
Orimattilan palvelujen, kaupan, osaamisen ja tapahtumien erikoislehti.
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Tässä numerossa:
Joka talouteen Orimattilassa,
Myrskylässä ja Pukkilassa.
Jakelupainos n. 11 700 kpl

S-ETUKORTILLA BONUSTA

Erkontie 16
Orimattilan S-market
avoinna ma-pe 9-18

la 9-15   

Tarjoukset voimassa helmikuun 2014
tai niin kauan kun tavaraa riittää.

Kipuun,- särkyyn, nivelille
Planet Bio MSM-kapselit 
180 kps
Lisää nivelten liikkuvuutta,
- helpottaa kipua.

18,90
(25,50)

Kevättä ilmassa
- Puhtia luontaistuotteista!

16,90

17,95
(29,90)

24,90
(32,10)

VITAMAR
1000 E-Epa+
E-Dha 100 kps

Bio-melatonine 
complex 120 tbl
Imeskelytabletti.

zzzzz

-40%

Vahvista vastustuskykyä-
ennaltaehkäise flunssa!
KYOLIC Säästö-

pakkaus
90 tbl

FIGUREL
LOW CARB
60 tbl

LAIHDUTUKSEN
TUEKSI!
Estää hiilihydraattien
imeytymistä.
Vähentää kalorien saantia.

15,90
(21,20)

Huippuhalpa
SÄÄSTÖKOKO

UNTA
ANTAMAAN.. 

   Kärrytie 4, Orimattila P. 03-777 7444.

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

39,- 29,-Tarjous-

hinta
TARJOUS

SISUSTA VALAISIMILLA

TUNNISTIN

Valaise kotisi!

Palvelemme
teitä

ma-pe 7.-17.
Tervetuloa
ostoksille!

ENERGIAN-
SÄÄSTÖLAMPPUJA
POISTOHINTAAN

-50%ERÄ

TARJOUKSIA
POISTO-
ERIÄ
Tule heti!!ALE!

SULANA-
PITOKAAPELIT
- ESTÄÄ VESI-
 JOHTOJEN
 JÄÄTYMISEN!
Tehdasvalmisteiset 
alkaen 2 metriä.

LILLI

36€

Pakkas-
vahti
200 W TERMO IP 21

Lämpimät huopikkaat
- Näillä et palele!

Lämpimästi joka jalkaan
kotimainen, laadukas

KUOMA-jalkine

Musta ja  
 harmaa  
 huopa.

Koot
20-49

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä

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

ko
K

Nä

ha
huopa.

Oma tuote,
koot 37-42

Lämpimä
- N

te

Naisille
ja

miehille.

Rajoitettu
erä

KULTAJAHTIIN!

www.expert.fi

Orimattilan Urheilu ja Kone Oy  Erkontie 4 Avoinna:ark.09.00-17.30, la.10.00-14.00 

Apple Iphone 
4s 8g

Nopea 
A5-suoritin, 
huipputarkka 
Retina-näyttö,
8 Gt muisti.

Full HD LED-TV, HD- virittimet antenni ja 
kaapelitalouksiin, USB -väylän kautta voit 
toistaa musiikkia, valokuvia ja videoita.

FullHD (1920 x 1080, TV+Monitori, LED-taus-
tavalo.

Samsung Led -TV UE40EH5005

Samsung - LT27C350EW/XE 27” 
led monitori/tv

339€

Koe huippuohut Galaxy Tab 3, jossa on veitsen-
terävä 10,1 tuuman näyttö. Toimii langattomasti 
WiFi verkossa mikroSD muistikorttipaikka,GPS 
vastaanotin,Bluetooth 4.0.

Samsung -Galaxy Tab3 10,1 WiFi 

KULTAJAHTIIN!

439€

Kisastudio kuntoon!

(

249€

299€

Kärrytien erikoisliikkeet, Kärrytie 4, Orimattila 
Puh. 7777 033, 040-761 3442 Av: ma-pe 10-18, la 9-13   
www.vahvatassu.fi   www.facebook.com/VahvaTassu

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

YSTÄVÄNPÄIVÄTARJOUS!!!
Ystävänpäivänä 14.2.

koirien ja kissojen herkut

-20%
Muista myös eläinystäviä!äiää!MMu
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Virkamiesten vastuu

Orimattila, 12.2. 2014    

Tietävälän koulun tiedotustilaisuudessa joulukuussa Ori-
mattilan uusi koulutoimenjohtaja Timo Alho totesi muuta-
maankin kertaan, etteivät virkamiehet tee päätöksiä, vaan 
he toteuttavat sen mitä päättäjät käskevät. Näinhän se on. 

Kyllä viranhaltijalla saa, ja pitääkin olla, oma näkemys 
ja mielipide sektorinsa asioista, sillä hän on oman alansa 
parempi asiantuntija kuin yksikään luottamusmies. Siksi 
onkin surkuhupaisaa, että niin valtion kuin kuntien pää-
töksenteossa asioista päättävät sellaiset, jotka eivät aina 
edes ymmärrä mitä päättävät. 

Orimattilassa on hyviä virkamiehiä ja -naisia. He ehkä 
liikaakin orjailevat poliittisia päättäjiä. Onneksi on muutamia 
virkamiehiä, jotka ovat pitäneet päänsä ja tehneet niin 
kuin sydän sanoo ja kaupungin etu vaatii. Harmi vaan, kun 
pari tällaista viranhaltijaa jää piakkoin eläkkeelle. Mistä 
saadaan vastaavaa poweria tilalle?

Saa olla omaa mieltä
Monet Orimattilan uudet kaupunginvaltuutetut ovat olleet 

 
 
 
 
 
 

 Tietokone 
huolto ja myynti 

 

0400 972 165 
huolto@aamos.fi 
 

AAMOS OY 12.3.2014
Hyppää kyytiin!

Seuraava

Eläkeläiset tempaisevat ravintolapäivänä
sunnuntaina 16.2 klo 11-16 ns-talo Toimelassa

Pukkilalaista perinneruokaa
Klimppisoppaa (lihasoppa) ja luumucreemiä 6€
Haitarimusiikkia esittää S. Ryynälä

Järjestää Eläkeliiton Pukkilan yhdistys

POP-UP
PUTIIKKI
KEHRÄÄMÖLLÄ
LAUANTAINA
1.3. KLO. 10-16.00

Tempaus etenee huikeasti!
Uusi Lastensairaala 2017
Uuden lastensairaalan hyväksi 
paiskitaan Orimattilassa hienosti 
töitä. Mukana on jo monia ja lisää 
kutsutaan. 

Juuri on alkanut lipaskeräys 
ja haasteet jatkuvat. Jokainen 
haastettu voi kiikuttaa oman tu-
kirahansa helmi-maaliskuussa 
keräyksessä mukana olevaan 
kampanjaliikkeeseen, jotka löy-
tyvät tästä jutusta. Sen jälkeen 
voi antaa tukensa koko valtakun-
nan kampanjaan, josta saa infoa 
www.uusilastensairaala2017.fi

Uusi Lastensairaala 2017 
-hankkeen Orimattilan lipaske-
räyspaikkoina ovat: Sähköasen-
nus, Värisilmä, VahvaTassu, 
Huoltoasema Uuttu, Okariina, 
Orimattilan Näkökeskus, Kuk-
ka- ja Hautauspalvelu Henriik-
ka Kynttiläpaja Maria Drockila, 
Expert, Ravintola Arvid, Koivulan 
Kioski ja Terveyskauppa Care, 
(S-Marketissa).

Helmi-maaliskuussa on myös 
mahdollisuus K-Supermarketis-
sa antaa pullonpalautuskuittinsa 
lastensairaalan hyväksi. Kiitos!

Mukana auttamassa ovat lisäksi 
Orimattilan kaupunki, Orimattilan 
Osuuspankki, Ravintola Tehdas, 
Jopimainos, Orimattilan Jymy, 
Orimattilan Leonat, Tuiscript Tuija 
Pelli, Myrskylän Säästöpankki, 
Orimattilan Sanomat, SainCheval, 
Olan Extraa ja Radio Voima.

Huutokauppa
ja konsertti!!

Kaikki huipentuu 15.3. Hyvä Teko 
2014 -nimiseen huutokauppa- ja 
konserttiin Jokivarren koululla 
klo 17-22. Meklarina on Jethro 
Rostedt, joten homma pelaa 
taatusti. Tapahtuman lipputulot 
sekä huutokaupan ja lipaskerä-
yksen tuotot menevät suoraan 
lastensairaalan hyväksi.

Huutokauppaan otetaan vastaan 

tuote- ja palvelulahjoituksia, jotka 
sopivat huudettavaksi. Niitä voit 
lahjoittaa huutokauppaan ilmoit-
tamalla tuotteet osoitteeseen:

hyvateko2014@gmail.com ja 
toimittamalla tuotteet 15.3. jo 
iltapäivästä kello 15 lähtien Jo-
kivarren koululle. Jo nyt siellä on 
myynnissä aarteita, mm. Cheekin 
lahjoittama t-paita nimmarikor-
tilla, Caren magneettityyny ym.

Huutokauppaan tulevista lah-
joituksista voi myös soittaa Reijo 
Välkkyselle 050 336 8425.

Hyväntekeväisyyskonsertissa 
klo 18.30 alkaen Jokivarren 
koululla esiintyvät Orimattilan 
Mieslaulajat, Perinkonut, Mut-
kattomat (Eki, Hanski ja Pekka), 
Jarno Kuusisto, Alfa Mover ja yl-
lätysnimi! Tilaisuuden ykkösjuon-
tajana toimii viihdetaiteilija Seppo 
Puolakka, joka on Orimattilan ny-
kyisiä Lahden poikia. Mukana 
myös Väinö Weckström ym…

20 euron lippuja konserttiin voi 
ostaa ennakkoon Terveyskauppa 
Caresta, Kukka- ja Hautauspalvelu 
Henriikasta, Sähköasennukses-
ta, Okariinasta, Korutaskusta ja 
ovelta kello 18 lähtien.

Tämä Cheekin lahjoittama paita on myynnissä huuto-
kaupassa ja toinen vastaava arvotaan facebook-ku-
van tykkääjien kesken: 
Hyväntekeväisyystapahtuma 15.3.2014 Orimattilassa

Kaupunginjohtaja Osmo Pieski:

Uusi Lastensairaala 2017
on hieno teko Orimattilassa
Orimattilassa tempaistaan uuden 
lastensairaalan hyväksi 15.3. Jo-
kivarren koululla, jossa on ensin 
huutokauppa klo 17 alkaen ja 
sitten kello 18.30 alkaa hyvän-
tekeväisyyskonsertti. Tilaisuuden 
juhlavan avauksen tekee kau-
punginjohtaja Osmo Pieski, jolta 
kysyimme hieman näkemyksiä 
Hyvä Teko 2014 tärkeydestä 
uuden lastensairaalan hyväksi.

- Lastensairaalan rahoituksesta 
on tarkoitus kerätä viidesosa ylei-
sen rahankeräyksen kautta. Ilman 
tätä yleistä rahankeräystä hanke 
siirtyisi pitkälle tulevaisuuteen, 
Osmo selvittää.

- Tarve on kuitenkin akuutti. 
Nykyinen lastenklinikka on ahdas 
eikä palvele enää käyttötarkoi-
tustaan. Uusi lastensairaalahan 
palvelee koko Suomea. Valtakun-
nallisesti siellä hoidetaan mm. 
sydänviat, elinsiirrot.

- Tätä keräyksellä tehtävää ra-
hoitusmallia on kritisoitu, mutta 
on hienoa, että luovuudella on 
rakennettu rahoitusmalli, jolla 
hanke voidaan toteuttaa. Minusta 
on hyvä, että Orimattilasta löy-

tyy innokkuutta ja sydäntä hyvän 
asian puolesta.

Orimattilan kaupunkikin on 
liikkeellä hyvän asian puolesta 
ja antaa maksutta tapahtuman 
käyttöön Jokivarren koulun 15.3. 
Kaupunginjohtaja kokee asian 
tärkeäksi koko Orimattilassa.

- Lasten asia on yhteinen, joten 
toivon, että kaikki tulevat joukolla 
mukaan, Osmo sanoo.

Suvi on tosi
tyytyväinen

Orimattilassa Hyvä Teko 2014 
-hankkeen uuden lastensai-
raalan hyväksi potkaissut Suvi 
Kotkavalkama on iloinen, kun 
kaikki ovat ottaneet hyvänteke-
väisyysjutun omakseen.

- Yksikään ihminen ei ole sa-
nonut, ettei lähde mukaan, kun 
olen kysynyt. Yksikään ei ole tullut 
sanomaan, että turhaa touhua, 
vaan kaikkialta tulee kannustusta, 
jopa Lahdesta saakka ihaillaan 
miten meillä Orimattilassa tem-
paistaan, Suvi kiittelee.

Suvi kipaisi tammikuun lopulla 

Helsingissä päämajassa ja haki 
sieltä kaksikymmentä keräysli-
pasta, joita nyt näkyy Orimattilan 
katukuvassa ja kampanjaliikkeis-
sä helmi- ja maaliskuun ajan. 
Myös keräysliivejä annettiin mu-
kaan kerääjien tunnistamiseksi, 
että nyt ollaan hyvällä asialla 
uuden lastensairaalan hyväksi.

- Kiitos jo tässä vaiheessa 
kaikille, jotka ovat osallistuneet 
keräykseen ja kaikille, jotka osal-
listutte tässä matkan varrella.

Meillä on suuri huutokauppa 
lastensairaalan hyväksi Jokivarren 
koululla 15.3. klo 17 alkaen. Sinne 
otetaan hyvää myytävää tavaraa 
vastaan ja siitä saa laittaa postia 
hyvateko2014@gmai.com ja toi-
mittaa sitten myytävät tuotteet 
klo 15 alkaen koululle. Kaikkien 
huutokauppaan lahjoittaneiden 
nimet julkaistaan Olan Extraa 
-lehdessä maalis- ja huhtikuussa.

- Muistakaa myös haastekam-
panja. Siihen voi hypätä kuka 
tahansa mukaan ja haastaa 
kavereitaan. Kannattaa laittaa 
meiliä Reijolle: reijomedia@
hotmail.com

Suvi ja Osmo ovat valmiina lipaskeräykseen!

LAHJOITA SINÄKIN
verkkomaksu www.uusi-
lastensairaala2017.fi,
soita 0600 95120 ( 
20,11€+pvm/mpm),
keräystili: FI93 5541 
2820 0199 67,
lähetä tekstiviesti SAIRAALA 
numeroon 16499 (10€) 
Keräyslupa: POH 
2020/2012/3890/24.1.2013

aika hiljaa ja jääneet perinteiseen tapaan sivustaseuraajiksi, 
kun ns. vanhat konkarit tekevät edelleen päätöksiä hei-
dänkin puolestaan, vaikka uudet olisivat asioista eri mieltä. 
Lähinnä koulujen lakkauttaminen ja Hennan rakentaminen 
on tehnyt heistä hiljaisia myötäeläjiä.

Nyt kysytäänkin valtuutetuilta rohkeutta olla omaa miel-
tä, kun Heinämaan koulua ollaan lopettamassa ja selvää 
perustetta sille ei ole. Laskennallinen säästö on n. 110.00 
euroa vuodessa, joka on naurettava summa siihen verrattuna 
mitä Heinämaan pienet koululaiset ja koko kylä joutuvat 
kokemaan, jos koulu suljetaan.

Virenojalle saadaan uusia oppilaita, kun kaavoitetaan 
koulun lähialueelle nopeasti tontteja asuntorakentamiseen. 
Se pelastaa Virenojan ja samalla myös Heinämaan.

Toivottavasti Orimattilan uudet kaupunginvaltuutetut ym-
märtävät kokonaisuuden ja tekevät ratkaisuja sydämensä 
kautta. Nyt vain pari-kolme uskaltaa olla sitä omaa mieltä.

Monien äänestäjien mielestä politiikka on nykyisin yhteis-
ten asioitten hoitoa eikä puoluepolitiikkaa. Se kannattaa 
noteerata ja ottaa siitä vaarin.

Reijo Välkkynen
reijomedia@hotmail.com
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Kukka- ja Hautauspalvelu
Henriikka Oy

 Liiketalo Erkontähti, Niementie 2, Orimattila
p. 777 8160 Av: ma-to 9-17.15 pe 9-18 la-su 9-14

Orimattila - Artjärvi - Kuivanto - Myrskylä
- Pukkila - Lahti ym. paikkakunnat

Hyvää palvelua - lähellänne -
- Kukkasidonnan erikoisliike -

Toivotamme
Hyvän Mielen
Ystävänpäivää 

perjantaina 14.2.2014
Tervehdi ystävää kukkasin!

--

Angel Art by Marja Elina
Intuitiivisesti
maalattu taide,
kortit ja uniikit 
voimaeläinkorut.
Nyt myös uusia ja kauniita 
"Tähtipölyä" -koruja, voit
tutustua facebook-sivuilla:

Angel Art by Marja
mambi78@luukku.com

Hyvän Olon Päivä
Jymylinnassa la 22.3. 2014 klo 11-16.
Tarjolla hyvää oloa, terveys- ja luontaishoitoja,
esittelyjä, tuotemyyntiä...

Varaa esittelypaikkasi (50€):
Tanja Takala, 041 444 6505

Reijo Välkkynen, 050 336 8425
loistava.polku@hotmail.com

Tapahtumassa myös Terveyskauppa Care

- Puffetti, ilmainen pääsy. Tervetuloa mukaan!
Hyvinvointia ja ilon runsautta kevääseen!

Anna
25 minuutin

lahja ystävälle
Neurosonic
rentoutus-
hoitoon

Käkeläntie 11,
Orimattila
Varaa aikasi
040 705 9098

Voimassa helmikuun ajan.
10€

UUTTA! Volyymiripset. Tule ja tutustu!

Onnellista, oman itsesi
näköistä elämää?

Lisää voimavaroja, tasapainoa, selkeyttä, hyvinvointia?
Rentoutta, ratkaisuja, elämänhallinnan taitoja? 
Ammattitaitoista apua myös lapsille ja nuorille,

p u u t e r i v i l l a . f i
KM, neurops.valmentaja, energiahoitaja-kouluttaja Tanja Takala

041 444 6505, Riihiojantie 232, Orimattila

K-Supermarketissa tempaistaan myös:

Anna pullonpalautuskuittisi
uuden lastensairaalan hyväksi
Kauppiaat Tiia ja Jarkko Luos-
tarinen sekä kädentaitaja Tauno 
Meurasalo asensivat tammikuun 
lopulla lukollisen postilaatikon 
K-Supermarketin pullonpalautu-
sautomaatin viereen. Tauno oli 
lähinnä postilaatikkoa laittamassa 
ja Tiia toimi mestarina vieressä.

- Nyt voivat kaikki pullonpa-
lauttajat lahjoittaa myös uuden 
lastensairaalan hyväksi, kun 
laittavat panttikuittinsa tähän 
Taunon tekemään hienoon pos-
tilaatikkoon. Siinä on etukansi 
läpinäkyvää pleksiä, joten koko 
ajan näkee kuinka paljon kuitteja 
kertyy.

- Toivottavasti saamme näinkin 
kerättyä rahaa lastensairaalan 
hyväksi. Lupaan tuplata pullon-
palautuskuittien summan aina 

2000 euroon asti, Tiia sanoo 
hyvän asian puolesta.

- Samoin minä laitan kaikki 
tulevat palautuskuittini tähän 
laatikkoon, Taunokin lupaa.

Keräys on K-Supermarketissa 

maaliskuun loppuun. Välillä laa-
tikko avataan ja ilmoitetaan sen 
hetken keräyssumma, joten jän-
nitystä riittää meneekö tuo 2000 
euroa kauppiaan kannalta rikki.

Pullonpalautuskuitit käyvät 
palautukseen vain K-Supermar-
ketiin. Valvontakamera pitänee 
keräyslaatikon kiltisti paikallaan. 

Kiitos kaikille jo etukäteen, kun 
annatte pullonpalautuskuittinne 
keräykseen!

Anne Lindqvist ehätti 
ensimmäisten joukossa 
antamaan pullonpalau-
tuskuittinsa keräykseen.

Tauno ja Tiia ovat tyytyväisiä, sillä keräyslaatikko on 
privaattipaikalla.

Hyvän Olon Päivä
pidetään Orimattilan Jymylinnassa 
lauantaina 22.3. 2014 klo 11-16.

Tarjolla on paljon iloista mieltä 
ja hyvää oloa, luvassa terveys- ja 
luontaishoitoja, esittelyjä,

tuotemyyntiä ja luentoja mm. 
superfoodeista, sekä kurkistusta 
vaikkapa tulevaan aikaan...

Paikalla on puffetti ja tilaisuu-

teen on ilmainen sisäänpääsy.
Vieklä ehtii mukaan esittele-

mään tuotteitaan ja hoitojaan 
ym., kun varaa esittelypaikan 
(50 euroa):Tanja Takala, puh. 041 
444 6505, tanja@puuterivilla.fi

tai Reijo Välkkynen, puh. 050 
336 8425, loistava.polku@hot-
mail.com

Mukana tapahtumassa on myös 
Terveyskauppa Care, Orimattila

Luvassa laadukkaita luentoja, 
Timo Kosonen luennoi Leaderin 
edustajana pätkäpaastosta ja 
Erkki Palviainen voimaruuasta. 
Erkki on superfood-guru. 

Tarjolla on siis hyvinvointia ja 
ilon runsautta kevääseen!

Uusi Lastensairaala 2017
haastekampanja jatkuu…
(haastesumma 20-100 euroa, jos ei toisin mainita)
Arja Leppäkorpi-Viitanen haastaa Riitta Lonkan, Risto 
Henttosen, Eija Jantusen, Pentti Patosalmen ja Sari Eure’nin.
Tuulikki Peura haastaa Sari Mattilan, Ella Tuomisen, Jarmo 
Keskevaarin, Kimmo Koiviston ja Kari-Markku Karjalaisen.
Jukka Sipilä haastaa Orimattilan Osuuspankin hallituksen 
ja hallintoneuvoston jäsenet yhden kokouspalkkion verran. 
OP-Pohjola-ryhmä on tukenut lastensairaalahanketta mil-
joonalla eurolla.
Päivi Leikas-Mäkelä haastaa Tomi Kallion, Mimmi Vapamaan, 
Timo Näräkän, Tapani Näräkän ja Tommi Hykkyrän. 
Petri Mykkänen ja Pakaan Nuorisoseura haastaa kaikki Ori-
mattilan seudun nuorisojärjestöt 1 euro/ toiminnassa mukana 
oleva mukaan keräykseen.
Juha Hirvonen haastaa Orimattilan sekä koko Suomen 
kunnan- ja kaupunginvaltuustojen jäsenet mukaan yhden 
kokouspalkkion määrällä, jonka ao. kunta suoraan tilittää 
lastensairaalan hyväksi.
Esko Eskola haastaa Pirkko Onnelan, Leena Rehulan, Antero 
Nuuttilan, Markku Palon ja Matti Juholan.
Ari Anttila haastaa Juha Aallon, Reijo Hurskaisen, Martti 

Kuittisen, Tuomas Simolan ja Mira Vornen.
Anni Kivinen haastaa vapaavalintaisella summalla Tuukka 
Tuomalan, Leo Kontion, Pirjo-Liiisa Virtasen, Outi Niemitalon 
ja Jukka Mölsän.
Aimo Lappalainen haastaa Topi Turkulaisen, Minna Järvisen 
(ABC), Timo Metsäsen, Susanna Särkisen ja Vesa Leinon (Koivula).
Kari Miromäki haastaa Pentti Niittysen, Heimo Virtasen, Heikki 
Koskimaan, Matti Sirenin ja Taisto Siiran.
Maria Ovaska haastaa Kaija Uosukaisen, Hilkka Tuurin, Marja 
Rainion, Marja Ritalan ja Terttu Sairolan.
Harri Ovaska haastaa Mika Forsbackan, Isabella Aallon, Seppo 
Starkin, Rauno Heikkisen ja Kalle Lintulahden.

Huom! Jokainen voi osallistua haastekeräykseen kampan-
jaliikkeissä, katso takasivulta missä on keräyslippaita. Kiitos!
Jatka haastetta, laita haasteet sähköpostitse: reijomedia@
hotmail.com
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Sinua palvelee

Mammuttimyyjä

Olli Kivi

p. 044 540 4000

Mammuttikoti.fi

unelmiesi
koti
odottaa.
Tutustu osoitteessa Mammuttikoti.fi

Tmi SainCheval

FYSIKAALINEN HOITOLAITOS

MUSCULUS
Erkontie 20, 16300 Orimattila

Puh. (03) 777 3860

Sinun hyvinvoinniksesi
                  Pentti Koskimaa
Essi Kekoniemi Johanna Kelokaski

Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

(03) 777 2700

osta 1
saat 2
Silmälasien ostajalle
aurinkolasit vahvuuksilla
kaupan päälle.
Ei muita alennuksia.

VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Kevään
odotetuin
kampanja!

Avaa tili!
Saat 12 kk
korotonta

maksuaikaa!

SILMÄLÄÄKÄRIT
TO 20.2. Aleksi Sarkola
MA 24.2. Ilkka Puusaari
MA 3.3 Jukka Siitonen

Yhdessä hyvä tulee.

Saman katon alta monta mainiota palvelua: asuntolaina, OP-kiinteistönvälitys ja 
Pohjolan kattava vakuutusvalikoima. Kun keskität asiointisi, sinulle voi lisäksi kertyä 
OP-bonuksia*, joilla maksetaan mm. vakuutuksia. Lue lisää osoitteesta op.fi/kotiin

*OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen tai Helsingin OP:n asiakas, jonka oma tai perheen yhteinen 
pankki- ja/tai vakuutusasiointi vähintään 5 000 € kuukaudessa.

Harri Korva on samaa mieltä:

Orimattilaan takaisin 
omat lääkäripalvelut!
- Minulla on monta omakohtaista koke-
musta siitä, miten nykyisin keikkalääkärit 
hoitavat tai eivät hoida potilaita Orimattilan 
terveysasemalla. Samoin nykysysteemin 
touhu on todella hankalaa, kun potilas 
joutuu menemään iltaisin ja viikonloppuisin 
päivystykseen Lahteen ja siellä vasta pää-
see lääkäriin jopa monen tunnin odotuksen 
jälkeen, kertoo Harri Korva.

Hänellä on Orimattilan terveyspalveluista 
tietoa, sillä mies kuuluu Sote-yhtymän 
hallitukseen varajäsenenä ja osallistuu 
tämän tästä sosiaali- ja terveysasioitten 
käsittelyyn. Harrin mielestä Orimattilan 
tulisi olla itsenäinen ja hoitaa myös itse 
oman terveyskeskuksen palvelut.

Harrin omat koettelemukset ja kokemuk-
set alkoivat, kun hän joutui noin seitsemän 
vuotta sitten olkapää- ja yläselkävammo-
jen takia turvautumaan terveyspalveluihin. 
Samalla reissulla mies on vieläkin ja häntä 
pompotellaan ja lääkitään monenlaisilla 
kokeiluilla, muun muassa surullisen kuu-
luisa Lyrica-lääke on ollut Harrin harmina, 
kun hän alkoi saada sivuoireina siitä jopa 
epileptisiä kohtauksia. 

Pitkä sairastelu on ottanut koville ja lää-
käreitten jatkuva vaihtuminen ja miehen 
pompottelu sinne tänne on saanut niin 
sanotusti mitan täyteen.

- Omat lääkärit takaisin Orimattilan 
terveyskeskukseen. Palataan takaisin 
siihen aikaan, kun Matti Korhonen oli 
johtavana lääkärinä ja hoiti kaikki hommat 
kiitettävästi. Matti oli tuttu lääkäri ja hän 
näki usein jo naamasta, että mikä miestä 
vaivaa. Ja jos ei nähnyt, niin sitten tutki 
ja laittoi tutkimuksiin, Harri muistelee.

- Nämä nykyiset Attendon keikkalääkärit 
eivät paljon sieltä pöytänsä takaa muuta tee 
kuin vilkaisee ja sitten mumisee omiaan, 
ei potilashistoriasta tiedetä tai tutkita mikä 
on sairauden syy. Sama koskee niitä sai-
raanhoitajiakin, jotka ensin ottavat vastaan 
ja katsovat, että onko syytä mennä edes 
lääkärin juttusille. Usein se odotushuone 
on tyhjä ja hyvinkin voisi mennä suoraan 
lääkärille.

- Sen verran korjaan, että yksi keikka-
lääkäri jopa tutki minut, kun oikein kovasti 
valitin olkapääkipujani hänelle.

Attendo vie
3,5 miljoonaa

Harri sai omakohtaisesti kokea miten po-
tilasta kohdellaan, kun hänelle iski joulu-
päivänä +39,9 asteen kuumeen. Hän oli 

aivan voimattomassa kunnossa ja tilattiin 
ambulanssi paikalle, joka ei kuitenkaan 
ottanut mukaansa, vaan antoivat ohjeen, 
että jos aamulla on vielä kuumetta, niin 
sitten Päksiin omin kyydein…

Aamulla oli edelleen rajusti kuumetta, 
mies ei ollut nukkunut, ei syönyt eikä 
juonut mitään, kun hänet sitten vietiin 
omalla autolla Akuutti24:ään, jossa joutui 
odottamaan lääkäriä 4,5 tuntia. 

- Olin jo kuivunut aika pahasti ja va-
sen puoli kurkusta oli turvonnut niin, että 
hengitys meinasi loppua. Se oli angiina, 
joka aiheutti meikäläiselle lähes lopul-
lisen lähdön tästä maailmasta. Ja mikä 
sirkus pitikään kokea ennen kuin sitten 
pääsin lopullisesti asianmukaiseen hoitoon 
ja kuumeeni saatiin alas, kun makasin 
sairaalassa. Sairaanhoitajat pitivät kyllä 
huolta tarkkailuosastolla, siitä kiitos.

- Jos olisi ollut oma päivystys omas-
sa kylässä ja lääkäri paikalla, niin olisi 
tuostakin selvitty paljon nopeammin, kun 
olisi todettu angiina heti.

Harri kertoo, että erään selvityksen mu-
kaan Orimattilan tulisi halvemmaksi itse 
järjestää omat lääkäripalvelunsa yhdessä 
Myrskylän ja Pukkilan kanssa. 

Attendolle maksetaan vuositasolla noin 
3,5 miljoonaa euroa Orimattilan terveyspal-
veluista. Se on suuri summa rahaa. Lisäksi 
päälle vielä potilasreissut ambulanssilla 
tai taksilla Lahteen, niin kyllä se kalliiksi 
tulee meille kaikille.

- Tuolla summalla saisi ainakin 10 omaa 
lääkäriä ja 30 sairaanhoitajaa, jotka vas-
taisivat siitä, että meillä on Orimattilas-
sa omat lääkärit ja päivystykset myös 
iltaisin ja viikonloppuisin, Harri sanoo 
ponnekkaasti.

Harri on tehnyt asiasta kuntalaisaloitteen, 
johon kaikki muutkin voivat osallistua 
mukaan www.kuntalaisaloite.fi

- Orimattilassa on paljon tärkeämpiä 
asioita kuin Hennan rakentaminen, mm. 
nämä terveyspalvelut!

Harri on ammatiltaan linja-au-
tokuski ja on saanut työssään 
olkapäänsä ja hartiansa pa-
haan kuntoon. Pitkään jatkunut 
sairastelu kismittää miestä ja se, 
kun terveyspalvelut ovat omassa 
kaupungissa hoidettu heikosti.
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RT Orimattila Jokela .........93m2

4h+k+s+ph+wc+vh+varsto+leik-
kimökki. Tilava kodikas rivitalon 
päätyasunto. Sähkölämmitys, keit-
tiössä puuliesi. Aidattu etupiha, 
jossa katettu terassi. Vh.144.500 € 
Irmantie 9

RT Orimattila Jokela .........86m2

4h+k+kph/s+wc+vh+varasto. Siisti-
kuntoinen päätyhuoneisto hyvällä 
sijainnilla keskustan lähettyvillä. 
Keittiö, kph ja lähes kaikki pin-
nat uusittu 2011-2013. el: A2007. 
Mh.139.213 € Vh. 140.000€ Kaitilan-
tie 22 C 

RT Orimattila Arola ...........72m2

3h+k+kph/s+wc+var.+autokatos. 
Tyylikäs rt-koti 2007 valmistuneessa 
talossa rauhallisella alueella reilun ki-
lometrin päässä keskustan palveluis-
ta. Vh.156.000€ Laidunmaantie 11

LT Orimattila Keskusta .....55m2

2h+k+s+p+autokatos. Kodikas luh-
titalon toisen kerroksen huoneisto. 
Keskustan palvelut lähes vieressä. 
el: D2007 Mh.93.723 € Vh.95.000€ 
Käkeläntie 16

RT Orimattila Koivula .......54m2

2h+k+kph+vh. Rv.-78. Siistissä pe-
ruskunnossa oleva  valoisa asunto, 
reilunkokoinen takapiha-alue. Ta-
loyhtiössä putket uusittu -99 Vh. 
78.000 € Raitakuja 2

RT Orimattila Koivula .......76m2

3h+k+s+wc. Siistikuntoinen sau-
nallinen kolmio. Taloyhtiössä isoja 
remontteja tehty, mm. ikkunat , 
ovet sekä käyttövesiputket uusittu 
ja katto muutettu harjakatoksi.  el: 
D2007 Mh.115.183€ Vh.120.000€ 
Koivukuja 1A 

RT Orimattila Keskusta ....78m2

3h+k+sauna+2wc+vh+varas-
to+autokatos. Rv.-90. Kiva siisti-
kuntoinen rivitalokolmio lähellä 
keskustan palveluita. Tilat kahdes-
sa kerroksessa. Oma aidattu taka-
piha-alue. Maakaasu. Vh. 116.000 € 
Pengertie 10 E

sa kerroksessa. Oma aidattu takasa kerroksessa. Oma aidattu taka
piha alue Maakaasu Vh 116 000 €piha-alue. Maakaasu. Vh. 116.000 €
Pengertie 10 E

Kohteemme netissä www.oikotie.fi

Terttu Sälelinna LKV
040-829 0403
terttu.salelinna
@asuntohelmi.fi

Sanna Nieminen
040-722 4589
sanna.nieminen
@asuntohelmi.fi Erkontie 18,16300 Orimattila

Puh. 0400-904262
toimisto@asuntohelmi.fi

Topintie 2, 16300 Orimattila

EXTRAA MANNATORILLA!
Eurotori tarjoaa exstraedullista tavaraa

kotiin, kouluun ja konttoriin.
Kirpputorin puolella on antiikkia,
vanhaa tavaraa ja hyväkuntoista

käytettyä tavaraa.
Erkontie 12, Orimattila.

Tervetuloa edullisille ostoksille!

Erkontie 23, Orimattila,
puh. (03) 784 5272 www.kampaamoanne.info

Parturi-Kampaamo Anne

HOIDATA HIUKSESI JA
HIUSPOHJASI ASIANTUNTIJALLA!

BTB13
auttaa
Sinua
hiusongelmissasi!

Suomalainen kantasoluinnovaatio

BTB13 www.btb13.com

- parantaa hiuspohjaa, ehkäisee hiusten-  
 lähtöä, aktivoi hiustenkasvua
- tuo apua vaikeisiinkin hiusongelmiin
 sekä korjaa vaurioituneita hiuksia

Paula palasi takaisin
luontaistuotemyyjäksi
Sitä kun kerran antaa sydämensä 
luontaistuotteille, niin se sitten 
pysyy aina ja kuljettaa eteen-
päin. Näin on käynyt Paula 
Hallikaiselle, joka on nykyisin 
Terveyskauppa Caren uutena 
luontaistuotemyyjänä S-Marke-
tin kauppakeskuksessa. Hän on 
tavallaan siis uusi vanha tuttu.

- Olen kahden lapsen äiti täältä 
Orimattilasta. Ihan paljasjalkainen 
orimattilalainen, joten kaupunki 
ja monet ihmiset ovat minulle 
tuttuja. Täällä kävin myös kou-
luni, mutta työ ja koulutukset 
ovat välillä kuljettaneet muille-
kin paikkakunnille. Orimattilassa 
olen kuitenkin asunut suurimman 
osan elämästäni, Paula selvittää.

Se oli Paulan mielestä puoli-
vahinko, kun hän päätyi luon-
taistuotealalle. Hän etsi työhar-
joittelupaikkaa vuonna 1998 ja 
sai heti eka yrittämällä paikan 
silloisesta Yrtti-Eukosta, joka oli 
luontaistuotekauppa Erkontiellä.

- Siellä minulle syttyi heti 
kiinnostuksen kipinä luontais-
tuotteisiin ja se palaa edelleen, 
koska kutsui minut nyt sitten 
takaisin. Kiitokset vieläkin sil-
loiselle opettajalleni, sain silloin 
hyvän startin alalle.

Paula vastaa nyt Caren Orimat-
tilan myymälästä. Hän on saanut 
luontaistuotealan fytonomin kou-
lutuksen, mutta on ollut muutamia 
vuosia poissa alalta.

- Pidän alasta valtavasti. Aktiivi-
nen luontaistuotteiden tutkiminen 
pitää yllä jatkuvaa muutosta ja 
sen myötä markkinoille on tul-
lut runsaasti uusia valmisteita ja 
aineosia. Se tekee tästä työstä 
mielenkiintoista ja haastavaa.

- Vaikka olen ollut alalta poissa 
kuutisen vuotta, ja ajansaatossa 
asioita on päässyt unohtumaan, 
aion kiriä kiinni kerran opitun ja 
päivittää tuotetietouden tämän 
päivän tasolle. On tärkeää, että 
voi tarjota ihmisille terveyteen ja 
hyvinvointiin luonnollisia vaih-
toehtoja.

Paula on ollut jo muutaman 

viikon töissä Caressa. Monet 
entiset Yrtti-Eukon aikaiset asi-
akkaat ovat bonganneet hänet 
S-marketin kauppakeskuksesta 
ja tulleet juttusille. Ja niin siinä 

samalla tehdään luontaistuoteos-
toksia ja vaihdetaan kuulumisia.

- Teen kaikkien kohdalla par-
haani ja lupaan vähintäänkin ottaa 
selvää vaikeimmista asioista, jos 

en itse sitä sillä hetkellä tiedä. 
- Toivotan kaikki sydämellisesti 

tervetulleiksi Careen. Keskustel-
laan hyvinvointiin ja itsehoitoon 
liittyvistä asioista, Paula toivottaa.

- Suositan luontaistuotteita. Omasta itsestä kannattaa aina pitää hyvää huolta, 
Paula muistuttaa.

Konemessut lähestyvät…Tiistaina 25. maaliskuuta pide-
tään Nikke-Areenalla ensimmäi-
set Konemessut, jotka ovat jo 
nyt saaneet laajaa kiinnostusta 
osakseen.

Messuilla on mukana: Orimat-
tilan VPK, Y-Agro, Konekesko, 
New Holland, Hankkija, Lu-
nawood, Agri-Haka, Turun 
Konekeskus, Puukeskus, Pa-
roc, Suomen Teollisuustyökalut 
Oy, Orimattilan Tapetti ja Väri, 
Valtra, Orimattilan Osuuspankki 
sekä Auto Alarm. Mukana on 
myös Orimattilan kaupungin 
osasto, jossa esittelyssä mm. 
elinkeinoasiaa ja myytäviä oma-
kotitontteja Kimmo Kuparisen 
johdolla.

Tässä ennakkomaistiaisia mi-
tä tuleman pitää. Maaliskuun 
numerossa on selvillä sitten jo 
kaikki mukaan tulijat.

Jukka Nikula on laittanut 
tuulemaan ja Nikke Areena on 
suuren tapahtuman kohteena 
25.3. kello 9-16. Sisäänpää-
sy on aikuisilta 4 euroa ja alle 
15-vuotiaat ilmaiseksi.

Ei kun tapahtuma allakkaan 
jo valmiiksi ja sitten mukaan 
itse Konemessuille! 

Sari Paljakka ja Jukka Nikula esittelevät komeita traktoreita, jotka nähdään myös 
Konepäivillä.

Nikke Areenalla ti 25.3.2014
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Markkinonti: Reijo Välkkynen, 050 336 8425, reijomedia@hotmail.com
Suunnittelu/rakentaminen: Antti Lyyra, 0400 711 290, 
Palvelemme Sinua kaikissa jätevesien puhdistamisasioissa.
- Myös Baga-pienpuhdistamot ja suodatuskentät edullisesti.
Katso lisää tuotteistamme nettisivuilta: 
Huom! Jätevesiasetus edellyttää, että haja-asutusalueitten kiinteistöjen
jätevesiasiat pitää hoitaa kuntoon 15.3. 2016 mennessä.

Tärkeää asiaa haja-asutusalueitten kiinteistöille!

Nyt jätevesiasiat  kuntoon
- säästät, kun homma hoituu nyt!
Klaro -jätevesipuhdistamot
Omakotitalot, taloryhmät & osuuskunnat
edullisesti isolla muovisäiliöllä, 25 vuoden
takuulla ja lähes kahden metrin peitesyvyys.
KLARO on varmatoiminen ja helppohoitoinen kaikkien
jätevesien puhdistamo omakotitaloille, taloryhmille ja aina
isoihin 1000 henkilön osuuskuntiin asti. Klaro-puhdistamo
on saatavissa saneerauskohteisiin ja uudiskohteisiin muovi- 
tai betonisäiliöillä. Klaro-puhdistamon kokoluokat on
joustavasti mukailtavissa juuri kohteeseenne sopivaksi
ja haluamillanne ominaisuuksilla.

Nahkhiir Ky
kiinteistöjen jätevesien 
puhdistusjärjestelmät

Iso omakoti edullisesti
Orimattila, Peltola, Ohrakuja 3, 
jossa iso 5h,k,s,wc yht.127,0 m2

Nyt on oiva tilaisuus ostaa edul-
lisesti tilava talo Peltolan alueelta. 
Tällaisia on harvoin tarjolla, kun 
vertaa kokonaisuutta ja hintaa.

Taloa on kunnostettu vuosien 
varrella, mm. käyttövedet, läm-
mitysjärjestelmä ja ikkunat sekä 
ovet on uusittu. Pintaremontilla 

talosta voi laittaa mieleisensä. 
Huonetilaa löytyy suuremmal-
lekin perheelle tai kotona omaa 
yritystään pyörittävälle.

Vuolukivitakka luo tunnelmaa 
ja antaa lisää lämpöä. Saunassa 
on puilla lämmitettävä kiuas, joka 
takaa ne parhaimmat löylyt.

Keittiön ja olohuoneen seinät on 
maalattu, lattioissa on parketti.

Saunan seinät on panelista, lattia 
laatoitettu. Kylpyhuoneessa seinät 
ja lattia ovat niin ikään laatoitettu.

Käyttövesiputket ja lämminve-
sivaraaja on uusittu, lämmöne-
ristystä lisätty välipohjaan, kun 
laitettiin 20 cm puhallusvillaa 
viime vuonna. Ikkunat ja ovet 

on uusittu vuonna 2008.
Orimattilan keskustan palvelut 

löytyvät reilun kilometrin pääs-
tä. Koulu ja päiväkoti ovat noin 
puolenkilometrin säteellä. Ei siis 
ole pitkän matka mihinkään ja 
silti ei olla keskustan humussa, 
vaan rauhallisella Peltolan asui-
nalueella.

Sopii hyvin kaikenlaisille per-
heille, vaikka isommallekin lap-
siperheelle.

www.opkk.fi
Kysy lisää: Orimattilan OP-Kiin-

teistökeskus Oy, Erkontie 11, 
myyntineuvottelija Tarmo Melt-
ti, puh. 0400 347 758, tarmo.
meltti@op.fi 

- Kiinteistö on rakennettu hyvin ja pikku pintaremontilla tehdään ihmeitä, Tarmo 
sanoo.

Vinkki uuteen kotiin

Mikä ihmeen liikuntapuisto?
Artjärven kyläkokouksessa oli ihme-
tyksen aiheena, että miksi kaupunki 
nyt haluaa liikuntapuiston Salmelan 
leikkikenttäalueelle, vaikka artjär-
veläisten oma tahto on kehittää 
nimenomaan Vuorenmäen aluetta.

Kyläjohtokunnan puheenjohtaja 
Leena Ritala eivätkä muutkaan 
mukana olleet ymmärtäneet, 
että miksi kaupunki ei noteeraa 
kyläläisten omia toiveita, vaan 
jostain nostetaan esille liikunta-

puistohanke, joka ei välttämättä 
palvelisi moniakaan kyläläisiä.

- Artjärveläisillä on omat toi-
veensa ja niitähän pitäisi kuun-
nella. Aikanaan kun Artjärvi lii-
tettiin Orimattilaan, niin sovittiin 
150.000 eurosta, jolla Artjärven 
kyliä kehitetään. Koko ajan on vaan 
ventattu ulkopuolista muuta rahaa 
näihin hankkeisiin eikä mukamas 
muisteta tuota aikanaan sovittua 
kylien kehittämisrahaa.

Ari Anttila kertoi tukihankkeis-
ta, jotka on kerta toisensa jälkeen 
hylätty, kun niitä on esitetty. Muun 
muassa torikioski ja Hannu Huvisen 
Edvard Dunkerin elämänkerta. Arin 
mielestä artjärveläisten hakemus-
ten jatkuva hylkääminen on huono 
juttu, sillä se vie motivaatiota kyliltä, 
kun niitä ei kuunnella.

Kokouksessa oltiin yksimielisiä, 
että esitetyistä Artjärven omista 
hankkeista pidetään ääntä. Tär-

keimmiksi ykköshankkeiksi nou-
sivat kesäteatterin kehittäminen, 
joka tarkoittaa sitä, että kesäteatteri 
saataisiin Päälliköntalon pihapii-
riin ja toisena hankkeena urhei-
lukentän katsomon kunnostus ja 
varaston kehittäminen parempaan 
toimintaan.

- Ei meitä saa unohtaa, kyllä kau-
pungin päättäjien tulee kehittää 
koko Orimattilaa tasapuolisesti, 
totesivat monet.

Artjärveläiset olivat innokkaasti mukana kyläkokouksessaan.

Tulevia kivoja jutskia…
Orimattilassa tapahtuu
15.03. Uusi Lastensairaala 2017
- hyväntekeväisyystapahtuma Jokivarren koululla, 
klo 17 huutokauppa ja klo 18.30 konsertti, johon 
lippuja myynnissä keskustan kampanjaliikkeissä ja 
ovelta a’ 20 euroa.

22.03. Hyvän Olon Päivä
Jymylinnassa klo 11-16. Esillä on terveyteen, hy-
vinvointiin ja vapaa-aikaan liittyvää asiaa ja myyn-
tiä. Vapaa pääsy.

25.03. Konepäivät
Nikke Areenalla, sisäänpääsy 4 euroa, alle 15 v. il-
maiseksi.

24.05. Orimattilan Toukomarkkinat
keskustan alueella klo 9-14.

24.05. Hevosen päivä Orimattilassa
Kaikkea mikä liittyy hevosiin Orimattilassa, tapah-
tuma raviradalla klo 14-18. Tapahtumaa suunnitel-
laan…

29.05. Orimattilan Tähtikisat
Helatorstaina kilpaillaan 29.5. Orimattilan urhei-
lukentällä, aikataulu myöhemmin. Paikalla on iso 
joukko kotimaisia huippu-urheilijoita. Järjestää Ori-
mattilan Jymy

05.07. Mersupäivät Kehräämöllä
Nyt jo viidennen kerran!

17.-20.07. Artjärvi-päivät
Luvassa taas paljon erilaisia tapahtumia.

25.07. Kantrikulkue
ym. alustava suunnitelma. Lisää myöh.

27.07.-02.08. Takinkääntöviikot 
Mallusjoen Seuratalolla. Sitä extraa!
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Ystäville yms.
Eetvarttikin lähettää näin jälki-
käteen kuuskymppiset onnittelut 
Kupariselle. Nuorekas on kave-
ri ja vielä heilahtaa tennismaila 
sähäkkäästi. On niitä tämänkin 
aviisin kaljupäätoimittajan kave-
reita. Aina kuvassa.

* * *
Elinkeinojohtajalla kyllä pitäisi yrit-
täjien mielestä olla enemmän ra-
haa käytössään ja päätännässään. 
Nyt tämä idästä tullut lännenlokari 
ampuu kuin nallipyssyllä, kun ei 
ole kunnon panoksia, vaikka hyviä 
ideoita löytyy. Heh.

* * *
Oli sitten Läskimooses Orimat-
tilasta päässyt oikein telkkariin 
esiintymään Putous-ohjelmaan. 
On ratsastuksenopettaja, mutta 
kuvan perusteella aika läähäkun-
nossa.

Meikäkin oli joskus melkein 
tommonen, kun sairasti pik-
kupoikana velimiehen kanssa 
sikotaudin. Velipojalla se meni 
munuksiin ja ei pitänyt saada 
lainkaan lapsia, mutta niin vaan 

pari tyttöä on poika pukannut. 
Tai sitten vaimo on ollut vähän 
höövelinä muille.

* * *
Meikä katteli, että kaupungin yx 
kärkinimi Aimo olikin hallituksessa 
suoraselkäisenä asettunut vastaan 
Hennan tonttien alennusmyyntiä. 
Siitä aimo kumarrus ja kiitos!

Toinen merkittävä juttu on se, 
kun kuntapomo pieksi Etlarissa, 
että omat lääkärit takaisin Ori-
mattilan terkkariin. Se on miehen 
puhetta se. Hyvä.

* * *
Jollain paukahti ihan suomeksi 
sanottuna paskaputki Villikkalan 
sivukulmilla, Eetvartin Ladan 
satelliittikuvan mukaan ollaan 
Askelantien nurkissa. Oli kait 
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KESÄRENKAITA
erä nyt edullisesti!
- 175/65-14 200,-
- 195/65-15 240,-
- 205/55-16 280,-
- 195/70-15C 310,-
- 215/65-16C 430,-

Hinnat sis. 4 kpl 
renkaita vanteelle 
asennettuna.
Tarjoukset
voimassa
rajoitetun ajan.

esim.

Orimattilan Kehräämö, Pakaantie 1
0103274400    www.ravintolatehdas.fi

MA-TO 11-21, PE 11-22, LA 12-22,
SU 12-16 (ei a´la cartea)

Blinejä helmi-maaliskuun ajan!

Ystävänpäivänä 14.2. 
- 30% alennus

à la carte
-annoksista

LÄMPÖPUMPUT

SÄHKÖ- JA KONEHUOLTO Reijo Teva
P. 0500 428 488 

laitettu aikanaan vähän löysästi 
putki maahan ja nyt sitten routa 
murtui katsomaan torttuja, heh.

* * *
Keskustan, siis katukuvan ilmeilyä 
halutaan lisätä. Kannattaa muis-
taa, että ne Arskan ja Reiskan 
joogapenkit pitää säilyttää ainakin 
ihanan Palojoen rantamilla.

Nyt on sitten Kärrytienkin 
tienoo liikkeellä, kun sinne ha-
lutaan kanssa jotain vastinetta 
verorahoille. Kärrytien liikkeet 
ovat kyllä eittämättä aktiivisia 
ja ammattiliikkeitä, joissa saa 
hyvääkin parempaa palvelua. 
Yleensä markkinatkin onnistuvat 
Kärrytiellä, kun siellä yritykset 
puhaltavat lähes aina samaan 
hiileen.

* * *
Tietty jos se Kärrytie laitetaan 
nyt vihdoinkin kuntoon ja mon-
tut saadaan varsinkin talviaikaan 
pois, niin se tietää kyllä paikal-
liselle varaosaliikkeelle kehnoa, 
kun iskarikauppa hyytyy. Kant-
sii nyt miettiä sitä kunnostusta 
vielä. Mieluummin nekin rahat 
Hennaan?

* * *
Heinämaan koulun liikuntasta-
dion sai komean jääpeitteen, kun 
SuperTrans kävi jäädyttämässä 
kentän. Siitä kilvan kaikki heinä-
maalaiset kiittävät, sillä nyt koulu 
säilyy vielä ainakin kevääseen. 
Hienoa!

Jospa paikallinen Hjallis, tämä 
Nikke Areenan mies, rakentaisi 
Heinämaalle oman jäähallin, 
niin lakkaisi koulukiusaaminen 
ja Heinämaasta tulisi Orimattilan 
kunkku!

* * *
Orimattila on nuorten kielenkäy-
tössä Ola tai Orkkula. Eetvartti 

tykkää kyllä tuosta Orkkulasta 
kovasti, sillä ilman niitä ei olisi 
koko kylää. Mielipuuhaa monille.

* * *
Kehräämöstä kovasti kylillä puhu-
taan. Jotain uutta piristystä kai-
vataan. Nyt sitten vaan peukut-
tamaan, että sellainen hyvä diili 
löytyisi. On se vaan niin makee 
paikka kaikkien ulkokuntalaisten 
mielestä!

Pukkilan nouseva nuoriso 
edelleen kaipailee sinne ai-
kuisviihdettä. Jatkuvasti meikän 
sähköpostiin tulee kymysyksiä, 
että voisiko sinne joku laittaa 
laillisen bordellin niin kuin on 
Saksassakin? Totta kai voi, ei 
muuta kuin panemaan vaan.

* * *
Erään politrukin edustajat kertovat 
kylillä, ettei Hennan rakentami-
seen tarvita Orimattilan rahaa, 
vaan otetaan lainaa. Voi hyvät 
hyssykät! Tällaisia päättäjiäkö on 
meillä Orimattilassa, jotka eivät 
ymmärrä, että se lainarahakin 
on Orimattilan rahaa, josta pitää 
vastata ja maksaa korot sekä ly-
hennykset?

Pakko on saada muutosta 
touhuihin kuntavaaleissa 2016. 

* * *
Teille aika monille niin rakas

E E T V A R T T I
olan.eetvartti@hotmail.com

Läskimooses Orimattilasta valloitti 
Putouksessa.

Satelliittikuvasta ei haista kenen paskoot 
rikkoi putkiston.

Heinämaan koulu säilyy ainakin siihen saakka, kun 
jäät sulavat stadionilta.

Joogaa harrastavat Arska ja Reiska toivovat, ettei 
Palojoen varren puistonpenkkejä hävitetä.
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OKARIINA
Sisustus- ja

lahjatavaraliike
ERKONTIE 6, ORIMATTILA P. 050 552 1705

Avoinna: ma suljettu, ti-pe 10-17, la 10-14

Muista 
ystävää 
14.2.

Okariinasta
ihanat
muistamiset
ystäville. 

VM-Carpetin laajasta
valikoimasta matot
kaikkiin tiloihin,
myös erikoismittaiset
ja -muotoiset matot. 

Huoltoasema Uuttu Oy
Käkeläntie 9, Orimattila  p. 777 1590 

Tule palvelevalle  
huoltoasemalle!

Pesukortilla
joka 6. pesu

VELOITUKSETTA

Ma-pe

7-18

TALVIHUOLTO
PAKETTI-
HINTAAN 110€

(öljy)

(pakkasenkestävyys)

Polttimot ja tuulilasin-
pyyhkijät vaihdetaan

odottaessa. auton
pesu.

Unohditko tilata
PUTKIMIEHEN?

Soittaakin saa,
010-396 7777 tai 
0400 492 944.

Nyt voit tilata
Orimattilan Putkityön
LVI-palvelut netistä:

www.orimattilanputkityo.fi

Puhelut maksavat kaikkialta Suomesta soitettaessa lankapuhelimesta 0,0828 €/
 puhelu + 0,0595 €/min. matkapuhelimesta 0,0828 €/puhelu + 0,1704 €/min.

Orimattilan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV

• Orimattila, Artjärvi,
 Myrskylä, Pukkila

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

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

 • Omakotitalot

Orimattila, Koivula okt 162/202 m2

Leppäkaari 23. 3mh,oh,k,khh,2vh,wc, 
kph,sauna, 2autotallia. Tilava ja hyvä-
kuntoinen talo rauhallisella, metsä-
alueeseen rajoittuvalla omalla tontilla. 
Asumisviihtyvyyttä lisää olohuoneen 
takka/leivinuuni ja ilmalämpöpumppu. 
Siivonen/Orimattila. Mh. 177.000 €. 
 696088

Orimattila, Peltola okt 127 m2

Ohrakuja 3. 5h,k,s,wc. Tilava talo pelto-
lan alueelta. Taloa kunnostettu vuosien 
varrella, mm. käyttövedet, lämmitys-
järjestelmä ja ikkunat sekä ovet uusittu. 
pintaremontilla talosta voi laittaa mielei-
sensä. Meltti 0400 347758/Orimattila. 
Mh. 120.000 €. 693058

Orimattila, Koivula okt 114/134 m2

Jalavakaari 6. 4h,k,rt,wc,kph,sauna, 
autotalli. Tässä koti kaikenikäisille. Tilat 
yhdessä tasossa. Koulut ja keskustan 
palvelut lähellä. Talossa uusittu mm. 
käyttövesiputket 1993, lämmityskattila 
2009, pesuhuone- ja wc-tilat -13. Öl-
jykeskuslämmitys, oma tontti 840 m2. 
Kohde vapautuu heti. Mattila 050 570 
2725/Orimattila. Mh. 145.000 €. 
 692065

Orimattila, Artjärvi okt 104,5/119,5 m2

Kotokolmiontie 2. 4h,k,s,kph, khh,th,. 
Artjärven kyläkeskuksessa, lähellä ve-
sistöjä ja palveluja, siistikuntoinen talo. 
Tilava puutarhatontti viherpeukalolle ja 
erillinen autotalli kera varaston muu-
hun harrastustoimintaan. Siivonen/
Orimattila. Mh. 136.000 €. 681012

Orimattila, Viljamaa okt 96/210 m2

Pakaantie 31. 3h,k,s,kph,wc. Monien 
mahdollisuukosien talo Orimattilan kes-
kustan tuntumassa. Talon alakerrassa 
liike/ toimistotilaa ja pihalla tilava auto-
talli rakennus. Mainio kohde yritystoi-
minnan ja kotoisan omakotitalo asumi-
sen yhdistelmälle, Orimattilan keskustan 
tuntumassa.. Meltti 0400 347758/
Orimattila. Mh. 159.000 €. 688128
Orimattila, Koivula okt 94/150 m2

Sammalpolku 9. 3 h,k,s,ph,pu-
kuh.,kph,vh,wc. Vuonna 1984 käyt-
töönotettu täystiilitalo Koivulassa. Olo-
huoneessa varaava takka ja keittiön 
puolella leivinuuni. Sähkölämmitys. 
Lämmin autotalli. Suojaisa katettu 
terassi. Oma puistoon rajoittuva tontti 
870 m2. Koulut ja keskustan palvelut 
lähellä. Mattila 050 570 2725/Ori-
mattila. Mh. 129.000 €. 696676

 • Rivi-, pari- ja puutalot

Orimattila, Tönnö rt 93,5 m2

Askolinintie 2 A. 4h,k,s. E*. Hyvällä si-
jainnilla oleva rivitalon päätyhuoneisto 
toimivalla pohjalla. Loistava kohde, vaik-
ka lapsiperhelle. Tähän kannattaa tulla 
tutustumaan Meltti 0400 347758/Ori-
mattila. Mh. 139.000 €. 690372

Ostotarjous hyväksytty

 • Kerrostalot

Orimattila, Keskusta kt 90 m2

Tullintie 5 B. 4 h,k,kh/wc,wc,vh,lasitettu 
parveke. E*. Kaunis, hyvällä maulla ko-
konaisuudessaan vuonna 2010 uusittu 
päätyhuoneisto. Avarat, valoisat hyvin 
toimivat tilat. Parkettilattiat, pesutilat 
laatoitettu ja varustettu lattialämmi-
tyksin. Rosteriset keittiökoneet. Taloyh-
tiössä suurimmat remontit tehty. Tämä 
on katsomisen arvoinen kohde. Mattila 
050 570 2725/Orimattila. 
Mh. 129.000 €. 693010

Juha Siivonen
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 597 0070

juha.siivonen@op.fi

Jussi Mattila
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 570 2725

jussi.mattila@op.fi

Tarmo Meltti
Myyntineuvottelija
0400 347758

tarmo.meltti@op.fi

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

MINERAL-tapetti
Tapettityyppi: EasyUp.  
Rullakoko: 0,53 x 10,05 m. Päästöluokka: M1.

GARDEN PARTY
-tapetti
Tapettityyppi: EasyUp.  
Rullakoko: 0,53 x 10,05 m. Päästöluokka: M1.

IDEO HOMETEX 
-joustovinyyli
Paksuus: 2 mm. Käyttöluokka 31.  
Takuu 12 vuotta. 

KÄHRS ABETONE -parketti
Paksuus 15 / 13 mm. Pituus 2423 mm.
WoodLock taittopontti.
5S päätypontti. Takuu 20 vuotta.

www.varisilma.fi

Uusi ilme kotiin.
Kaikki kodin pinnat Värisilmästä

Osoitetiedot
Puh. (00) 000 0000  
Palvelemme: ma-pe 0.00 - 00.00, la 0.00 - 00.00

Värisilmäliike

3750€
/rulla

  

 

1750€
/m2

 

 

2790€
/m2

TARJOUS 

 

Uu
tuu
s!

SENSATION  
-tapetti
Tapettityyppi: 
Nonwoven-pohjainen vinyylitapetti. 
Rullakoko: 0,53 x 10,05 m.

4720€
/rulla

(malliston kuviolliset 
tapetit)

Uu
tuu
s!

4270€
/rulla

 

PURELOC 
-vinyylilankku
Paksuus: 4 mm. Käyttöluokka 31.  
Takuu 15 vuotta kotikäytössä. 

Uu
tuu
s!

3890€
/m2

TARJOUS 

 

Uu
tuu
s!

Uu
tuu
s!

VÄRISILMÄ Orimattilan Tapetti ja Väri Oy
Kärrytie 3, 16300 Orimattila. Puhelin (03) 871 250
www.orimattilantapettijavari.fi
Avoinna: ma-pe 8.30-18.00, la 9.00-13.00.

Liput 20 euroa ovelta klo 18 alk. ja ennakkoon:
Korutasku, Care, Sähköasennus, Okariina ja
Kukka- ja Hautauspalvelu Henriikka. Tervetuloa!

Hyvä Teko 2014 Orimattila
- Sinussa on selvästi lahjoittajan vikaa!

HYVÄNTEKEVÄISYYS-
KONSERTTI 15.3.
klo 18.30 Jokivarren koululla

Jokivarren koululla. Meklarina Jethro Rostedt.
- Tule huutamaan lastensairaalan hyväksi!!

?


