että saako 
vilkaista keittiöön? 

Sitten jankutetaan ja yritetään saada kauppoja aikaiseksi. 
Kutsutaan myös muita ns. asiantuntijoita paikalle, jotka kuin 
tilauksesta ovat lähistöllä. 

Samalla kierretään muissakin huoneissa, kun toinen ju-
tuttaa asunnon omistajaa. Ilman lupaa.

Tapauksesta on juttua tässä lehdessä. Ihan vaan varoi-
tukseksi, ettei kannata päästää ketään ulkopuolista myyjää 
sisälle ilman sopimusta. Ettei tapahdu mitään talon tarkastusta 
vaikkapa tulevaa luvatonta ”keikkaa” varten.

Näin on varkaita päässyt käymään, Orimattilassakin.

Auraukset ja hiekoitus ym.
Viime talvena kaupungin katujen ja teiden talvihoidossa tapahtui 
käänne parempaan. Ja edelleen tänä talvena on päästy jo 
lähes muutaman vuoden takaiseen kunnossapitoon, jolloin 
aurattiin ja hiekoitettiin Kuntatekniikan toimesta. YIT alkaa 
oppia talon tavoille ja lienee myös siitä kyse, että nykyisin taas 
kunnossapidosta vastaavat aliurakoitsijoina paikalliset osaajat.

Kiitosta pukkaa myös kaupungin omien alueitten, kuten 
kirjaston ja koulujen pihojen sekä S-Marketin ja K-Super-
marketin alueen talvihoidoista. 

Harvoin näistä aurauksista ja hiekotuksista kukaan saa 
kiitosta. Nyt tuli.

- - -
Järvikunnan koulu on taas käytössä ja toivon mukaan 

koulun alapohjaan ym. tehdyt rempat poistivat nyt sisäil-
maongelmat. Kiitos.

Yhteiskoulussa on myös sisäilmaongelmaa. Oppilailla ja 
myös opettajilla on ilmennyt sisäilman aiheuttamia oireita. 
Uusi yhteiskoulu on vasta suunnitelmissa 2020. Kuka ottaa 
vastuun mahdollisista sairastumisista, Tilapalvelu?

Uusi urkkatalo otetaan käyttöön helmikuussa. Se on 
hieno teko Orimattilan kaupungilta, sillä vanha urheilutalo 
sairastutti monia.

Sisäilmahaitat ja homejutut ovat karseita, sillä ne voivat 
aiheuttaa lopunikäisiä terveyshaittoja.

Terveellistä alkanutta vuotta!

Reijo Välkkynen www.olanextraa.fi

Turvallisen
liikkumisen
suunnitelma
Etelä-Päijät-Hämeen turvallisen 
ja viisaan liikkumisen suunnitel-
ma on valmistunut. Suunnitelman 
tarkoituksena on edistää turvallista, 
vastuullista ja ympäristöystävällistä 
liikkumista.

Kaupunkilaiset kokivat liikenne-
turvallisuustilanteen Orimattilassa 
melko hyväksi. Pahimpina uhkina 
pidettiin ylinopeuksia, liian lyhyitä 
turvavälejä ja puhelimen käyttöä 
ajon aikana. Orimattilassa vedotaan 
jokaiseen liikkujaan: ”Minä ja sinä 
olemme vastuussa turvallisesta liik-
kumisesta ja välitämme myös muis-
ta. Kenenkään ei tarvitse kuolla tai 
loukkaantua vakavasti liikenteessä.” 

Toimintasuunnitelmissa on esi-
tetty keinoja erityisesti kävelyn ja 
pyöräilyn lisäämiseksi kaikissa 

ikäryhmissä, nuorten turvallisen 
liikkumisen edistämiseksi sekä 
ikäihmisten omaehtoisen ja tur-
vallisen liikkumisen lisäämiseksi. 
Toimenpiteet vaihtelevat henki-
löstön koulutuksesta ja koulujen 
tapahtumista kaikille kuntalaisille 
suunnattuihin tempauksiin ja tie-
dotukseen. 

Liikenneympäristön parantamis-
toimenpiteitä on esitetty useisiin 
kohteisiin. Ehdotetut toimet ovat 
pääasiassa pieniä ja kustannus-
tehokkaita toimenpiteitä, joita on 
mahdollista toteuttaa lähivuosien 
aikana.

Suunnitelman laatimiseen ovat 
osallistuneet Uudenmaan ELY-kes-
kuksen sekä Hollolan kunnan, 
Kärkölän kunnan ja Orimattilan 
kaupungin lisäksi Hämeen polii-
silaitos ja Liikenneturva. Suun-
nitelmakonsulttina työssä toimi 
Ramboll Finland Oy. Suunnitelma-
työ käynnistyi helmikuussa 2018.

Sarafaanilta kotimaisia
kauniita naistenvaatteita
Marraskuussa eka ker-
ran Orimattilassa vieraillut 
Sarafaanin PopUp-tehtaan-
myymälä on nyt keskivii-
kosta lauantaihin 16.-19.1. 
Orimatissa, Näkökeskuk-
sen naapurissa. 

Sarafaani on suomalainen 
naistenvaatemallisto, joka 
valmistetaan Hausjärvellä 
Oitissa. Sarafaani on syn-
tynyt 1984 alkujaan toimi-
tusjohtaja Ulla Kettisen 
omasta harrastuksesta 
ja intohimosta vaatteisiin.
Malliston vaatteet val-

mistetaan alusta lop-
puun Suomessa. Kaikki 
vaatteet kaavoitetaan ja 
leikataan Oitin tehtaalla 

ja osa myös ommellaan 
siellä valmiiksi tuotteiksi. 
Osa tuotteista ommellaan 
alihankintana kotimaisis-
sa yhteistyöompelimoissa. 
Joka sauma ommellaan 
Suomessa.

Kotimaisuusaste on tuot-
teissa korkea - esimerkiksi 
puuvillapuseroissa, tuni-
koissa ja jakuissa käytetään 
Suomessa valmistettuja ja 
värjättyjä neuloksia.
Malliston vaatteet ovat 

ajattomia ja klassisia ja 
laadukasta lempivaatet-
ta voikin käyttää vuosia. 
Malleissa on kuitenkin 
aina jokin ”juju”, joka 
tekee tuotteesta persoo-

nallisen ja yksilöllisen. 
Tärkeää vaatteessa on, 
että se tuntuu ”omalta” ja 
mukavalta ja istuu hyvin  
käyttäjänsä päällä koos-
ta riippumatta. Sarafaanin 
malliston kaikkia tuotteita 
valmistetaan XS koosta 
5XL:ään saakka ja kaa-
voituksesta sekä hyvästä 
istuvuudesta onkin tullut 
asiakkailta paljon kiitosta.

Tuotteita ei kävele kadul-
la jokaisen vastaantulijan 
päällä, sillä mallistoa ei 
myydä isoissa marketeissa.
Tuotteita myydään teh-

taan yhteydessä sijait-
sevassa Outlet-tehtaan-
myymälässä Oitissa, jossa 

löytyy koko laaja mallisto 
ja käsityöihmisille sieltä 
löytyy myös tuotannosta 
yli jääneitä  palatrikoita 
sekä matonkuteita. Po-
pUp-tehtaanmyymälät 
tuovat vaatteet hetkellises-
ti useille paikkakunnille, 
kuten nyt Orimattilaan. 
Lisäksi mallistoa voi ostaa 
sarafaani.fi verkkokaupasta 
sekä jälleenmyyjäliikkeistä. 
Nyt Sarafaanin PopUp-teh-
taanmyymälä pistäytyy 
muutamaksi päiväksi Ori-
mattilaan Näkökeskuksen 
naapuriin.

PopUp-myymälässä opas-
taa ja palvelee pukeutumis-
neuvoja Anni Främling.

- Kannattaa poiketa ostoksille vaikka vähän kauem-
paakin, Anni toivottaa.
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Krista Laurila
Valmentaja

Mind Coach®
stressinhallinta,
liikunta, elintavat
& kauneuspalvelut

P. 040 594 3459
tmikisse@outlook.com
tmikisse.weebly.com
Facebook: Tmi Kisse

Torikulman Fysioterapia, 
Orionaukio 4, Orimattila

RAKSAPÄIVÄ
lauantaina 13.4. klo 9-14 Tervetuloa!

Esittelypaikat: Tero, 044 761 0968

- 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 

Lasten vaatetus
Aika erikoista ja jopa vaarallista 
pukeutumista näkyy eräitten las-
ten ja nuorten pukeutumisessa 
näin talviaikaan. Moni heistä ei 
käytä edes päähinettä pakkaske-
leillä, ihmeellistä on myös takki 
avoimena kulkeminen niin, että 
napa näkyy. Samoin usein on 
nilkat aivan paljaina pikku tos-
suissa, vaikka jalassa tulisi olla 
lämpimät talvijalkineet.

Myrskypäivänä 2.1. eräs nuo-
rimies työnsi polkupyöräänsä 

lumituiskussa, pakkasta oli 
kolmisen astetta. Kaveri oli ilman 
käsineitä matkassa. Kysyttäessä 
missä pojan hanskat ovat, niin 
vastasi, että kotona ovat.

Nyt vanhemmat herätys! Vaikka 
ei heti ilmenekään kylmettymisen 
oireita lapsukaisilla, niin van-
hemmiten saattaa tulla erilaisia 
vaivoja. Se ei enää silloin ole 
todellakaan kivaa, kun nuorilla on 
monenlaisia tulehduksia, joista 
voi kehittyä vakavia sairauksia.

Mummeli vaan

Ulkovalo Suomen kartta ja siinä siniristi herättävät 
ihastusta Pasiinassa.

Kaunis ulkovalo
Pennalan suunnalta, Pasinan 
puolelta löytyy kaunis ulko-
koristevalo. Suomen kartta ja 
siinä siniristi herätti meidän 
huomiotamme niin paljon, että 
piti kääntyä autolla takaisin ot-
tamaan ulkovalosta oikein kuva.

Orimattilassa on nähtävissä 

paljon erilaisia ulkovaloja, jot-
ka kaunistavat pihapiiriä muul-
loinkin kuin joulun aikaan. Ne 
tuovat iloista mieltä varsinkin 
syksyn pimeisiin ja lumettomiin 
maisemiin.

Masa ja vaimo

Hennan opastetaulut
puhuttavat kaupunkilaisia
Hennaan on saatu ihan kome-
at opastetaulut asuntoalueen 
kupeeseen sekä asemalle. 
Ne ovat ihan hyvin toteutetut, 
ovat oikein selkeät ja värikkäät. 
Asuinalueen liepeillä oleva taulu 
on ok, ainoastaan kaupunkilaisia 
hämmästyttää miksi niin suu-
rella innolla ja yhteisillä varoilla 
rakennettu alue ei ole ainakaan 
vielä saanut omakotirakentajia 
liikkeelle? Ehkäpä niitä palveluja 
pitäisi olla enemmän ja lähellä, 
siitä lienee kyse?

Asemalla on toinen ja näyttä-
vämpi opastaulu. Siitä ilmenee 
monia hyviä asioita, myös etäi-
syyksiä eri paikkakunnille. Kaikki 
muu on hyvin, mutta maininnat 
ja aikaetäisyydet Lahden Ren-
komäkeen 24 min., Heinolan 
Vierumäelle 45 min. ja Nastolan 
Pajulahteen 40 min. aiheuttavat 
närkästystä.

Monet kotiseuturakkaat ori-
mattilalaiset ovat ihmetelleet 
juuri tuota, että miksi opas-
tetauluissa ei ole Orimattilan 
keskustan tarjoamia palveluja, 
vaan opastetauluissa tavallaan 
piilomainostetaan muitten kun-
tien palveluja? Orimattilasta kyl-
lä löytyy omasta takaa monia 
laadukkaita palveluja, myös 
liikuntaan ja vapaa-aikaan.

Tämä nyt tiedoksi virkamie-
hille(naisille), jotka olette kysei-
sen opastetaulun suunnitelleet 
ja toteuttaneet. Ymmärrätte 
varmasti asian, mikäli asutte 
Orimattilassa.

Reijo Välkkynen

…nämä paikat 
ja aikaetäisyydet 

herättävät monissa 
orimattilalaisissa 

närkästystä. Miksi 
piilomainostetaan 

muitten kuntien 
palveluja?

Komea opaste-
taulu on aseman 
ylärinteessä. Se on 
hienosti laadittu ja 
toteutettu, mutta…

Tässä näkyy auton pyöränjäljet selvästi. Sieltä sitä on 
ajettu alikulkutunnelista, vaikka se on kevyenliiken-
teenväylä.

Lahdentien risteysjärjestely aiheuttaa jollekin tai joillekin autoi-
lijoille ongelmaa, kun tullaan Rautamäentietä joko Lahdentielle 
(167) tai Pennalantielle. Onko liikennemerkkien tuntemus ajajilta 
hukassa vai vaivaako laiskuus, kun ajetaan Rautamäentieltä ke-
vyenliikenteenväylälle ja sitä pitkin alikulkutunnelista Lahdentien 
toiselle puolelle?

Rautamäentieltä tehtiin uusi liittymä Lahdentielle ja nyt ei voikaan 

ajaa suoraan Pennalantien kanssa samaan risteykseen, vaan pitää 
kiertää parisen sataa metriä ennen kuin pääsee Lahdentielle ja 
sieltä sitten Pennalaan tai mihin sitten haluaakin mennä.

Olan Extraa on saanut lukuisia pyyntöjä kirjoittaa miksi eräät 
eivät noudata liikennesääntöjä, vaan ajavat kyseistä kevyenlii-
kenteenväylää ja alikulkutunnelin kautta.

Tiedetään, että useimmiten näitä autolla alikulkutunnelin kautta 
ajavia nähdään yöllä ja aamun pikkutunneilla ennen kuin päivä 
valkenee. Päivällä ei näitä kevyenliikenteenväylällä ajoja ole ta-
pahtunut.

Ilmeisesti alikulkutunneliin ollaan asentamassa riistakameraa, 
joka sitten kuvaa ja lähettää kuvan eteenpäin? Tämä tiedoksi 
ainakin sille yhdelle jo tunnistetulle autoilijalle, joka ei aina viitsi 
ajaa Rautamäentieltä Pennalantielle liikennesääntöjen mukaan.

Kuka ajelee autolla
kevyenliikenteenväylää?

Tästä kohdin muutamat autoilijat ”oikaisevat” kevy-
enliikenteenväylää pitkin. Liikennemerkit kyllä kerto-
vat, että kyseessä on kevyenliikenteenväylä.
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Tammikuun lupaus
”UUTTA kuuta ei saa katsoa lasin läpi!”

Näin siirsi mummini eteenpäin vanhaa 
uskomusta. Hyvää onnea tuovia vinkkejä 
oli muitakin, ravistaa kolikoita, kun käki 
kukkuu ja olla laskematta käsilaukkuja 
lattioille. 

MONI TEKEE vuoden alussa haasteita 
itselleen. Lopettaa ja aloittaa, haastaa ja 
lupaa. Yritin haastatella ihmisiä lupauksis-
taan, paras vastaus oli erään naisen tarina. 
Hän oli antanut lupauksen kaksikymmentä 
vuotta sitten. Ja sanoi edelleen olevansa 
naimisissa saman miehen kanssa. Nau-
rahteli päälle, onnellisena. 

MIKÄ LUPAUS sinulla on pitänyt 
pisimpään? Onko sydämesi muuttanut 
suuntaa, oletko säilyttänyt lupauksesi 
vai onko tehtävä uusia? Ehkäpä siirtyä 
kahvista sikurijuureen, tupakasta lenkkei-
lyyn, sohvalta joogaan? Tai katsoa jokin 

toinen onnen kortti ja luvata myötä- ja 
vastoinkäymiset pysyä jonkun rinnalla. 
Vastoinkäymiset kun tuntuvat vievän 
kovin monet lupaukset kankkulan kaivoon. 

MITÄ JOS lupaisi, että vastoinkäymisistä 
huolimatta ei kaatuisikaan, vaan jatkaisi 
eteenpäin. Elämä asettaa haasteita po-
lullemme aina, haasteita ja houkutuksia. 
Mitä jos vain antaisi vastoinkäymisten 
mennä läpi ja jatkaisi silti. Tammikuun 
innon jälkeen harmittaa salikortti, ehkä 
tuli sittenkin otettua tipattomalla lasilli-
nen, siivousurakka jäikin lupaukseksi. Jos 
antaakin itselleen anteeksi ja aloittaa vain 
alusta. On armollisempi itselleen. 

TÄNÄÄN MINÄ lupaan, etten lupaa 
kenellekään mitään. Olen armollinen it-
selleni. Vaikka minulta vaaditaan, en lupaa 
mitään. Nostan katseeni pilviin ja heiluttelen 
käsiäni, sillä olen vapaa sitoumuksista. Ei, 

en lupaa sitäkään. Olenhan vapaa sielu. 
-- 
Ystävällisin terveisin,
Teresa A.

KORJAUSOMPELUA
Avoinna: Ti 10-17,

ke ja to 9-14.
Tai sop. mukaan.

Erkontie 6, Orimattila
käynti Tullintien puolelta
Puh. 045-8806650
 heli.lahtonen@katsura.fi
myös facebook:
katsurahelilahtonen

Vetoketjujen vaihdot 
Lahkeiden, hihojen ja
helmojen lyhennykset
Kavennukset, paikkaukset ym. 

VahvaTassussa uutta meininkiä
Joulukuun puolivälissä eläintarvikeliike 
VahvaTassussa vaihtui yrittäjä. Katja Ka-
leniuksen jälkeen asiakkaita palvelee Milla 
Miikkulainen. Hän tulee Lahdesta ja on 
jo hyvää vauhtia kotiutunut Orimattilan 
kauppa- ja palvelukuvaan.

Extraa kävi kyselemässä Millalta kuulumisia 
ja onko jotain uutta luvassa VahvaTassun 
toiminnassa.

- Kipinä lähteä yrittäjäksi VahvaTassuun 
tuli hieman yllättäen myös itselleni, sillä 
en koskaan uskonut rohkeuden riittävän 
yrittäjäksi lähtemiseen. Kuulin, että liike 
mahdollisesti kaipaisi uutta pitäjää ja asiaa 
mietittyäni totesin, että miksi ei. Rakkaus 
eläimiin ja eläinten ruokintaan on ollut läsnä 
koko elämän, Milla kertoo.

Eläintarvikeliikkeessä Millaa kiehtoo 
mahdollisuus auttaa ihmisiä valitsemaan 

eläimilleen sopivia tuotteita ja mahdollisuus 
vaikuttaa siihen, miten eläimiä ruokitaan ja 
minkälaisia tarvikkeita ostetaan.

- On ihana nähdä erilaisia lemmikkejä 
ja ihmisiä. Minulla on kolme koiraa, joista 
kaksi työskentelee kanssani kaupassa.

- Jotain uutta on VahvaTassuun tulossa, 
niin ruokien kuin tarvikkeidenkin osalta, 

Milla lupaa.
- Raakapakastevalikoimiin on tulossa li-

säystä ja eri merkkejä. Kuivaruokarintamalla 
voi myös olla mahdollista, että valikoima 
laajenee, katsotaan sitä sitten ajan kanssa.

- Tarvikepuolella liikkeeseen tulee vita-
miinivalmisteita ja hihna- ja pantavalikoima 
uudistuu pikkuhiljaa.

- Tapahtumiakin tulee. Juuri 13. tammikuu-
ta meillä oli miljoonamikrosirua -tapahtuma, 
jossa myös eläinlääkäri rokotti kissoja ja 
koiria. Myös tuote-esittelyjä on tulossa.

- Orimattila on hieno paikka ja ihmiset 
ovat ystävällisiä, ja ovat ottaneet minut 
hyvin vastaan, vaikka jännitin miten uusi 
kauppias huomioidaan. Tervetuloa vanhat 
ja uudet asiakkaat lemmikkienne kanssa, 
haluan oppia tuntemaan teidät kaikki, Milla 
toivottaa.

Millan koirat, Gia ja Lara, ovat myös mukana hommissa VahvaTassussa.

“ Orimattila on hieno paik-
ka ja ihmiset ovat ystäväl-
lisiä, ja ovat ottaneet 

minut hyvin vastaan, vaikka 
jännitin miten uusi kauppias 
huomioidaan.

STRESSINHALLINTA
– uutta ja täydentävää
valmennuspalvelua
Kunto- ja elintapamuutosval-
mennuksia tehdessäni, olen 
usein törmännyt siihen, että 
ihmiset ovat todella kuormit-
tuneita ja stressaantuneita. 
Kun palautuminen on heikkoa 
ja stressi uuvuttaa sekä kehoa 
että mieltä, on todella haas-
teellista lähteä muuttamaan 
elintapojaan tai saavuttaa 
pysyviä muutoksia esimer-
kiksi painonpudotuksessa. 
Fysiologisesti keho ei toimi 
normaalisti, kun pitkittynyt ja 
purkamaton stressi vaikuttaa 
hormonaaliseen säätelyjär-
jestelmään ja sitä kautta eli-
mistöön. Stressaantunut ja 
väsynyt ihminen himoitsee 
rasvaisia ja makeita ruokia, 
eikä jaksa paneutua hyvin-
vointinsa hoitamiseen, vaan 
voimavarat riittävät lähinnä 
arjesta selviytymiseen. Mie-
li on väsynyt, saamaton ja 
uuden oppiminen vaikeaa. 
Ensiksi onkin nostettava 
korkeimmaksi arvoksi palau-
tumisen ja stressinhallinnan 
merkitys. Ja yllätysyllätys, 
samat fyysiset perusseikat 
nousevat stressinhallinnas-
sakin esille, kuten muutoinkin 
hyvinvoinnin parantamisessa 
tai ylläpitämisessä. Eli uni, 
liikunta ja ravinto. Fyysisesti 
hyväkuntoisella ihmisellä on 
yleensä parempi stressinhal-
lintakykykin. 

Stressi on kuitenkin muu-
takin kuin fysiologiaa. Se 
vaikuttaa hyvinvointiimme 
ja terveyteemme kokonais-
valtaisesti. Stressiä on mo-
nenlaista ja stressitekijät 
ovat yksilöllisiä kokemuksia, 
jonka takia stressin laatua on 
vaikea luokitella kattavasti. 
Fyysisten stressitekijöiden 
lisäksi kokemus stressistä 
tapahtuu ihmisten ajatus- 
ja tunnetoimintojen kautta. 
Aivot ovat psykososiaalisen 
stressin syntymisen kannalta 
keskeisin elin, sillä tulkinta 
siitä, mikä on stressaavaa, 
tapahtuu aivoissa. 

Työikäiset suomalaiset pa-
lautuvat tutkitusti heikosti. Pit-
kään jatkunut heikko palau-
tuminen ja stressi uuvuttaa, 
sairastuttaa, aiheuttaa työssä 
poissaoloja, ennenaikaista 
eläköitymistä ja pahimmillaan 
se jopa tappaa. Omien stres-
sitilojen tunnistaminen on siis 
äärettömän tärkeää, jotta 
niihin voi vaikuttaa ajoissa. 

Stressiin on helpompi vaikut-
taa, kun ymmärtää miten se 
syntyy ja miten se vaikuttaa 
fysiologiaamme, keho-mieli 
-yhteyteemme, suoritusky-
kyymme ja tilannetajuum-
me. Kun ymmärrämme mitä 
stressi on ja palautumisen 
tärkeyden hyvinvoinnillemme, 
voimme hallita stressiä.

Stressinhallinta on taito, 
joka on tehokkaan suori-
tuskyvyn perusedellytys. 

Valmennukseni avulla voit 
parantaa hyvinvointiasi, ter-
veyttäsi ja suorituskykyäsi se-
kä vahvistaa itsetuntemustasi 
ja elämänlaatuasi. Palaudut 
paremmin, kun ymmärrät 
kehon ja mielen yhteyden 
sekä läsnäolon merkityk-
sen. Konkreettisten työka-
lujen avulla voit kartoittaa 
sinua kuormittavat tekijät, 
löytää voimavarojasi lisää-
vät tekijät ja oivaltaa kuinka 
paljon stressin hallinnassa on 
kysymys omista arvoistasi, 
asenteestasi, ajatusmaail-
mastasi tai toimintatavoistasi. 
Valmennuksessani käytetyt 
stressinhallintakeinot ovat 
tieteellisesti tutkittuja ja ko-
kemuksellisesti vahvistettuja.

Mikäli parempi palautumi-
nen ja stressinhallinta kiin-
nostaa, tutustu palveluihini ja 
ota rohkeasti yhteyttä! Haluan 
todella auttaa sinua. Tarjoan 
innostavaa, henkilökohtaista, 
luottamuksellista ja oivallut-
tavaa, juuri sinun tarpeisiisi 
sopivaa valmennusta, jonka 
avulla voit oppia hallitsemaan 
stressiäsi. 

Valmentaja
Tmi Kisse, Krista Laurila
Mind Coach® stressinhal-

linta, liikunta ja elintavat
tmikisse.weebly.com
Lisää vinkkejä ja ajankoh-

taisia asioita Facebookissa: 
Tmi Kisse
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KOULUTUSOHJELMA
KEVÄT 2019 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen koulutuksiin:
tarja.korpela@lamk.fi / 044 7080 878  tai  anne.timonen@lamk.fi / 050 3855 585 

Koulutukset toteuttaa Lahden ammattikorkeakoulu

Osallistuminen maksutonta

    Työkaluja, tukea, tietoa, valmennusta, koulutusta ja 
    apuja kumppanuuksien löytämiseen ja muodostamiseen

    Kehittämisprojekteja ja asiantuntija-apua liiketoiminnan 
    kehittämiseen sekä uudistamiseen

Tuloksellisellista yhteistyötä muuttuvassa toiminta-
ympäristössä Orimattilan alueen yrityksille, yhdis-
tyksille ja sote-palveluntuottajille  

Osuuskuntamallin mahdollisuudet                 5.2.2019
sote-uudistuksessa         

Asiakaskokemuksen johtaminen         6.2.2019 & 7.3.2019

Asiakas ja asiakaskokemus            6.3.2019 & 17.4.2019     
digitaalisessa palveluissa        

Palvelumuotoilu                   25.4.2019 & 22.5.2019
     

VERKOSTOITUVAT 
SOTE-YRITYKSET 
PÄIJÄT-HÄMEESSÄ 

Vahvista osaamistasi ja osallistu 
Verkostoituvat sote-yritykset –hankkeeseen!

www.lamk.fi/hanke/versote

Muutos haastaa sote-yritykset      
Valtakunnallinen sote-uudis-
tus ja sen palvelutarjonnan 
rakennemuutoksen valmis-
telut etenevät nytkähdellen. 
Päijät-Hämeen maakunta- ja 
sote-uudistuksen vastuuvalmis-
telijan Ismo Rautiaisen mukaan 
meillä edistytään soten osalta 
tällä hetkellä suunnitellusti ja 
tietoa aikataulusta arvioidaan 
saatavan keväällä 2019. Lo-
pullisesta toteutumismuodosta 
sekä mahdollisesta voimaan-
tulosta on kansallisen tason 
päättäjillä erilaisia näkemyksiä 
ja sote- toimialojen palvelun-
tuottajille uudistus kaikkineen 
on epäselvä. Siitä huolimatta 
yritysten on tärkeää huomioida 
toimintaympäristönsä muutok-
set ja ylläpitää toimintakykyään.

Toteutuessaan rakennemuutos 
koskettaa jollain tavoin kaikkia 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
aloja ja sidosryhmätoimijoita; 
yksityistä sektoria, kolmatta 
sektoria, perusterveyshuoltoa, 
erikois-sairaanhoitoa, sosiaali-
toimea sekä apteekkeja. Sosi-
aali- ja terveysalan yrityksistä 
lähes 95% on mikroyrityksiä 
ja uudistuksen arvioidaankin 
vaikuttavan erityisesti niiden 
ja yksinyrittäjien toimintaan 
siinä määrin, että osa pien-
palveluntuottajista joutuu 
puntaroimaan toimintansa 
jatkamisen mahdollisuuksia. 
Muutospaine kohdistuu myös 
niihin yrityksiin, joiden liike-
toiminnasta osa muodostuu 

käytännössä muun muassa 
kuljetus-, ateria- tai siivous-
palveluiden tuottamisesta. 

Ennakoinnin
aika on nyt

Muutos merkitsee uudenlais-

ta kilpailutilannetta nykyisten 
julkisten sote-palvelujen ja yk-
sityisten ja kolmannen sektorin 
toimijoiden välillä. Isot sote- 
palveluntuottajien ketjut ovat 
vahvistaneet asemiaan palve-
lutuottajina jo pitkään. Viimeis-
tään nyt on pienyritysten aika 

reagoida ja ennakoida, miten 
tekemällä yritysten kannatta-
vuus ja yritystoiminnan jatku-
vuus voidaan varmistaa. 

Yrityksissä hallitaan ammatil-
liset ja omaan yritystoimintaan 
liittyvät perusasiat, mutta mi-
ten niiltä onnistuu esimerkiksi 

Kanta- järjestelmän käyttö, 
asiakassetelin hyödyntämi-
nen tai 24/7- palvelutuotan-
non toteutus. Entä mitkä ovat 
asiakastarpeiden mukaisten 
uusien palveluiden kehittämi-
sen resurssit pk-yrityksessä. 
Teknologian kehittyminen ja 

palvelutuotannon siirtyminen 
digiaikaan voivat olla yrityksille 
uhka tai mahdollisuus. 

Uudella tavalla
eteenpäin

Pienten toimijoiden asema 
palveluntuottajina samoil-
la sote-markkinoilla isojen 
terveyspalvelukeskittymien 
kanssa edellyttää nykyisten 
palveluprosessien ja tarjon-
nan kehittämistä, liiketoi-
mintaosaamisen lisäämistä 
sekä uudenlaisen tekemisen 
ja kumppanuuteen perustuvien 
toimintamallien omaksumista. 
Sote-alan toimijoiden keski-
näisen yhteistyön tiivistäminen 
osuuskunta- tai verkostoyritys-
toiminnan kautta ovat nous-
seet tulevaisuuttaan ennakoi-
vien yritysten keskusteluissa 
mahdollisuudeksi tuottavam-
paan liiketoimintaan. Sopivien 
kumppaneiden löytyminen ja 
yritysten keskinäisen yhteis-
työn kehittäminen tuovat paitsi 
taloudellista etua, voivat myös 
toimia uusien palveluiden tai 
uudenlaisen yritystoiminnan 
syntymisen alustoina. 

Jos liiketoiminnan kehittämi-
nen ja tulevaisuudennäkymät 
mietityttävät, yrittäjien kannat-
taa lähteä hakemaan ideoita 
ja luomaan yhteistyöverkostoja 
muiden päijäthämäläisten yri-
tysten kanssa monista tarjolla 
olevista koulutuksista ja tapah-
tumista.  

Lahden ammattikorkeakoulun Verkostoituvat sote-yritykset – hanke valmentaa yrityksiä muutokseen.  LAM-
Kin Tarja Korpela ja Anne Timonen sekä Torikulman fysioterapeutit Sari Hyväkkä, Heli Mäntysaari, Auli Auvi-
nen ja Reija Karjalainen vaihtavat ajatuksia sote-alan yrittäjyydestä.
Lisätietoja hankkeesta http://www.lamk.fi/hanke/versote.
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Matkahuolto siirtyi ML-Caravanille
Orimattilan uutena Matkahuol-
to-asiamiehenä on 2.1. aloitta-
nut ML-Caravan, joka sijaitsee 
osoitteessa Kauniaistentie 5 
B, 16300 Orimattila. (Lähellä 
A-Katsastusta).

Matkahuolto-asiamiehen ta-
voittaa puhelimitse numerossa 
0400 369 983 ja sähköpostitse 
asiamies.orimattila@matkahuol-
to.fi

Matkahuolto-asiamies palvelee 

maanantaista perjantaihin klo 
8-17 ja lauantaisin klo 10-13.

Asiamiehen palveluvalikoimaan 
sisältyvät Matkahuollon Paket-
tipalvelut.

Alueen nouto- ja jakelukulje-
tuksista huolehtii Matkahuollon 
logistiikkapalvelut. Kuljetustilauk-
set voi tehdä helposti ja nopeasti 
numerosta 020 710 5312 tai 
sähköpostilla osoitteesta kulje-
tus.lahti@matkahuolto.fi

Yli 300 kertaa Gymillä 2018

Jorma on todella
innokas kuntoilija

Jo toisen kerran peräkkäin kuntosali Gym 
23:n vuoden ahkerin kuntoilija oli Jorma 
Ruuskanen. Hän kävi virallisen tilaston 
mukaan treenaamassa salilla peräti 317 
kertaa viime vuonna! Siinä on mies ollut 
pelipaikalla lähes joka arkipäivä. Extraa-lehti 
halusi tietty kysellä miehen mietteitä moi-
sesta innostuksesta.

- Oikeastaan luku on 318 kertaa, kun 
menin kerran aamutuimiin treeneihin 
samalla ovenavauksella kaverin kanssa, 
Jorma naurahtaa.

Jorma on aikanaan ollut reipas juoksija, 
sillä takana on peräti 50 maratonia ja on 
hän hiihtänyt kolme kertaa sen pidem-
män 70 kilometrin Finlandia-hiihdonkin, 
kun matkaan lähdettiin Hämeenlinnasta 
Katumajärven jäältä. 

Sittemmin kävi harmillinen juttu, ettei 
mies enää pystynytkään juoksemaan. Aina 
kunnostaan hyvää huolta pitänyt Jorma ei 
jäänyt laakereille lepäämään, vaan valitsi 
kuntosalin, jossa on nyt sitten käynyt vuo-
desta 2008 alkaen.

- Kyllä kuntoilu on parempi vaihtoehto 
aamupalan jälkeen kuin etsiä kaukosäädintä 
ja jäädä sohvalle löhöämään ja telkkaria 
katselemaan, mies toteaa.

Gym on hyvä
treenipaikka

- Kuntoilussa tärkeässä roolissa on vaimoni 
Paula, joka kelistä riippumatta on tarjonnut 
kyydin kuntosalille. Oli sitten pakkasta, lumi- 
tai vesisadetta, niin aina on kyyti pelannut, 
Jorma kiittelee.

- Saan kuntosalilta hyvää mieltä ja lihas-
kunto säilyy treenatessa. Sitten täällä saa 
uusia ihmissuhteita.

- Tästä on tullut säännöllinen päivärytmini, 
kun tulen tänne aamuisin puoli ysin aikaan, 
treeniajan ja meno-paluun kanssa aikaa 
menee noin kaksi tuntia päivässä.

Jorma aloittaa aina lämmittelyllä, reip-
paalla kävelyllä juoksumatolla, sitten spin-
nning-pyöräilyä ja soutulaitetta… Niillä saa 
mukavasti treenit alkuun. Vuorollaan tehdään 
eri lihasryhmiä monilla kuntosalin laitteilla.

- Ja sitten aina loppuun kunnon venytykset.
Kuntoilu on jatkossakin yksi päivän par-

haista hetkistä Jormalle. Hänelle on tärkeää 
tehdä harjoitteita rauhallisesti.

- Ilman muuta jatkan vanhaan malliin 
tänäkin vuonna. Minulle tuli viime vuonna 
yksi lepopäivä viikossa. Se ei tarkoita sitä, 
että otsasuonet pullistellen nostan puntteja, 
vaan teen aerobisia harjoitteita. Se on sopi-
vaa syketasoa ja silloin treenataan 70-80 
prosentin teholla maksimista.

Gym23 saa Jormalta pelkkää kiitosta. Siellä 
vaan on niin hyvä käydä treenaamassa.

- Täällä on monipuoliset kuntoilulaitteet 
ja tilaa on riittävästi, jokaiselle löytyy lait-

teita, vaikka paikalla on kymmeniä yhtä 
aikaa. Sitten ihan ykkösjuttu on mukava 
henkilökunta. Piia ja Jenni ansaitsevat ison 
kiitoksen, kun aina ovat avuliaita ja iloisia. 
Salilla on hieno yhteishenki.

- Myös musiikki soi koko ajan, se luo 
kivaa fiilinkiä treeneihin. Voi itsekin valita 
soittolistoja, Jorma tykkää.

Jorma on Gymillä tavannut monia uusia 
kuntosalille tulijoita, joita hän on voinut 
opastaa kuntoilun pariin.

- Joskus kysyn uusilta tulijoilta, että voin-
ko olla avuksi. Varsinkin silloin, kun Piia ja 
Jenni ovat vetämässä jotain ryhmäliikuntaa. 

- Täällä käy porukkaa vauvasta vaariin. 
Harvinainen ei ole sellainen näky, kun äiti 
tulee vauvan ja kantotuolin kanssa treeneihin. 
Ja hyvin aina kaikki sujuu, Jorma sanoo. 

Jorma suosittaa kuntosalia muillekin. Hänen 
sanoo, että jos ei joku tohdi yksin tulla, niin 
kannattaa haastaa kaveri mukaan.

Koko Ruuskasen perhe on liikuntakärpäsen 
puraisema.

- Joskus 1985 vuoden nurkissa lähdin 
mukaan Jymyn toimintaan, kun tyttäreni 
Pia halusi juoksukisoihin. Hän menestyikin 
ihan kivasti ja valittiin jonain vuonna Jymyn 
parhaaksi tyttöurheilijaksi, Jorma muistelee. 
Myös toinen tytär, Anu, oli mukana Jymyn 
nuorisotoiminnassa. Jorma itse osallistui 
paljon Jymyn yleisurheilussa toimitsijateh-
täviin ja oli mukana kilpailureissuilla. Siellä 
sitten kaveriporukalla syntyi säännölliset 
viikoittaiset juoksulenkit, jotka innostivat 
aina maratoneita juoksemaan.

Reijo Välkkynen

- Täällä Gymillä saa hyvää lihaskuntoa monipuolisilla laitteilla. Kannattaa 
tulla hoitamaan itseään, Jorma suosittaa.

HUOM! Varovaisuutta
ovelta myyjien kanssa!
HEI, SAANKO
KURKISTAA
KEITTIÖÖSI?!
Tapahtui Orimattilan Koivulas-
sa, kello hieman yli 19 aikaan 
11.12.2018. 

Odottelin tuttavan poikkeamis-
ta. Koira ilmoitti äreästi jonkun 
olevan ovella, ja siinä samassa 
ovikello soi. Kävi mielessäni, että 
mitäs se koira nyt noin ärhen-
tää, kun tuttuja sieltä vaan tulee! 
Avasin oven pimeään, enempää 
harkitsematta. Ennen kuin ehdin 
tajuta, ettei ovella ollutkaan tut-
tava, kynnyksen yli oli astunut 
nuorehko, kiltin näköinen mies. 
Hän vilautti yrityksen esitevihkos-
ta ja sanoi hyvin tuttavallisesti 
”Sori kun tulen näin myöhään, 
saanko kurkistaa keittiöösi”. 

Hölmistyin niin, etten tajun-
nut, kun hän jo sujautti kengät 
pois jalastaan ja marssi ohitseni 
keittiöön. Hän katseli hetken ja 
sanoi sitten: - Onpa nätit kaapit, 
taitaa olla aika uudet, mistä ostit, 
yksinkö tässä asustelet? Vas-
tasin, että kiitos, ei ole vanhat, 
asun miten asun, en nyt niin 
yksinkään… 

Mies tuli kuin tulikin keittiöstä 
eteiseen, katseli hetken eteiskaa-
pistoani ja sanoi: - Mitäs tykkäät, 
jos lasketaan sulle hinta peililiu-
kuovista tähän entiseen runkoon? 
Vastasin, etten nyt ole mitään 
hankintoja tekemässä, mutta 
voithan hinnan antaa. Samassa 
hän otti puhelun, ja puhui jolle-
kin, että ”tuutko poikkee tähän, 
ottaisit mitat ja laskisit”. Minulle 
hän sanoi kaverin tulevan otta-
maan mitat ja avasi jo pian oven 
päästäen kaverinsa sisälle. Mutta 
ovesta tulikin kaksi uutta mies-
tä. Ensimmäinen kertoi näiden 
veljesten jatkavan tästä, toivotti 
hyvät joulut ja lähti pois.

Miehet tervehtivät, näyttivät 
kaulassa roikkuvia tunnisteitaan 
ja riisuivat kengät ja takit pois. 
Olin entistä hämmentyneempi ja 
neuvoton, mietin miten olisi vii-
sasta toimia. Toisella miehellä soi 
puhelin ja hän meni lupaa kysy-
mättä olohuoneeseeni puhumaan..

Sanoin, etten pidä siitä, että 
kaksi vierasta miestä tulee 
kutsumattani kotiini, ja toinen 
menee vielä toiseen huonee-
seeni puhelimeen. Pyysin vain 
nyt laskemaan sen hinnan mistä 
vain mallista. Sanoin ohjeellisen, 

keskiarvoisen hinta-arvion riit-
tävän, koska en nyt tosiaankaan 
ole ostamassa mitään.

Toinen lopetti puhelunsa ja tuli 
eteiseen pahoitellen, kun ”noi-
ta puheluita tulee”. Minulle tuli 
tunne, että se sisäänheittäjä, jo 
poistunut mies, siellä oli vain 
puhelimitse antanut lisäinfoa 
minusta. Miehet osoittivat kau-
lassaan roikkuvia nimilappuja ja 
sanoivat, että älä päästäkään 
sisälle ketään, jolla ei ole täl-
laisia, meihin voi luottaa. Sit-
ten tämä kaveri kävi ottamaan 
mittoja eteiskaapeistani toisen 
esitellessä listakappaleitaan.

Sanoin taas, että koska en osta 
mitään, ei kannata tehdä isoa 
työtä, hinta-arvio ja esite riittää, 
palaan keväämmällä asiaan, jos 
tilanne muuttuu. Miehet kehuivat 
tuotteidensa laatua ja kertoivat, 
että voi saada kinkun kaupan 
päälle, jos nyt ostaa. Sanoin 
jälleen, etten osta mitään edes 
kinkun kanssa. Toinen kirjoitti 
punaisen kauppasopimuskan-
sion, jossa hinnaksi ilmoitetaan 
yli 1300 euroa noista liukuo-
vista. Hän kysyi puhelinnume-
roani, sanoin, etten anna sitä. 
Hän kysyi uudelleen, enkö anna 
puhelinnumeroa - toistin, etten 
anna eikä se ole julkinen. Mies 
sanoi ymmärtävänsä ja laittoi 
omat yhteystietonsa paperiin 
pyytäen soittamaan, kun on sen 
aika. En allekirjoittanut mitään. 
Miehet toivottivat hyvää joulua 
ja poistuivat. 

Ihmettelen, mitä kaiken kaik-
kiaan tapahtui!? Miksen tajunnut 
koirani ilmoitusta, että ovella on 
vieras? Miksen ollut kytkenyt 
valvontakameraa päälle koto-
na ollessani? Maksaako kaksi 
ja puoli metriä peililiukuovea 
tosiaan yli 1300 euroa?

Varmaankin liikkeellä oli vain 
muutama mies, etsimässä help-
poja asiakkaita liiketoimintansa 
tueksi.  Markkinointitapaa voinee 
kuvata lempeän aggressiiviseksi. 
Yrityksen nettisivut löytyvät ja 
siellä kaksi naamakuvaa, jotka 
näyttävät hyvinkin näiltä samoil-
ta kavereilta ja nimikin näytti 
täsmäävän. Otin silti yhteyden 
viranomaiseen ja selostin oudon 
tapahtuman kulun.

Kunpa ovelleni tulisi kaupus-
telija, joka myy ”kaupustelu 
kielletty” -kylttejä valmiiksi 
asennettuna?

Hämmentynyt mummo
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Tammikuun tipat
Joulu meni ja uusi vuosikin tuli 
korkattua, ihan sananmukaisesti. 
Onneksi edessä on nyt pitkät ja 
pimeät viikot, kun ei ole luvassa 
ylimääräisiä viikkopyhiä. Ne kun 
ottaa koville monille.

* * *
Heinämaan sivukylillä on 
parkkipaikat niin kortilla, että 
kuorma-autot pitää parkkeerata 
pihatielle. Joulun kunniksi ku-
vassa olevan kuorma-auton 
perälautaan oli laitettu joului-
nen tervehdyskin. - Mitäs oma 
kyläpoliisimme Eetvartti tästä 
tykkää? Tuollaisen postin oli 
kaljupäätoimittaja saanut ku-
vien kera ja toimitti sen sitten 
meikälle. Tuomiolle.

Eetvartti ihmettelee jonkun älyn 
tasottomuutta, kun moisia kirjoit-
telee yksityisellä alueella olevaan 
autoon. Grafologin mielestä kä-
siala vaikuttaa aikuisen miehen 
tekemältä. Tekijä on myös taltioi-
tunut auton kameraan. Perästä 
kuuluu, sanotaan!

Ei muuten kannata syljeksiä 
julkisella paikalla, sillä siitäkin 
saa nykyään dna-näytteen, jonka 
joku voi levittää vaikka mihin 
rikospaikalle. Kannattaa siis sii-
vota suunsa ja jättää räkimättä. 
Ei siis edes vanhan villatehtaan 
pihassa.

* * *
Meikää tartutaan usein hihasta 
kiinni ja kysellään Hennan kuu-
lumisia, ihan kuin meikä olisi 
joku asiantuntija. Sen verran 
tiedän, että kaksi taloa (?) on 
noussut sinne ja bulevardi on 
avattu ja enää ei asemalle 
ajeta Kyrön pihapiirin kautta. 
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Hellimö 10-vuotta
Hellimön 10-vuotisjuhlan kun-
niaksi ajattelin kirjoittaa hieman 
meidän historiastamme. Hellimö-
hän sijaitsee Kehräämöllä Ori-
mattilassa. Kehräämön eli alun 
perin Orimattilan Villatehtaan 
vanhin osa on valmistunut vuon-
na 1909 ja viimeisin laajennus on 
tehty vuonna 1980. Villatehtaan 
kukoistuskausi oli 1950-luvulla, 
jolloin tehdas tarjosi töitä noin 
600 orimattilalaiselle. Villateh-
taan toiminta päättyi konkurssiin 
1970, jonka jälkeen tiloissa jatkoi 
Sellgren-Tekstiilit Oy, joka val-
misti pääasiassa huonekalu- ja 
sisustuskankaita. Sellgren ajautui 
konkurssiin vuonna 2005. Keh-
räämön rakennus oli vaihtanut 
omistajaa vuonna 2001, joten 
viimeiset vuodet Sellgren oli 
vuokralla Kehräämön nykyisillä 
omistajilla. Jo Sellgrenin aikana 
alkoi Kehräämöllä olla muutakin 
kuin tehdastoimintaa, esimerkik-
si Maria Drockilan kynttiläpaja 
aloitti siellä toimintansa vuonna 
2003.

Hellimön alkuperäinen idea 
oli suunnittelija Antti Evävaa-
ran. Perustajina olivat Antti, 
Olli ja Kalle Mäkelä sekä Riitta 
Väisänen. Antti laati 2m x 2m 
pienoismallin Hellimön tiloista, 
johon sitä alettiin suunnittele-
maan. Nimen Hellimö keksi Riitta 
Väisänen. Hellimön alkuperäi-
sidea oli olla vain ryhmä- ja 
yrityskäytössä, mutta melkein 
alusta asti Hellimöllä työskenteli 
myös kosmetologi ja hieroja. Hel-
limö avattiin loppuvuonna 2008. 
Syntymäpäivien juhlinta on kui-
tenkin vakiinnutettu tammikuun 
puoliväliin, koska loppuvuosi on 
Hellimöllä kiireisintä aikaa.

Hellimön noin 500 m2 tilat 

tarjoavat kokoustilat, takkatilan, 
ruokailutilan, kosmetologin ja 
hierojan palvelut, hoitopisteitä 
kuten suolahuoneen ja Pyrami-
din, jossa hiekalla maaten tai 
istuen voi nauttia kirkasvalohoi-
dosta, saunamaailman, johon 
kuuluu saunojen lisäksi palju 

sekä pukuhuoneet miehille ja 
naisille erikseen. Jos et ole vielä 
käynyt tutustumassa ainutlaa-
tuisiin tiloihimme olet tervetullut 
tällä viikolla käymään! 14.-18.1. 
meillä on avoimet ovet joka päivä 
ma-pe klo:10-17. Avoimien ovien 
aikana hoitopisteisiimme pääset 
5€/hlö/piste (norm. 20€). Tar-
joukseen kuuluu suolahuone, kä-
siparafiinihoito, Äänisen aaltojen 
matalaäänihieronta, Pyramidin 
kirkasvalohoito, Mielenkeinujen 
riippukeinurentoutus sekä infra-
punasauna. Infrapunasaunaan 
etukäteisvarauksella, muihin 
hoitopisteisiin voit tulla avoimien 
ovien aikana, kun sinulle sopii ja 
pääset hoidettavaksi, kun piste 
vapautuu. Lisäksi torstaina 17.1. 
on tarjolla kakkukahvit klo:10 
alkaen 150 ensimmäiselle, 
Tervetuloa!

Emma Malinen

Ne santamontut siellä askar-
ruttavat monia, että mitä niille 
tehdään. Meikän mielestä niille 
ei toistaiseksi tehdä mitään, kun 
eivät ole kaupungin maita. Jos-
sain vaiheessa varmaan nekin 
sitten ostetaan, kun kaikki sorat 
on myyty.

* * *
Terkkarin piha on joka päivä 
täynnä autoja. Ihmisillä on paljon 
erilaisia vaivoja ja sairauksia. 
Sairastaminen on monen lää-
ketehtaan toive ja suuri bisnes.

Orimattilassa on Attendo 
ollut hoitamassa ja mainos-
taa autonsa kyljessä: Hoitoa 
sinua kuunnellen. Siinäpä 
on melkoisia mestareita! 
Tiettävästi Attendo häippää 
terkkarista ja tilalle tullee Ter-
veystalo, sillä niillä on kaupat jo 
tehtynä terveyspalveluista. Liekö 
nyt sitten luvassa muutakin kuin 
kuunteluhoitoa?

* * *
Palojoki on monikäyttöinen, siitä 
kertoo sen runsaus myös kesäi-
sin. Rehevyyttä, leväkasvustoa, 
vaahtoa, muoviroinaa, pulloja 
ym. roinaa. Siellä on paljon myös 
polkupyöriä joen pohjassa.

Jonkun mielestä on vaan niin 
kivaa pölliä polkupyöriä ja heittää 
ne Palojokeen. Ehkä siitä saa 
jonkinlaiset orkut? Oheisessa 
rakkaan lukijan lähettämässä 
kuvassa polkupyöriä jo pudo-
tettuna sillalta jäälle. Kevättä ja 
jään sulamista odottaen.

* * *
Orimattilasta on saatu lisää yk-
si kansanedustajaehdokas, kun 
Mölsän (kesk) ja Jokisen (kok) 
lisäksi kisaan lähti Sari Sikkilä 
Perussuomalaisista. Ihan hyvä, 
kun löytyy potentiaalia omasta 
takaa. Keskustassa olisi ollut 
muitakin varteenotettavia.

* * *
Monet ihmiset ovat turhautuneita 

politiikkaan. Eduskunnan pitäisi 
olla Suomen arvokkain paikka 
missä yhdessä rakennetaan suo-
malaisten hyvää. Valitettavasti 
siitä on tullut pellepaikka, jossa 
sekä hallitus kuin oppositio yrit-
tävät vaan kampittaa ja arvostel-
la toisiaan. Omia etujaan ajavat.

Sama näkyy myös kuntapo-
litiikassa, kun jo ikääntyneet 
eivät tee tilaa nuoremmille. 
Pitääkö saada kahmittua paljon 

kokouspalkkioita? Päättäjissä on 
valitettavan paljon narsisteja, 
jotka kuvittelevat itse olevan-
sa parhaita. Ja sen mukai-
sia ovat sitten päätöksetkin. 
Ei tarvitse ihmetellä miksi ei 
äänestäjiä kiinnosta moinen 
touhu. 

* * *
Artjärven suunnalta on kovasti 
otettu yhteyttä, kun he koke-
vat siellä olevansa kuin eris-
tettyinä. Kuntaliitoksen myötä 
monet luulivat pääsevänsä pa-
rempiin oloihin, kun Orimattila 
ottaa huostaansa. Ja paskat. 
Nyt Artjärvelläkin ymmärretään, 
että Hennaan tarvitaan rahaa. 
Moni arttijärvinen manaa myös 
Ely-keskuksen tienhoitoja. Ei ole 
kuulemma häävi ajella selvin-

päin isolle kirkolle Orimattilan 
keskustaan. Jäiset tiet ovat huo-
lenaiheina sielläkin sivukulmilta 
tultaessa.

* * *
Tämäkin kaiku tulee kentältä, 
että jonkun tulisi katsoa yli-in-
nokkaan ympäristötätin perään, 
ettei mopedi karkaa käsistä. On 
meinaan sen verran jo kansaa 
kuohuksissa näistä vesi- viemä-
rijutuista ja pakkoliittymisistä.

Eikö se olisi kivaa, jos kaikki 
orimattilalaiset voisivat elää 
onnellisna?

* * *
Vuodenvaihde toi monille Ori-
mattilan Vuokratalojen asukkaille 
ikävää postia, jopa 13 prosentin 
vuokrankorotuksia viime vuo-
teen verrattuna. Se tietää eräille 
jopa 50-80 euroa lisää vuokraa 
kuukaudessa. Se on paljon se. 
Liian paljon, sanoo meikäkin. Jo-
kuset hakee nyt vuokra-asuntoa 
yksityisiltä markkinoilta.

Vuokratalojen touhut ovat 
muuttuneet. Moni muistelee 
Kivisen aikoja, jolloin vuokra-
laiset olivat arvossaan.

* * *
Lopuksi kuva aika hassusta van-
hasta lehti-ilmoituksesta, jossa 
etsitään kadonnutta. Moinen ei 
enää tänä päivänä olisi mahdol-
linen. Kunnianloukkaus.

* * *
Tipatonta tammikuuta vietetään. 
Eri juttu kuka viettää. Tuskin 
monikaan, sillä salajuonti on 
nykyisin aika yleistä. Moni tis-
suttelee sitä itse tiedostamatta. 
Ja omaa alkoholiongelmaa ei 
monikaan myönnä, vaikka joka 
päivä nappaa olutta tai siideriä. 
Sitten tulee niitä kosteusvau-
rioita.

* * *
Matkamies maan

E E T V A R T T I

Näin sai entisaikaan pe-
räänkuuluttaa ihmisiä…

Perälautaterveiset. Joku 
puupäävälkky ollut asial-
la. Tekijä tunnetaan.

Jos tarvitset polkupyörää, niin sellaisen voit löytää 
Palojoen jäältä.

Attendo mainostaa antavansa kuunteluhoitoa.
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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,-

Valaise kotisi!

Tarjous-

hinta

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

-LAATUA

MAYA Sessak
PÖYTÄVALAISIN
antiikki-
messinki,
hopea/
kirkkaat
prisma

MAYA Sessak
RIIPPUVALAISIN
kaunis
hopea,
antiikki-
messinki

SESSAK-VALAISIMET - Tule ja ihastu!

TARJ.TARJ. 38€30€
Meiltä
ABLOY
CLASSIC
avain 7€

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Palvelemme
MA-PE
7-17

EDULLISEEN HINTAAN

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

19900HITSAUSKONE 
TELWIN BIMAX 
152/1 TURBO

ERÄ 

HIEKOITUS- 
SEPELI

JÄÄNSULATE 
TEKNOSEESAM 
PIKA 10 L 1990

KIUAS NARVI NC20

53900

490

www.lantmannenagro.fi/orimattila

nahkhiir.fi
puh. 0400 711 290

Kesä tulee...
Oletko valmis?

Kiinteistönhuolto
ja maanrakennus

Kehräämö
Pakaantie 1,
Orimattila
Ark. 10-17, la 9-15

ALE
JATKUU
Kynttiläpajan
myymälässä -50%Kaikki kynttilä-

tuotteet vähintään

Kysy tarjous
lumi-

varusteilla


