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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

SILMÄLÄÄKÄRIT:
Ke 15.1. Ritva Lemola
To 6.2. Aleksi Sarkola
To 23.1. Jukka Siitonen
Ke 29.1. Ritva Lemola
Ti 4.2. Jukka Siitonen

ORIMATTILAN KANTRIKATSASTUS

SOITA
045 693 3748

Topintie 2B
Orimattila

www.omkk.fi

100% Kotimainen katsastusasema

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

Varaa aikasi: omkk.fi / 045 693 3748

Tervetuloa
Kantri-

katsastukseen!

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, S-marketin vieressä
ORIMATTILA, puh. 040 558 6702
Av: MA-TO 9-16.30, PE-LA SULJETTU

Mascotista aina lämpimästi!
Naisille
Nilkkurit
- eri malleja

Huopakenkiä jokaiseen jalkaan!
UUTUUS! Hengittävät jalkineet

kesät ja talvet. Tutustu.
Pohjat pitävät talvellakin
Erinomainen kenkä, jos Sinulla on:

Mascotin omaa tuotantoa

   nauhoilla

   tummanharmaa

koot 37-46

koot
36-42

Meiltä myös
NASTAJALKINEET

liukkaille
keleille!

Muistetaan taas ystäviä...

Ystävänpäivä
perjantaina 14.2.
EXTRAA ilmestyy ke 12.2.
- Varaa paikkasi
vaikka heti!
reijomedia@hotmail.com  www.olanextraa.fi
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Orimattila 15.1.2020

On se niin komeaa kirjoittaa vuosiluku 2020.
Siinä on jotain maagista, ihan kuin siinä olisi uutta voimaa. 

Myös Orimattilalle.
Orimattila on oman totuutensa edessä. Mitä tapahtuu keskus-

tan liikkeille? Loppuuko Orimattilasta pian kaikki erikoisliikkeet? 
Käsi sydämelle päättäjät ja asiakkaat, kuinka moni Teistä 
ostaa Orimattilasta muutakin kuin ruokatavarat?

RAKSAPÄIVÄ
lauantaina 25.4. klo 9-14 Tervetuloa!

Esittelypaikat: Tero, 044 761 0968

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

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

Kehräämö myy tontin
tulevalle päiväkodille

Villa Lato on kuvan iso punainen rakennus, jonka kohdalla on ensi syksynä päiväkoti.

Vanhan villatehtaankin miljöö 
muuttuu vuosien varrella. Vuonna 
2016 Kehräämön alueelle ra-
kennettiin ikäihmisten hoivakoti, 
jossa toimii Attendon Kehrää-
mökoti ja nyt tulon päällä on 
yksityinen päiväkoti. Tavoite on, 
että päiväkoti aloittaa toimintan-
sa syksyn 2020 aikana.

- Kehräämö myy reilun 3000 
neliön tontin Pohjanmaan Kiin-
teistökehitys Oy:lle, joka rakentaa 
paikalle yksityisen päiväkodin. 
Se on samalla kohdin, josta 
tarjosimme taannoin tonttia 
Orimattilan kaupungille, kertoo 
Olli Mäkelä Kehräämöltä.

- Tontti sijaitsee Kehräämön ja 
Kymenlaakson Sähkön välissä. 
Nyt siinä on muun muassa Villa 
Lato, joka on toiminut kesäteatte-
rina. Samoin kantreja on pidetty 
samaisella alueella.

Olli selvittää, että päiväkodin 
tontille tulee liittymä Arolantieltä, 
joten se on erillään Kehräämön 
alueesta.

- Arolan alue on kasvanut val-
tavasti viime vuosina. Yksityiset 
ovat rakentaneet sinne kotejaan 
ja Maxirakennus on tehnyt useita 

rivitaloja. Arolassa ja lähitun-
tumassa asuu kymmenittäin 
lapsiperheitä, jotka tarvitsevat 
päiväkotia.

Olli kiitteleekin Orimatti-
lan kaupunkia, kun se ottaa 
käyttöön varhaiskasvatuksen 
palvelusetelin, joka osaltaan 
mahdollistaa uuden päiväkodin 
rakentamisen. Palveluseteliä voi 
käyttää 0-5-vuotiaiden yksityi-
sessä päiväkotitoiminnassa ensi 
elokuusta lähtien.

- Palveluseteli on ratkaisevassa 
asemassa. Perheet voivat va-
paasti valita miten he voivat sitä 
käyttää lastensa päiväkotitoi-
minnassa, Olli sanoo.

- Päiväkoti tuo uutta toimintaa 
ja kehitystä koko Kehräämön 
alueelle. Se vie kokonaisuutta 
eteenpäin ja lisää hienosti myös 
Orimattilan palveluvarustusta. 
Varmasti myös omakotirakenta-
minen saa Arolan alueella vielä 
lisää innostusta.

- Orimattilassakin väki siirtyy 

haja-asutusalueilta keskustan 
tuntumaan ja silloin lapsiperheit-
tenkin tarpeet tulee huomioida. 
Väki pysyy paremmin Orimat-
tilassa, kun meillä on tarjota 
palveluja ja töitä myös nuorille 
ja lapsiperheille, Olli listaa. 

- - -
Pohjanmaan Kiinteistökehitys 
Oy kertoo nettisivuillaan muun 
muassa:

Oma Päiväkoti / Hoivakoti 
on palvelukonsepti, jossa me 
järjestämme päivä- ja hoiva-
kotiyrittäjille uudet kyseiseen 
toimintaan suunnitellut toimi-
tilat - jopa haluamaltasi alueelta.

Omassa Päivä- ja Hoivako-
dissa me hankimme tontin, 
rakennusluvat, suunnittelemme 
rakennuksen ja pihan, huollam-
me ja tarvittaessa korjaamme 
kiinteistöä. Näin voitte keskittyä 
omaan liiketoimintaan ja päivit-
täiseen työhön.

- - -
Reijo Välkkynen

- Uusi päiväkoti tuo uutta 
toimintaa keskustaan. 
Kaupungin palveluvarus-
tus paranee entisestään, 
Olli sanoo.

Mitä tehdä, kun iskee
aivoverenkiertohäiriö?
Tunnista oireet, ja hoitoon heti!

Jos tunnistat itsessäsi tai 
toisessa henkilössä seuraavia 
aivoverenkiertohäiriöön viittaa-
via oireita, soita välittömästi 
hätänumeroon 112.

1. Halvausoireet: yleensä 
toispuoleinen käden ja/tai jalan 
voima- ja/tai tuntoheikkous.

2. Suupielen roikkuminen.
3. Puhehäiriö.
4. Näköhäiriö: molemmilla sil-

millä nähtävät kaksoiskuvat tai 
näkökentän puutokset.

5. Tasapainohäiriö, kävely-
vaikeus ja huimaus yhdessä.

Oireet ovat useimmiten ki-
vuttomia. Aivoverenvuotoon 

voi liittyä äkillinen ja kova 
päänsärky.

Myös ohimenevät TIA-oireet 
ovat aina syy soittaa hätänu-
meroon.

TIA-kohtaus on varoitus-
signaali. Ensimmäisen TIA:n 
saaneista 10–20 prosenttia saa 
aivoinfarktin 90 vuorokauden 
kuluessa kohtauksesta. Joka 
toinen aivoinfarkti ilmaantuu 
kahden vuorokauden kuluessa 
TIA:sta.

Lähteet: aivovammaliitto.fi, ai-
voliitto.fi, terveyskirjasto.f, thl.fi

Maria Drockila tarjoamassa lettuja toukomark-
kinoilla 2012. Väkeä oli silloin Kehräämöllä 
pilvin pimein.

Kynttiläpaja ja Kehräämö
Tämän lehden sivuilla on juttua Kynttiläpaja Maria Drocki-
lasta ja Kehräämöstä.

Marian oma kirjoitus, jonka hän julkaisi tapaninpäivänä 
ja ilmoitti, että kynttiläpajan toiminta loppuu. Maria antoi 
Extraa-lehdelle luvan julkaista sen sellaisenaan, joten 
olkaa hyvä.

Kynttiläpaja on henkilöitynyt Maria Drockilaan. Hän loihti 
reilussa parissa kymmenessä vuodessa toimivan konseptin 
ja tuotemerkin omalla nimellään.

Se veti Orimattilaankin paljon ihmisiä kynttiläpajaan ja 
Kehräämölle sekä muihinkin liikkeisiin ostoksille.

Nyt kynttiläpajan tarina päättyy. Miten Kehräämö jatkaa? 
Sitä jo kysellään.

Yksi kynttiläpajassa asioinut orimattilalainen nainen sa-
noi, että olisi hänkin voinut siellä useamminkin käydä... 
Miten käy Orimattilan vetovoimaisuuden, jos Kehräämö 
loppuu?

Voisiko kaupungin päättäjät ja viranhaltijat jo vihdoin 
nähdä Kehräämön osana toimivaa Orimattilaa? Voisiko 
Kehräämölle perustaa uusyrityskeskuksen, jossa uudet 
yrittäjät pääsevät alkuun ja sitten myöhemmin siirtyvät 
omiin toimitiloihinsa tai jäävät Kehräämölle yrittäjiksi? 
Olisiko jo aika herätä ja lopettaa Ladecin ruokkiminen?

- - -
Tulin Orimattilaan vuonna 2008. Suomeksi sanottuna ra-
kastuin Kehräämöön. Se kosketti silloin todella kauniisti. 
Sittemmin tuli oltua myös Kehräämöllä hommissa, mark-
kinointia ja pikku tapahtumien vetäjänä.

Meidän piti saada porukkaa Orimattilaan, Kehräämölle 
ja muihinkin kohteisiin, jotta saadaan matkailijoita shop-
pailemaan ja tutustumaan kauniiseen maalaiskaupunkiin. 
Kymmeniä kertoja pyysin silloista Lahti Traveliakin mukaan 
kehittämään Orimattilan matkailua. Sittemmin se oli Lahti 
Region. Mitään sieltä ei saatu aikaan.

Silloinen Orimattilan oma ”matkailun attasea” Yvonne de 
Bruyn hoiti talkoilla enemmän bussikiertueita Orimattilaan 
kuin Lahti Travel yhtenäkään vuonna. Maksun se kyllä sai 
tekemättömästä työstä.

Reijo Välkkynen www.olanextraa.fi
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Voit lukea 
EXTRAA

myös netissä
olanextraa.fi

Kynttiläpajan tarina päättyy

Viimeinen
Joulu
Kynttiläpajan myymäläketju palvelee nyt 
viimeistä kertaa. 

“Lämmin kiitos kaikille asiakkaille ja työntekijöille 21 
yhteisestä vuodesta. Teidän kanssanne olen saanut to-
teuttaa yrittäjyyttä täydestä sydämestäni. 

Vuodesta 2012 alkaen olen opiskellut mentoriksi ja te-
rapeutiksi. Uusi ammatti ja uusi työ tarvitsevat nekin koko 
sydämen, joten nyt minun on aika päästää irti vanhasta. 

Kynttiläpajan vuokrasopimus Orimattilan Kehräämöllä 
päättyy toukokuun lopussa. Kynttilät myy dään loppuun 
kausimyymälöissä tammikuun aikana ja mahdollisesti 
jäljellä olevat vielä helmikuussa Ori mattilan pajalla. Sen 
jälkeen pajan ovet sulkeutuvat. 

Nimeäni kantava yritys, Maria Drockila Oy, jatkaa toi-
mintaansa uusin sisällöin. Työskentelen Villa Sylis sä 
työnohjaajana, terapeuttina, mentorina ja koulut tajana. 
Voit tutustua toimintaani nettisivuilla ja Face bookissa. 

Tänäkin vuonna 29 Kynttiläpajan myymälää ympäri 
Suomen on myynyt Orimattilassa käsin valmistettuja 
kynttilöitä. On ollut joka vuosi suuri ponnistus tehdä nämä 
kynttilät, etsiä liiketilat, rekrytoida työntekijät ja kantaa 
taloudellista riskiä. Olen kiitollinen kaikesta kertyneestä 
opista yrittäjyyden saralla, kaikista kohtaamisista ihmisten 
kans sa sekä mahdollisuudesta työskennellä suomalaisen 
käsityön parissa. 

Kynttilät siirtyvät nyt unelmiini. Ehkä jonain päivänä 
asun maalla ja ehkä minulla silloin on piharakennus, 
johon laittaa pata parafiinin sulattamista varten.” 

Kiitos, Maria 

Yhteiskoulun korjausta
- väistötilat rakennetaan
Kaupungin Tilapalvelu on ryhty-
nyt toteuttamaan yhteiskoulussa 
sisäilmatutkimusraportissa ehdo-
tettuja, tilojen käyttöä turvaavia 
toimenpiteitä.

Toimenpidesuosituksissa 
ehdotetaan, että rakennuksen 
käytön loppuajaksi rakennuksen 
ilmatiiveyttä tulee parantaa ja 
ilmanvaihtojärjestelmä säätää 
ylipaineiseksi. Näin ilma kulkeu-
tuu rakennuksesta ulospäin, ei 
rakenteista sisäilmaan.

- Painesuhteiden muuttamisen 
kannalta tarpeelliset, tutkimuk-
sessa havaitut tiivistoimenpiteet 
on tehty, kertoo toimitilajohtaja 
Jussi Törrönen.

Painesuhteita ryhdyttiin muut-
tamaan välittömästi tutkimuksen 
valmistuttua.

- Ilmanvaihdon tasapainotus 
on aloitettu ja rakennuksessa 
ollut voimakas alipaine on nyt 
pois, kertoo Törrönen.

Tällä hetkellä rakennuksen 
tulo- ja poistoilmanvaihtoko-
neita muunnetaan tarkemmin 

säädettäviksi, jotta ylipaineis-
tuksen säätäminen ja seuranta 
on mahdollista. Samaan aikaan 
ilmanvaihdon ylipaineistamises-
ta ja sen seurannasta laaditaan 
suunnitelma.

Rakennukseen on asennettu 
4 mittaria, joilla seurataan ra-
kennuksen sisä- ja ulkoilman 
välistä paine-eroa. Lisäksi raken-
nukseen asennetaan kaksi pai-
ne-eromittaria, joilla seurataan 
alapohjan ja sisäilman välistä 
paine-eroa.

Loput korjaustoimenpiteet 
tehdään alkuvuodesta.

Tilapalvelu on pyytänyt muista 
tutkimusselostuksessa esitetyis-
tä toimenpiteistä suunnitelman 
ja kustannusarvion.

Tarjoukset on pyydetty mi-
neraalikuituja sisältävien ää-
nieristyslevyjen vaihtamisesta 
sekä tilojen akustiikkalevyjen 
pinnoittamisesta, paine-eromit-
tareiden sijoituspaikoista sekä 
tarvittaessa tehtävästä alapohja-
rakenteiden alipaineistamisesta.

Tilapalvelu puhdistaa ilman-
vaihtokoneen ja tuloilmaventtiilin 
kammiot. Tehostettu siivous tul-
laan tekemään korjaustoimen-
piteiden jälkeen hiihtolomalla.

Tarjoukset
väistötiloista 

Kaupungin Tilapalvelu sai tarjo-
ukset yhteiskoulun väistötiloista 
keskiviikkona 18.12.2019. Kau-
punginhallitus on tehnyt han-
kintapäätöksen väistötilojen 
hankinnasta kokouksessaan 
13.1.2020.

Hallitus päätti, että yhteis-
koululaiset aloittavat syyslu-
kukauden 2020 väistötiloissa. 
Väistötilat rakennetaan Wanhan 
Amiksen taakse, tontin raviradan 
puoleiselle reunalle. Väistöyh-
teiskoulu rakennetaan uusista 
konteista ja tarjouspyynnössä on 
edellytetty, että väistötilat ovat 
käytössä kuuden kuukauden 
päästä tilauksesta.

Kaupunginvaltuusto käsittelee 

tarvittavat määrärahamuutokset 
seuraavassa kokouksessaan.

- Valtuusto on tehnyt periaate-
linjauksen, että oppilaille pyritään 
takaamaan terveellinen oppimis-
ympäristö ja tarvittavat päätökset 
tehdään heti tutkimustulosten 
valmistuttua, sanoo kaupungin-
johtaja Osmo Pieski.

- Tämä antaa kaupunginhalli-
tukselle mandaatin toimia, vaikka 
määrärahamuutoksia ei vielä ole 
käsitelty, hän jatkaa.

Tilattavien väistötilojen lisäksi 
yhteiskoulu jatkaa syksyllä jo 
nyt käytössä olevien Wanhan 
Amiksen tilojen käyttämistä.

Ensihuoli-koulutus
12.2.2020 Orimattila
Kun huoli läheisestä herää.., 
osaatko sinä toimia?

Tule hakemaan valmiuksia 
päihteidenkäytöstä tai pe-
laamisesta syntyneen huolen 

puheeksi ottamiseen.
Ensihuoli-koulutus keski-

viikkona 12.2.2020 klo 17-20 
Helinäntupa, Kuismapolku 4, 
16300 Orimattila.

Ilmoittaudu mu-
kaan 9.2. men-
nessä: www.ehyt.
fi/tapahtumat

Koulutus on 
maksuton ja 
tarkoitettu kai-
kille. Ohjelmas-
sa keskustelua, 
harjoituksia ja 
ryhmätehtävä. 
Kouluttajina EHYT 
ry:n asiantuntijat.

Lisätietoa kou-
lutuksesta p 044 
5100 228.
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Erkontie 16, Orimattila
P. 0440-611 611

HYVÄN
OLON
KAUPPA

TAMMI

ALE!
40%

Tuote-eriä

20% -

Pia siirtyy uusiin tehtäviin

Sinustako uusi yrittäjä
luontaistuotekauppaan?
Vuodesta 2011 S-marketin 
kauppakeskuksessa toiminut 
Aito hyvän olon kauppa etsii nyt 
uutta yrittäjää, kun Pia Tuhka-
nen siirtyy helmikuussa töihin 
Helsinkiin.

- Olen valmistunut Paula 
Heinosen kurssilta FLT-ravinto-
valmentajaksi (funktionaalinen 
lääketiede) ja haluan nyt tehdä 
muutoksen yrittäjämatkaani. 
Lähden Helsingin Ruoholahteen 
avattavaan uuteen hyvinvointi-
keskukseen, jossa työskentelen 
suolistoklinikalla, Pia selvittää 
uutta tulevaa.

- Funktionaalinen lääketiede 
on kokonaisvaltainen tapa hoitaa 
asiakkaan terveyttä. Siinä pe-
rehdytään kaikkiin asioihin, jotka 
liittyvät asiakkaan terveyteen ja 
hänen tarpeisiinsa.

- Meitä on siellä hyvinvoin-
tikeskuksessa useita eri toi-
mijoita. Mukana on lääkäreitä, 
sairaanhoitajia, hierojia ja myös 
ravintovalmentaja. Kaikki oman 
alansa erityisosaajia.

- Edelleen teen ravintovalmen-
nusta myös täällä Orimattilan 
alueella. Kannattaa pitää yh-
teyttä, Pia suosittaa.

Luontaistuotteita
parhaalta paikalta

Aito hyvän olon kauppa on Ori-
mattilan ainoa luontaistuotealan 
kauppa, joka on vakiinnuttanut 
asemansa kaupungissa. Liike 
sijaitsee hyvällä paikalla S-mar-
ketin kauppakeskuksessa. Ja 
tullee olemaan siellä myös tu-
levan Prisman myötä.

- Tässä on ollut hyvä tehdä 
luontaistuotekauppaa ja palvel-
la asiakkaita monin eri tavoin. 
Olemme saaneet kiitosta, kun 

paikalla on järjestetty myös 
monenlaisia terveysmittauk-
sia. Ammattitaitoinen palvelu 
ja asiakkaan opastus kaikissa 
terveysasioissa on Aito -kaupan 
ykkösasioita, Pia sanoo.

- Tämä on hyvä paikka uu-
delle aloittavalle yrittäjälle tai 
entiselle, joka on kiinnostunut 
luontaistuotealasta. Kyseessä on 
jatkuvasti kasvussa oleva ala, 
joten töitä ja asiakkaita riittää 
tulevaisuudessakin.

- Erikseen ei tarvita fytonomin 
koulutusta luontaistuotekaup-
piaaksi, vaan siihen voi perehtyä 
esimerkiksi Aito-kauppaketjun 

koulutuksella. Lisäksi minulta 
saa tietoa ja opastusta.

Pia sanoo, että nykyisten 
myymälätilojen lisäksi voisi 
mahdollisesti vuokrata myös 
entisen Peliparkin tilan, jossa 
voisi tehdä erilaisia hoitoja ja 
terveysmittauksia asiakkaille.

- Myynnissä on nykyiset Aito 
hyvän olon kaupan liiketoiminnot. 
Tarvittaessa voin auttaa myös 
rahoituksen kanssa.

Kuka kiinnostui ja haluaa yrit-
täjäksi luontaistuotekauppaan? 
Soita Pialle ja tiedustele lisää 
numerosta: 0440 611 611.

- Luontaistuotekauppa työllistää kivasti ja antaa toi-
meentuloa ahkeralle yrittäjälle, Pia sanoo.

Yksinyrittämisestä
verkostoitumaan sote-alalla
Suomessa on paljon yksin toimivia Sosiaali- ja 
terveysalan yrittäjiä, joille asiakkaat sekä oma 
perhe taustatukena ovat tärkeitä sosiaalisia ver-
kostoja. Ne eivät kuitenkaan voi edistää liiketoi-
mintaa ja tietotaidon lisääntymistä samalla tavalla 
kuin työyhteisöt ja muut ammatilliset verkostot. 
Moni puurtaa itsekseen, vaikka verkostoituminen 
toisten yrittäjien kanssa voisi parantaa kannat-
tavuutta ja mahdollistaa taloudellista etua tuo-
vien toimintatapojen käyttämisen. Verkostoissa 
toimiminen myös lisää tietoa sote-palveluiden 
tuottamisesta. Sillä on merkitystä erityisesti nyt, 
kun sote-alan uudistaminen ja uudistumisvaade 
ovat ajankohtaisia ja palveluiden tarve kasvaa 
jatkuvasti.

Hyödyt ja haitat
puntarissa

Yrittäjyys ei ole koskaan ongelmatonta eikä sitä ole 
yritysyhteistyökään, vaan se on hyötyjen ja haittojen 
tasapainon löytymistä. Verkostossa toimiminen ja 
yhteistyö sitovat yrittäjän aikaa, mikä saatetaan ko-
kea itsenäisyyttä rajoittavaksi. Vastavuoroisuuteen 
perustuen se edellyttää kumppaneilta keskinäistä 

luottamuksen rakentumista sekä tahtoa ja kykyä 
toimia kaikkia hyödyttävällä tavalla. Saatavilla on 
selkeitä toimintakonsepteja ja sopimuksia, mutta 
siitä huolimatta ihmisten välisessä yhteistyössä 
voi ilmetä ristiriitoja. Verkostossa toimimisessa on 
erilaisia riskejä, joista taloudellisilla riskeillä on 
toteutuessaan kriittisimmät vaikutukset. Riskien 
ennakoimisella ja tunnistamisella voidaan estää 
niiden aktivoitumista, jolloin osa verkostoitumis-
haitoista ainakin heikkenee. 

Parhaimmillaan verkosto antaa mukana oleville 
yrityksille toiminnan resursseja sekä taloudellista 
voimaa. Yritysyhteisöt ja monimuotoiset kollektiivi-
set työskentelytavat voivat olla uusien palveluiden 
syntymisen alustoja. Verkostomaisesti toimivien 
yritysten kilpailukyky ja markkinoilla toimiminen 
perustuvat toisiaan täydentävien palveluiden 
tarjontaan sekä erikoistumiseen, nopeuteen ja 
joustavuuteen vastata asiakkaiden tarpeisiin. Sen 
myötä yritykset voivat saada liiketoiminnalleen 
kasvua, kustannusetuja, riskinhallintaa, uutta 
ammatillista osaamista tai uusia asiakkuuksia. 
Verkosto voi myös toimia yhdessä vain joiltain 
osin tuotannon tai markkinoinnin osa-alueilla. 

Minä lupaan
MINÄ LUPAAN herätä keväällä auringon 
valoon. Lupaan kuunnella lintujen kevätää-
niä ja kävellä metsässä. Lupaan laulaa, sillä 
se tekee minut onnelliseksi. Lupaan ostaa 
Luonto-arvan ja lupaan, että ilahdun kun 
voitan sen kolme euroa. Lupaan ostaa sillä 
uuden arvan ja jos vielä voitan, ostan jälleen 
uuden ja jatkukoon voittoputki. 

LUPAAN polttaa kynttilää vain yhdestä 
päästä, sillä elämä on liian lyhyt. Lupaan 
luopua kaikesta, mikä estää minua tavoit-
telemasta unelmiani. Lupaan unelmoida ja 
kirjata niitä ylös. Lupaan korjata kenkäni 
suutarilla, ennen kuin heitän ne pois. Lupaan 

Verkostoituvat sote- yritykset hankkeen (v. 2018 – 2020) järjestämissä koulutuk-
sissa ja valmennuksissa on mukana 85 päijäthämäläistä hoiva- ja hoitoalojen 
yritystä (Kuva Aku Mattila). Artikkelin kirjoittaja on TKI- asiantuntija Anne Timonen 
LAB- ammattikorkeakoulusta. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto 
EAKR.  

säästää sukanvarteen pahan päivän varal-
le, säästämällä suklaavanukkaasta kerran 
kuussa pari euroa.

LUPAAN käsi sydämellä, etten aio luvata 
lopettaa kahvin juomista. Lupaan, että jätän 
sukat pois heti kun säät sallivat. Lupaan, 
etten enää jätä tekemättä muiden vuoksi 
mitä haluan. Lupaan, että näytän vilkkuja, 
kun käännyn autolla. Lupaan, etten muista 
palauttaa kirjastonkirjoja aina ajoissa. Lu-
paan, etten ryhdy mihinkään lakkoon, ellei 
se tapahdu yhteisen hyvän vuoksi. Lupaan, 
että näen elämän edelleen hyvänä, vaikka 
olisi vastoinkäymisiä.

LUPAAN, että en käy edelleenkään monesti 
saunassa. Lupaan etten muuta mielipidettäni 
ranskalaisista autoista. Lupaan, että harkit-
sen Toyotaa seuraavaksi autokseni. Lupaan, 
etten pese villapaitaa kuudessa kympissä. 
Lupaan silittää kissaa, hevosta ja koiraa tänä 
vuonna Lupaan, että elän tämän vuoden yhä 
yllätyksellisesti kuten edellisetkin. Lupaan, 
että en lupaa itselleni mitään, mitä en voi 
pitää. Mutta lupaan, että pyrin valitsemaan 
hyvän pahasta.

ONNELLISTA uutta vuosikymmentä, olkoon 
se suopea ja toivottu!

Kerttu Laine
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TORSTAISIN klo 14-17.30, liput 10€

16.01. Anu Keronen ja Saturnus
23.01. Trio VSOP
30.01. Astra
06.02. Eija Korhonen & Tuplawernet
13.02. Antero Ketosen yhtye
20.02. Arja-Inkeri Joas ja Manhattan
27.02. Jussi Roponen trio
05.03. Köpi Koski ja Esko Kangasjärvi
12.03. Niko Mäenpää & Tähtikuvio
19.03. Hollolan harmonikat
26.03. Tonika ja Taru
02.04. Astra
09.04. Hannu ja Leena Roitto
16.04. Harri Nuutinen ja Tanssin Taika
23.04. Hyvinkään Harmonikkakerho
30.04. Tapio Rannanmaa/Anita Joensuu

Kehräämö kutsuu kylään ja tanssittaa!

Pakaantie 1, ORIMATTILA
Kehräämöltä löytyy
monenlaisia palveluja
sekä käsityön taitajia

Tervetuloa iloiseen menoon!

Olemme facebookissa:
Orimattilan Kehräämö TULE MEILLE TANSSIMAAN!

JYRKI NURMINEN

ESSI LEPPÄKOSKI

ARJA INKERI JOAS

07.05. Essi Leppäkoski
14.05. Sirkka ja Velikullat
21.05. Sakke Kotilainen & Focus
28.05. Hollolan harmonikat

SUNNUNTAISIN klo 17-21.30, liput 15€

19.01. Pasi Kivimäki & N.Y.T.
26.01. Benjamin Enroth & Tiimalasi
02.02. Kari Hirvonen & Onnentähti
09.02. Jyrki Nurminen & Sävel
16.02. Harri Nuutinen & Tanssin Taika
23.02. Jarkko Honkanen & Taiga
01.03. Helminauha
08.03. Neitoset
15.03. Sunset
22.03. Sami Rosholm & Casanova
29.03. Antti Ahopelto & Etiketti

KORJAUS-
OMPELUA
Erkontie 6, Orimattila,
käynti Tullintien puolelta
Puh. 045-8806650
heli.lahtonen@katsura.fi

Avoinna ti 10-17, ke ja to 9-14. 
Muuten sop. muk.

Katso lisää netistä: www.katsura.fi

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

Palvelu on tarkoitettu O:LAn omakotiyhdistyksen ja HÄPI ry:n
jäsenille.  Palvelusta peritään 19,00 € tunti + matkakulut 0,43 €/ km. 
Kari tekee lumitöiden, normaali talkkari töiden lisäksi pikku
sisäremontteja, maalauksia, tapetointia, laminaattiasennuksia ym.  
sekä ATK – apua.
Lisätietoja: Pertti Oksanen  mp. 044 566 4720 tai
pertti.oksanen@phnet.fi

EXTRAA ilmestyminen 2020
12.02. helmikuu
18.03. maaliskuu
22.04. huhtikuu
13.05. toukokuu 
10.06. kesäkuu

Aineistot viim. 8 päivää
ennen ilmestymistä.
reijomedia@hotmail.com
Reijo Välkkynen 050 3368425 
www.olanextraa.fi

- Heinä-joulukuun 
tiedot myöhemmin.

- 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 

Sakon paikka
Sinä koirantaluttaja, joka annat koirasi paskoa pyörätielle, niin 
tiedätkö, että se on sakon paikka taajama-alueella? Eikä muual-
lekaan saa taajamassa jättää koiranpaskoja, vaan ne on otettava 
talteen ja kiikutettava roskiin.

Oli ennen joulua ikävä tilanne, kun oltiin perheen kanssa kä-
velyllä ja Latolantien pyörätiellä oli melkoinen läjä koiranpaskaa.

Onneksi perheen nuorimmainen oli taskulamppuineen tarkkana 
ja huomasi läjän sateisella tiellä. Ei ole mikään naurun asia, kun 
astuu kenkänsä paskaan. Ja sitten se kulkeutuu kotiin saakka.

Orimattilan kaupungille kiitosta hyvin hoidetuista kevyenliiken-
teenväylistä. Tosin hieman yli-innokasta sorastusta (hiekoitusta) 
on ollut paikoin jo lokakuusta asti. Vähempikin määrä riittäisi.

Jake ja muu perhe

Amaryllis jaksaa
Tällä palstalla on ennenkin 
mainittu pitkään kukkivista 
kukkasista, joten tässä taas 
yksi ihastus.

Kyseessä on amaryllis, joka 
ostettiin kukkakauppa Diiasta 
reilusti ennen joulua. Sitä tuli 
pidettyä hämärässä ennen aat-
toa, kun pakkasi liikaa avaamaan 
kukkansa jo ennen joulua.

Silloin se hehkuikin kauniina 
ja ennen kaikkea myös tuok-
sui! Koskaan aiemmin en ole 
havainnut amarylliksen tuoksua.

Vuodenvaihteessa amaryllis sit-
ten oli kukkinut ja aioin heittää 
kukan roskiin, mutta mitä vielä, 

sieltähän pukkasi esiin uusi ku-
kanvarsi ja nyt se kukkii taas ja 
ollaan tammikuun puolivälissä.

Aidosta kukkakaupasta saa 
kyllä parhaat ja kestävimmät 
kukat.

Liisa ihmemaasta

Väkeä olisi kyllä omastakin takaa

Mistä erikoisliikkeisiin
lisää ostavia asiakkaita?
Orimattilan keskustan erikoisliik-
keet vähenevät vuosi vuodelta. 
Viime vuonna lopetti taas muu-
tama liike ja nyt alkuvuodesta 
loppuu kynttiläpaja Kehräämöltä.

R-kirja Erkontien alkupäästä 
loppui ja samoin Peliparkki 
S-marketin kauppakeskuksesta.

Se vaan on niin, että Lahti ja 
sen halpatavaratalot vetävät 
asiakkaita Orimattilasta. Myös 
nettikauppa näyttelee nykyisin 
suurta roolia orimattilalais-
ten kaupanteossa. Sen näkee 
Postin Smart-palvelupisteissä, 
joissa on päivittäin kymmeniä 
nettipaketin noutajia.

Nämä ovat jo
poissa kuvasta

Keskustasta, Erkontien ja Kärry-
tien varrelta on häipynyt viimei-
sen kymmenen vuoden aikana 
paljon yrityksiä ja kauppoja: Ver-
hokulma, Kukkakauppa Aurin-
gonkukka, Nordea, Robin Hood 
(nyk. Tokmanni), Tiimari, Finn-

Karelia, Sike Asu, kirjakauppa 
Kirja-Kapaer, Tavaratalo Hartikai-
nen, KoneRepo, Marzu, Johanna 
Keittiöt, Kenkämaailma, Manna-
tori, SP-Koti, Lyylin tyyli, Green 
House, luontaistuotekauppa 
Life, Okariina, Puustelli-keittiöt, 

Havu keittiöt, Posti, Musta Ori, 
Seppälä, R-kirja, Silmäasema, 
Peliparkki, Huoltoasema Uuttu, 
Sähkö- ja konehuoltokeskus ja 
Varaosakellari. Ainakin kolmisen-
kymmentä liikettä, kun mukaan 
räknää lisäksi pitopalvelu/ruo-
kalan, kaljakuppilat…

Sitten lisäksi vielä Kehräämö, 
jossa on käynyt melkoinen tuu-
letus yritysten lopettaessa tai 
muuttaessa muualle. Nyt Keh-
räämöllä ja koko Orimattilassa 
kirpaisee todella kovasti kynt-

tiläpaja Maria Drockilan lopet-
taminen. Koskettaa ja satuttaa.

Mitä olisi
tehtävissä?

Vastaus on yksinkertainen. Sitä 
Extraa-lehtikin on jankuttanut jo 
yli 10 vuotta: Osta Orimattilasta!

Ei siihen muuta tarvita. Silloin 
kaupungin palveluvarustus säilyy 
ja erikoisliikkeetkin pärjäävät. 
Se synnyttää aina uusia kaup-
poja, kun euro nauraa ja laulaa 
Orimattilan erikoisliikkeissä.

Toinen vaihtoehto on karumpi: 
Kaikki loppuu hiljalleen keskus-
tasta. Jäljelle jää vain ruoka-
kaupat ja hautaustoimistot, jos 
voi näin pelkistää sarkastisesti.

Valinta on Sinun, minun ja 
meidän kaikkien.

Pohjanmaalla sanotaan: Teh-
kää hyvin!

Reijo Välkkynen

Väkeä on Orimattilassa noin 16.000. Siitä riittää taa-
tusti ostovoimaa Orimattilaan.

OMASTA
Orimattilasta

OSTAN
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Sähköasennustyöt 
luotettavasti ammattitaidolla

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

PALVELEMME
TEITÄ

MA-PE
7.-17

Tarjoamme asiantuntevaa
palvelua yli puolen
vuosisadan kokemuksella. 

Tarvitsetko
sähkömiestä? 
Soita ja sovi aika

03-7777 444 
Haluatko tarjouksen
sähköurakasta?
Ota yhteyttä:
Seppo Hämäläiseen,
040 5152 445
seppo.hamalainen@pp6.inet.fi

Tatu tempaisee
ystävänpäivänä!

Porrastreeni on nykyisin suosittua.

Kuntosali Gym23:lla on ns. por-
raskone, jolla voi treenata reip-
paasti kävellen… Tatu Leirimaa 
on pystynyt tekemään porrasko-
neella treeniä yhtä kyytiä peräti 
neljä tuntia! Sitä on ihmetelty 
ja pidetään kovana tuloksena.

Nyt Tatu tempaisee ystävänpäi-
vänä perjantaina 14.2. Gymillä ja 
aikoo treenata porraskoneessa 
peräti viisi tuntia kerralla! 

- Tatu haluaa tempaista vähä-
varaisten lasten hyväksi, jotta he-
kin pääsisivät liikkumaan entistä 
paremmin. Tatu haastaa meidät 
kaikki mukaan ja tempaukseen 
voi osallistua pikku tai isom-
malla summalla. Yhteistyössä 
katsomme, miten saatu tuotto 
voidaan käyttää vähävaraisten 
lasten liikunnan hyväksi, sanoo 
Piia Andelin Gym23:lta.

- Aiomme ystävänpäivänä 
tempaista täällä Gymillä oikein 
kunnolla. Luvassa on monen-
laista ohjelmaa, mukana ovat 
muun muassa hieroja ja erilaisia 
tuote-esittelijöitä…

Asiasta lisää helmikuun Ext-
rassa 12.2.

Piian haaste

Piia ja Gym23 ovat heittäneet 
haasteen kuntosalin puolelle:

- Mä haastan Sut voimaan 
hyvin. On tutkittu, että vie 6 
viikkoa aikaa saada treenistä 
säännöllinen ja jatkuva. Ja sitten 
3 kuukautta saada joitain näkyviä 
muutoksia aikaan, Piia sanoo.

- Jos Sä jaksat treenata meil-
lä Gymillä 3kk, vähintään 3 x 
viikossa (ka.), niin mä tarjoan 
Sulle neljännen kuukauden 
treenit ilmaiseksi!

- Koskee kaikkia treenaajia, 
e-laskuasiakkaista kymppiker-
talaisiin. Tää vaatii Sulta omaa 
aktiivisuutta treenin lisäksi sen 
verran, että vedät kortin joka 
kerta lukijasta. Jokainen käynti 
rekisteröityy meillä ohjelmaan ja 
jokaiselle saadaan käyntiraportti 
tulostettua ja tarkastettua.

- Kenen etu tää on... ainoas-
taan Sun, sillä Sä voit paremmin!

Jokainen haasteen saavutta-
nut mainitaan jotenkin salilla, 
ja jos haluat, tehdään pieni 
juttu sosiaaliseen mediaan. 
Nyt vaan itseä niskasta kiinni 
ja niitä päätöksiä tekemään. 
Vaaditaan päätös haluta voida 
hyvin, mä kyllä kannustan täällä 
vaikeiden hetkien aikana.

Uudenvuoden lu-
paukset ei riitä, nyt 
vaaditaan tekoja, 
Piia kannustaa!

Yhteistyössä Imonen kanssa:

ML Caravan tarjoaa
edulliset vaihtoautot

Tiesitkö, että vaihtoautoja myy-
dään myös Kauniaistentie 5:ssä, 
jossa sijaitsee ML Caravan Oy? 
Sinne siis autokaupoille, kun 
tarvitsee edullisen ja laaduk-
kaan henkilöauton. Extraa poik-
kesi kyselemään kuulumisia, 
että miten kauppa käy ja mil-
laisia vaihtoautoja on tarjolla.

- Imone Oy:n myyntiautot 
siirtyivät tänne meille ML Ca-
ravanin yhteyteen, joten nyt on 
myynnissä molempien yritysten 
vaihtoautoja, selvittää Marko 
Laitinen ML Caravanista.

- Ratkaisu on hyvä, sillä nyt 
pystymme yhdessä tarjoamaan 
laajempaa vaihtoautovalikoimaa 
asiakkaille. Myös molempien 
yrittäjien, niin Jukka Virtasen 
kuin minunkin, yhteistyö sovel-
tuu hyvin autokauppaan. Täällä 
on nyt joku aina palvelemassa, 
jos toisella on vaikkapa omia 
reissumenoja.

Kauniaistentielle on helppo 
tulla autokaupoille. Saman 
tien varrella sijaitsee myös 
A-katsastus.

- Tarjoamme hintaluokaltaan 
edullisia vaihtoautoja. Hinnat 
lähtevät noin 500 eurosta 5-6 
tonniin. Se on monille nuorille 
ja miksei vanhemmillekin ihmi-
sille hyvä lähtökohta, kun saa 
menopelin kukkarolle sopivaan 
hintaan, Marko sanoo ja lisää, 
että autokauppa onkin käynyt 
kivasti.

- Myynnissä on tilanteesta 
mukaan 10-20 erilaista hen-
kilöautoa, jotka hommataan 
pääsääntöisesti autoliikkeistä 
ja Autohuuto-kaupasta, joka on 
ammattilaismyynnin ostopaikka.

- Kaikki vaihtoautomme pyri-
tään tarkistamaan ja kunnosta-
maan. Autot myös katsastetaan 

ennen myyntiä. ML Caravanin 
yhteydessä on oma STH-Auto-
huolto, joka tekee myynnissä 
oleviin autoihinkin huollot ja 
korjaukset, jos niin tarvitaan. 

Marko kertoo, että he panos-
tavat asiakastyytyväisyyteen. Se 
on paras palaute onnistuneesta 
autokaupasta.

- Myymme vaihtoautoja, 
jotka ovat hinnaltaan edullisia 
ja ikäänsä nähden luotettavia 
menopelejä. Puskaradio kertoo 
kyllä nopeasti, jos autokauppa 
ei ole reilua.

- Meillä on pienen autoliikkeen 
edut, sillä pystymme myymään 
sopivaan hintaan, jossa välitys-

palkkion osuus ei ole yläkanttiin.
- Tervetuloa tutustumaan 

valikoimaamme, autoja löy-
tyy moneen ajoon. Imonen 
ja ML Caravanin vaihtoautot 
löytyvät myös nettiauto.com 
-nettisivuilta, joten kannattaa 
mennä sinnekin bongailemaan, 
Marko suosittaa.

ML Caravan on avoinna ma-
pe kello 8-16 ja muina aikoina 
sopimuksen mukaan.

- Palvelemme myös asuntoau-
toasioissa. Kannattaa välttää 
kevätruuhkat ja tuoda asuntoau-
tokin huoltoon hyvissä ajoin!

- Täällä Kauniaistentie 5:ssä palvellaan mielellään. Minulle voi soittaa 0400 
369 983 ja kysellä lisää, Marko sanoo.

Kirpputori Riitukka on
matkahuoltoasiamies
Kirpputori Riitukka on aloittanut 
Matkahuollon asiamiespalvelut 
18. joulukuuta. Riitukka sijaitsee 

osoitteessa Erkontie 12, 16300 
Orimattila, Orimatin kiinteistö.

Matkahuolto-asiamiehen ta-

voittaa puhelinnumerosta 045 
231 3733 ja sähköpostitse asia-
mies.orimattila@matkahuolto.fi

Asiamiehen palveluajat ovat 
maanantaista perjantaihin klo 
10–18, lauantaisin 10–15 ja 
sunnuntaisin klo 11–15.

Asiamiehen palveluvalikoimaan 

sisältyvät Matkahuollon Paket-
tipalvelut. Orimattilan alueen 
nouto-jakelupalvelusta huolehtii 
jatkossakin Lahden Matkahuolto.

Kuljetustilaukset voi tehdä hel-
posti ja nopeasti sähköpostitse 
kuljetus.lahti@matkahuolto.fi tai 
puhelimitse 020 710 5312.

Jymyläisiä Suomen tilastossa 2019
Omassa sarjassaan Suomen 20. joukossa 
olevat Orimattilan Jymyn yleisurheilijat. Kris-
tiina Mäkelä komeilee edelleen Suomen 
ykkösenä naisten kolmiloikassa.

Uusi nimi on Joonas Kumpulainen, jo-
ka on rakettimaisesti noussut ikäistensä 
13-vuotiaiden Suomen kärkeen. Joonakselta 
sujuu niin lyhyet kuin pidemmät juoksu-
matkat. Joonas juoksi ikäluokkansa uudet 
Suomen ennätykset 400, 600 ja 800 metrillä 
ja komeilee monessa juoksulajissa Suomen 
kärkisijoilla.

Joonaksella on myös nopeutta, sillä 100 
metrin aika on komeasti 12.65, joka on 
13-vuotiaiden poikien kolmanneksi nopein 
aika Suomessa viime kaudella. 

N Kolmiloikka: 1) Kristiina Mäkelä 14,26
P13 300 m: 1) Joonas Kumpulainen 39,54
P13 400 m: 1) Joonas Kumpulainen 54,97 (SE13)
P13 600 m: 1) Joonas Kumpulainen 1.28,38 (SE13)
P13 800 m: 1) Joonas Kumpulainen 2.06,76 (SE13)
P13 1000 m: 2) Joonas Kumpulainen 2.57,04
P13 200 m: 2) Joonas Kumpulainen 25,44
P13 100 m: 3) Joonas Kumpulainen 12,65
T11 Kiekko: 6) Tanja Muotka 27,26
M Kiekko: 7) Jouni Helppikangas 51,42
T13 Korkeus: 8) Linda Sallinen 1,51
P13 60 m: 12) Joonas Kumpulainen 8,16
P14 Pituus: 14) Jim Herlevi 5,13
T15 Kiekko: 15) Pinja Muotka 34,29
P13 Korkeus: 16) Aaro Kivilevo 1,51
T13 60 m: 20) Sofia Puolakanaho 8,43

Joonas on nopsajalka.
(Kuva Jymyn nettisivuilta).

“ Myymme vaihtoautoja, jotka ovat hinnal-
taan edullisia ja ikäänsä nähden luotettavia 
menopelejä. Puskaradio kertoo kyllä no-

peasti, jos autokauppa ei ole reilua.
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Uudet juustot
Hyvää alkanutta loppuvuotta 
2020 jokaiselle säädylle ja 
säädyttömälle. Tänäkin vuonna 
pannaan menemään ja ollaan 
sopivasti skutsissa.

* * *
Vähän luuraillaan vielä viime 
vuoden puolelle, vaikka moni 
vannoi, ettei enää katsele siihen 
suuntaan, kun tuli taas töpeksit-
tyä. Oppia ikä kaikki vai mitä J..?

Linnan juhliin saapui myös 
yllärivieras. Oli kait Artjärven 
suunnalta. Sanoi olevansa Ori-
mattilan tavoitelluin poikamies, 
vaikka meikä luuli sen olevan 
yhden Timpan?

* * *
Joulupukki todellakin poikkesi 
S-marketisssa ja Marengissa 
ennen joulua. Pukki sai paljon 
hyvää tietoa siitä, kuka oli ollut 
kiltti ja kuka ei. Pikkutuhmahan 
saa olla, ainakin Eevartti tykkää 
sellaisista.

Pukki kyseli Marengissa, että 
tietääkö kukaan mistä hän voisi 
ostaa poroille heinää? Hetken 
porukat olivat ihmeissään, mutta 
sitten katseet kääntyivät erää-
seen herraan, joka voisi jeesa-
ta joulun pukkia. Ja niin rupesi 
kynä savuamaan ja kysymyksiä 
lensi ilmaan, että kuinka pal-
jon ja minne tarvitaan? Ylläri oli 
iloinen, kun pukki sanoi, että 
Karvatunturilta ihan Hankoon 
asti niitä heinäkuormia voisi 
olla aina siellä täällä. Useita 
rekkakuormia kuitenkin.

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
Jakelujuniorit Oy

JAKELUHÄIRIÖT
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Topintie 2, 16300 Orimattila

Edullisia vaihtoautoja

Tutustu myös: www.nettiauto.com
Av. MA-PE 8-16, muulloin sop.mukaan

Citroen C2 1.1i X 3d
vm -07, ajettu 148 000 km

Audi A4 1.6 4d, siisti
vm-95, ajettu 324 000 km

Ford Focus 1.6 T Wagon A
vm -05, ajettu 301 000 km

Opel Zafira 1.6 Comfort 5d
vm -99, ajettu 317 000 km

1 790€ 1 290€

650€ 490€

Autoliike
IMONE Oy
Kauniaistentie 5
ORIMATTILA

Soita 0400 369 983, Marko Laitinen

Joulukisan jälkiarvonta
Extraa-lehden järkkäämässä joulukisassa sattui 
pikku töppäys, kun Salon Korjaamon lahjoitta-
ma auton 3xtehopesu -palkinto jäi arpomatta. 
Kyseessä oli toimittajan tekemä tietokoneen 
tiedostovirhe, siitä pahoittelut.

Arvonnassa Salon Korjaamon lahjoittaman 
palkinnon voitti Kari Luukkanen. Onneksi olkoon!

Ja tarina ei kerro miten joulu-
pukki ja paikallinen yrittäjä pää-
sivät sopimukseen, kun homma 
hoidettiin tosimiesten kesken.

* * *
Eetvarttikin sanoo mielensä 
Erkontiestä. Näköjään vanhat 
kokoomuslaisetkin ovat sa-
maa mieltä kuin meikä, ettei 
Erkontietä katkaista, vaan jat-
kossakin sen on oltava nykyisen 
mukainen, suoraan Artjärventien 
risteyksestä aina kirkolle asti. 
Tosin muutama kokoomuksen 
nuorempi taho jankkaa tien 
katkaisun puolesta. Ei mitään 
järkeä.

* * *
Olivat kuulemma jo vuoden-
vaihteen nurkilla retkiluistelleet 
Mallusjärvellä ja Kalliojärvellä. 
Taisi jää olla jo paikoin 5 senttiä? 
Hurjaa porukkaa, sanoo meikä.

* * *
Sitten lukijan lähettämä kaunis 
jouluvaloinen kuva Koivulan 
asuntoalueelta. Pakko myöntää, 
että on upeat jouluvalot. Taitaa 
kuvassa olla kahden eri talon 
valaistukset.

Onneksi Koivulan(kin) alueella 
asukkaat itse valaisevat pihapii-
rissään, jotta siellä näkee suun-
nistaa pimeinä ja lumettomina 
aikoina. Kaupungin katuvalot 
kun puuttuvat.

Lukija myös pahoitteli, kun 
Myllylästä Lintulaan menevä 
puistikkopolku on niin usein 
pimeänä. Mietti, että kenelle 
kuuluu valaistuksen huolto?

* * *
Huumeista on tullut Orimattilaan 
melkoinen ongelma. Suvaitsevai-
suus kannabiksen käyttöön on 
saatu ihan Suomen poliittisilta 
puolueilta; ainakin vihreitten Ohi-
salo, vasemmiston Li Andersson 
ja Kaisu Pekonen pitävät kanna-
biksen käytön rangaistavuuden 
poistamista hyvänä ideana.

Voi hyvä sylvi! Jokainen, joka 

tietää huumejutuista jotakin, niin 
juuri kannabis on se, joka kou-
kuttaa kovempiin aineisiin. Mihin 
tämä maailma on menossa?

* * *
Meikäkin kävin joulun alla pe-
rinteisellä joulupuurolla Kehrää-
möllä. Hyvin oli taas porukkaa 
liikkeellä ja joku oli ottanut ku-
vankin puurojonosta. Onneksi 
meikä näki kuvan ja rajasi ttensä 
sieltä vasemmalta pois. Muuten 
olisi tunnistettu, huh vaan.

Kehräämöllä on muutoksen 
tuulet. Moni harmittelee, kun se 
ei menesty, mutta suurin syy on 
se, etteivät monet orimattilalaiset 

noteeraa Kehräämöä. Mennään 
ostoksille ja palveluihin muualle. 
Jos Kehräämö loppuu, niin sitten 
kyllä alkaa iso itku.

* * *
Hennan kerrostaloprojekti ontuu. 
Ei se lähtenytkään toteumaan 
marraskuussa, vaan nyt se on 
siirretty kevääseen.

Miksiköhän kaikki Orimattilan 
päättäjät eivät ymmärrä, ettei 
siellä vaan ole vetovoimaa. 
Koittakaa saada sinne ensin 
muutamia palveluja, niin joku 
voisi kiinnostua.

Tosin nyt väki klappaa suuriin 
kaupunkeihin ja pienet kunnat 
ja kaupungit kuihtuvat. Niin se 
käy Orimattilallekin.

* * *
Eetvartti aikoinaan oli todellakin 
lähellä keskustaa. Siis poliitti-

sesti. Orimattilassa keskusta oli 
iso poppoo ennen kuin Artjärvi 
liitettiin kaupunkiin. Jotenkin 
siinä keskustan voima ja valta 
mureni samassa rytäkässä?

Nyt kun katsoo kuka kaupunkia 
johtaa, niin se on selvästi ko-
koomus, joka on saanut kepulit 
ja demaritkin mukaansa. Muut 
sitten sätkivät mitä sätkivät. 

* * *
Matkahuolto seikkailee Ori-
mattilassa. Se on viimeisen 
10 vuoden aikana ollut viidessä 
eri paikassa. Aikanaan Mustan 
Orin kanssa samassa talossa, 
sitten Uutun huoltamolla, sitten 
VahvaTassussa parissakin eri 
osoitteessa, sitten matkahuolto 
matkasi ML-Caravanille ja nyt 
se on siirtynyt Erkontien varteen 
kirppis Riitukkaan. Jokohan se 
nyt sai lopullisen kotinsa?

* * *
Matkahuolto oli aikanaan me-
nossa linja-autoaseman myötä 
Kehräämöllekin, jonne silloinen 
tekninen johtaja Ikäheimonen 
piirsi linja-autoaseman tarvittavat 
sisäänajotiet ja lähtölaiturit.

Homma kaatui siihen, että 
Kehräämön olisi pitänyt maksaa 
projektista. Siihen aikaan kun oli 
jo huikea Henna-projekti aluillaan 
ja päättäjien kultaiset ajatukset 
kiilsivät siellä, eikä kaupunkia 
kiinnostanut Kehräämön alueen 
kehittäminen. Silloinkaan.

* * *
Sitten muistellaan kansansa-
tua. Hölmöläiset rakensivat 
aikanaan talon, johon unohti-
vat rakentaa ikkunat. Sitten he 
kantoivat valoa säkeillä taloon.  
Monille tuttu satu lapsuudes-
ta. Mikähän projekti nousee 
mieleen?

* * *
Orimattilassa jokuset osaavat. 
Väännellä liikennemerkkejä vi-
noon ja myös marketeissa kii-
kuttaa tuotteita mitä hassumpiin 
paikkoihin. Saatat löytää myyn-
tihyllystä sinne kuulumattomia 
tuotteita, kuten oheinen lukijan 
kuva osoittaa.

* * *
Rati-riti-ralla…

E E T V A R T T I

Kahviosastolta löytyi tällä 
kertaa myös nisusta. 
Joku jaksaa tolloilla.

Oliko linnan juhlissa tämä yllärivieras? 

Joulupukki kyseli poroilleen heiniä ja löytyihän poru-
kasta myyntimies.

Joulupuuro sai aikaan ison ryntäyksen Kehräämölle. 
Meikäkin osallistui.

Koivulassa kaikki on aina niin kaunista. Ulko- ja jou-
luvaloja myöten.
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EDULLISEEN HINTAAN!

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

www.lantmannenagro.fi/orimattila
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Palvelemme
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TÄYSRAVINTO 
JAHTI&VAHTI 
EXTRA ENERGIA 
15 KG

AA

JÄÄNSULATE 
TEKNOSEESAM PIKA

HIEKOITUS- 
SEPELI
20 KG

YKKÖSPOHJA 
POHJAMAALI 18 L

29000

ASTIANPESUKONE 
GRAM OM60-07

nahkhiir.fi
puh. 0400 711 290

Kesä tulee...
Oletko valmis?

Kiinteistönhuolto
ja maanrakennus

20
ABLOY CLASSIC7€

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

AVOINNA MA-PE 07.00-17.00

MEILTÄ LAADUKKAAT
SÄHKÖTARVIKKEET
AINA EDULLISESTI!

Sisusta kauniisti
VALAISIMILLA!

UUTUUKSIA TARJOUKSIA

Tilaa SÄHKÖ-
ASENTAJA 03-7777444

4 KPL

LED LAMPPU 
6W
9.5W 9€

7€

7€

PALO-
VAROITIN

AA
24 KPL

AAA
24 KPL

Airam PARISTOT

JÄNNITTEEN- 
KOETIN

5,50

850

850

YÖVALO

-laatutuotteet meiltä!


