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Life Orimattila Erkontie 11  
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Tarjoukset voimassa maaliskuun loppuun asti tai niin kauan kuin tuotteita riittää.

Strath elixir
Koko perheen
superfood!
Luonnollinen,
100% kasviperäinen 
sis. 61 tehoainetta.

1490
250 ml

Vitatabs D-caps
50 mikrogram-
maa/kapseli
Huippuedullinen! D-vitamiini
vastustuskykyyn ja luustolle.

Skingain
Beauty
Booster
Hyvin imeytyvää kolla-
geenia iholle, hiuksille, 
kynsille  ja nivelille.

1000
300 kaps

Eskimo Brainsharp 

30 pussia

2990
120 kaps

3990

Orimattilan Lifessä tapahtuu:

Maanantaina 23.2
Kirkastava kasvohoito
Marja Entrichin tuotteilla

30€/45min
Varaa aika hemmotteluhoitoon myymälästä.

Saatko ravinnostasi riittävästi vitamiineja
ja ravintoaineita? Tule testaamaan.

Ti 10.3. dipl.vyöhyketerapeutti Maaret Myllys
suorittaa kehon kokonaisvaltaista kartoitusta 

Health Consept Analyzer-laitteella.

80€/ n. 60min käynti
Tulokset saat heti tulkittuna mukaasi.

Varaa aika myymälästä tai puh. 03-7775981.

Ihanteellinen omega 3-6-9
rasvahappokoostumus aivoille, 
muistille, näölle ja sydämelle.

   Kärrytie 4, Orimattila P. 03-777 7444.

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

29,-

Tarjous-

hinta

TARJOUS
TUNNISTIN

Valaise kotisi!

Palvelemme
teitä

ma-pe 7.-17.
Tervetuloa
ostoksille!

ENERGIAN-
SÄÄSTÖLAMPPUJA
POISTOHINTAAN

-50%ERÄALE!
SISUSTA VALAISIMILLA

SÄHKÖ-
ASENNUSTYÖT 

AMMATTI-
TAIDOLLA

TILAA MEILTÄ

03-7777 444

Kenkiä joka jalkaan
Mascotin tehtaanmyymälästä

Kenkätalo
MASCOTTI
Erkontie 14, ORIMATTILA

S-marketin vieressä
ma-pe 9-16.30, la 9-14.

Puh. 040-558 6702
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Tervetuloa ostoksille!
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Puh. 037773111 ORIMATTILAN
URHEILU JA KONE OY  

Tilinhoitopalkkio 4 € / kk, korko 0%. 
Esimerkkilaskelma: Ostos 1000 € tai 10 kk 
maksuajalla 104 € / kk, luottohinta 1040 euroa. 
Edun saat vain Aktiiviraha-kortilla. Aktiiviraha on 
jatkuva luotto, jonka vuosimaksu on 30 € toisesta 
vuodesta alkaen. Todellinen vuosikorko 1500 
eu-ron luottosaldolle on 17,45 % (9/2014), 
kun nimelliskorko on 13,37 %. Luoton myöntää 
Handelsbanken Rahoitus Oyj, kotipaikka Helsinki.

Maksa ostosi 10 edullisessa erässä Aktiivirahalla

Miele tiski-
kone G4210U 

499€

Miele astianpesukone on suun-
niteltu kestämään 20 vuotta 
kotitalouskäytössä! Työtason alle 
vapaasti sijoitettava astianpe-
sukone 13 hengen astiastolle.
Käyttöä helpottava näyttöruutu, 
jossa jäljellä ole-
van ohjelma-ajan 
näyttö ja 24 h 
ajastin,  ‘Turbo’ 
lisätoiminto lyhen-
tää pesuaikoja 
jopa 25%. 

599€

Samsung tv 
UE40EH5005K 
Kestävä 40” LED-TV tarjoaa laaduk-
kaan Full HD -kuvan ja monipuoliset 
toiminnot. Antenni- ja kaapeliverkon 
HD-virittimet. 50 Hz Clear Motion 
Rate takaa sujuvat ja saumattomat 
liikkeet.  Toista musiikkia, valokuvia 
ja videoita kätevästi.

444€

369€

Rosenlew liesi rmk508 
50 cm leveä keraaminen liesi A 
energialuokalla, tilava 60 
litran uuni, säilytystilana 
vetolaatikko, 
haudutusuuni, tason 
jälkilämmön ilmaisin, 
kiertoilmauuni.

Rosenlew jää/
viileäkaappi 

RJKL2950 
Fiksu valinta! Pu-
hallinjäähdytys. 

Turvalasihyllyt ja mo-
nipuoliset lokerot. Au-

tomaattinen sulatus. 
Kirkkaat LED-valot. 

Tilavuus 395L. 
L595,K1850, 

S668 mm.

Kärrytien erikoisliikkeet, Kärrytie 4, Orimattila 

Katso takasivun
ilmoituksesta

pari kovaa
TARJOUSTA!

VahvaTassu
Eläintarvikeliike
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Ostan Orimattilasta
Sitä vaan pitää jaksaa ja jaksaa jankuttaa, että ostetaan 
Orimattilasta. Vaikka se voi kuullostaa jonkun mielestä 
tuskastuttavalta, mutta siinä on kaiken ydin.

Nytkin kannattaa käydä kaupoilla Orimattilan erikois-
liikkeissä ja käyttää myös yrittäjien palveluja. Sitä kautta 
saadaan vauhtia rattaisiin ja kaadetaan se lama ainakin 
korvien välistä, jos se siellä vaivaa.

Nyt pitää kuluttaa eikä säästellä turhia!
Hieno homma on se, kun OP-ryhmä tarjoaa kaikille asun-

tolaina-asiakkailleen vuoden lyhennysvapaan ilman kuluja 
ja muuttamatta nykyistä marginaalia. Asuntolainaihmiset 
saavat näin enemmän rahaa kulutukseen. 

* * *

Kantrimeininkiä luvassa
Tarkkailevainen lukija huomasi viime numerosta, että kant-
ritapahtumaa on reivattu heinäkuun alkuun. Nyt kantri-
kulkue on perjantaina 10.7. ja sitten kantrimeininkiä ja 
Mersupäivää lauantaina 11.7. 

Orimattila on kantrikaupunki ja pikku hiljaa rakentuu taas 
uudenlaista kantritoimintaa. Tavoitteena on, että joka kylästä 
saadaan kulkueeseen mukaan porukkaa, aina Artjärveä 
myöten, muutkin kuin entinen kuntajohtaja.

Jasmin Mäntylä on ollut kantrien pr-emäntänä. 
Viime vuonna hänet saatiin taas mukaan ja 
homma toimi hienosti. 

Tiedoksi, että kantritapahtuman jälkeen sunnuntaina 
12.7. urheillaan Jymyn Tähtikisat Orimattilan kaupungin 
150-vuotisjuhlien merkeissä.

* * *

Tiukkaa tekee 
Orimattilan kaupungin talous on tulevina vuosina tiukoilla, 
vaikka Hennaan ei sijoitettaisi euroakaan. Valtiovalta on 
kuristanut otettaan ja laman myötä yritykset ovat kovilla, 
myös työttömyys on lisääntynyt. Sosiaali- ja terveysmenot 
edelleen lisääntyvät ja verotulot vähentyvät. Harmillista 
aikaa eletään.

Kaupungin organisaatiossa käydään jo yt-neuvotteluja. 
Nyt pitää lähteä purkamaan turhia touhuja ja lomauttaa 
ennen kaikkea ylempien viranhaltijoitten osalta. Sieltä ne 
suurimmat säästöt irtoavat.

Nythän ei ole valittu uutta teknistä johtajaa, vaan tehtäviä 
on jaettu teknisen toimiston sisällä. Siitä kiitos.

Suomessa käynnissä olevan rakennemuutoksen myötä 
toivottavasti tulee kunnan- ja kaupunginjohtajien viroista 
tulosvastuullista, kuten yritysjohtajilla. Myös virkojen mää-
räaikaisuutta kannattaa pohtia, ettei ne ole automaattisesti 
eläkevirkoja, jolloin innovaatiot oman kaupungin kehit-
tämisestä valitettavan usein lopahtavat ennen aikojaan.

* * *
Ja taas saa ottaa yhteyttä, myös moittia tai kiittää!

Reijo Välkkynen
reijomedia@hotmail.com

Myös netissä: www.olanextraa.fi

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

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

Nykyaikainen tv-järjestelmä
tuo lisää asumismukavuutta

Järjestelmäasiantuntija Jari Korkkula on noussut 
katonharjan tasolle ja poistaa vanhan antennin. Ky-
seessä on Orimattilan Vuokratalot Oy:n Heinämaan-
tien asuntokohde.

Antenniverkossa on tarjolla laaja 
valikoima HDTV- eli teräväpiir-
tokanavia. DVB-T2-tekniikka 
mahdollistaa HD-kanavien tai 
entistä useamman peruskana-
van katselun antennitalouksis-
sa. Ajanmukaisilla antenneilla 
ja vastaanottimilla asukkaat 
pääsevät seuraamaan mm. 
vapaasti jaettavia YLE:n HD-
kanavia sekä laajempaa mak-
sutelevisiotarjontaa.

Television katselu on arkipäi-
vää myös kesämökeillä, mutta 
signaalin vastaanotossa on mo-
nella yhä pulmia. Exatell Oy on 
Orimattilan seudulla asentanut 
ja päivittänyt kotitalouksien ja 
taloyhtiöiden sekä yritysten 
antenneja. Viimeisimpänä he 
ovat päivittäneet Kiinteistö Oy 
Orimattilan Vuokratalojen kohteet 
Tuukka Tuomalan tilaamana.

Miten television teräväpiirto-
kuvan saa näkyviin?
- Ajanmukainen antenni ja sen 
oikea sijoittaminen taloon tai 
tontille takaavat parhaimman 
kuvanlaadun. Lisäksi päivitetty 
antennijärjestelmä mahdollistaa 
mökillä myös HD-kanavien kat-
selun, selvittää Mika Pihlajamaa 
Exatell Oy:stä.

- Antenniverkossa on tarjolla 
laaja valikoima HDTV- eli terävä-
piirtokanavia. DVB-T2-tekniikka 
mahdollistaa HD-kanavien tai 
entistä useamman peruskana-
van katselun antennitalouksissa. 
Kannattaa päivittää antennijär-
jestelmä ajanmukaiseksi ja siten 
hyödyntää tarjolla olevat palvelut 
täysimittaisesti ja häiriöttä.

- Lisäksi kannattaa varmis-
taa, että tv-vastaanottimesta 
tai digiboksista löytyy Antenna 
Ready HD-merkki. Se takaa, että 
pystyy vastaanottamaan kaikki 
antennitelevision ohjelmistot nyt 
ja tulevaisuudessa niin perus- 
kuin teräväpiirtoisena.

Miten tulisi menetellä, että saa 
nuo palvelut omakotitaloon 
tai taloyhtiöön?
- Omakotitaloon pitäisi asentaa 
ainakin nuo kaksi uutta anten-
nia. Eli Digitan UHF- sekä DNA:n 
HD-antenni. Asentamissamme 
Digitan UHF-antenneissa on jo 
valmiiksi sisäänrakennettu LTE-
esto mobiilihäiriöitä varten. Usein 
tarvitsee asentaa vielä masto-
vahvistin sekä verkkolaite, jos 
kentänvoimakkuus on heikko 
tai talossa on useita katselu-
pisteitä. Hintahaarukka on ollut 
350€ - 1500€/Alv24% riippuen 
monesti siitä voidaanko uusia 
antenneja asentaa vanhaan ole-
massa olevaan mastoputkeen 
vai joudutaanko uusimaan masto 
ja kiinnitykset sekä kaapelointi.

- Työnosuuden voi vähentää 
kotitalousvähennyksenä.

- Taloyhtiöille tarjoamme kak-
si vaihtoehtoa. Ensimmäisessä 
vaihtoehdossa HD-vahvistin kes-
kukseen jää 4xMux vapaata tule-
vaisuutta varten ja halvemmassa 
mallissa 1xMux. Mux tarkoittaa 
esim. uutta kanavapakettia kun 
tarjontaa tulee tulevaisuudes-
sa lisää. Taloyhtiöissä on perus 
HD-lisäyksen hinta ollut 750€ 
- 870€/Alv0%. Lisähintaa on 
tullut, jos olemme joutuneet uu-
simaan myös maston ja kiinni-
tykset sekä vanhan kaapeloinnin.

- Usein olemme myös joutuneet 
turvautumaan henkilönostimen 
apuun asennustöissä, jotta työn 
saa suoritettua turvallisesti. Mo-
topalvelu Niemitalosta on ollut 
suuri apu meille henkilönos-
tinasennuksissa.

Mika kertoo, että antenniver-
kossa lähetyksiä tarjotaan sekä 

UHF-, että VHF-taajuusalueilla. 
HDTV-kanavia voidaan katsoa 
DNA:n VHF-verkon näkyvyys-
alueella, mikäli kiinteistössä 
on ajanmukainen DNA:n tv-
lähettimeen suunnattu anten-
ni ja T2-virittimellä varustettu 
vastaanotin. UHF-verkon kana-
vien vastaanotto jatkuu edelleen 
kiinteistön UHF-antennilla.

1.1.2014 voimaan astunut 
Viestintäviraston määräys 
65/2103M kiinteistön sisäver-
koista velvoittaa taloyhtiöt huo-
lehtimaan kaikkien YLE:n kana-
vien saatavuudesta asukkaiden 
käyttöön. Tämä velvoite kattaa 
myös YLE:n teräväpiirtokanavat.

- On siis monta hyvää syy-
tä, miksi taloyhtiön kannattaa 
varmistaa antennilaitteiston 
ajanmukaisuus. Mikäli anten-
nijärjestelmä ei ole ajan tasalla ja 
suunnitteilla on suurempia kun-
nostustöitä, on tässä yhteydessä 
helppo toteuttaa antennijärjes-
telmän päivitys uudelle tasolle. 
Tilaa antennialan ammattilainen 
suorittamaan tarvittavat päivi-
tykset jo nyt, Mika suosittaa.

www.exatell.fi
* * *

Orimattilan Vuokrataloilla on yli 
20 kohdetta, jonne asennetaan 
uudet ajanmukaiset antennit, joil-
la voi katsoa teräväpiirtokuvaa 
ja useita eri kanavia. Toimitus-
johtaja Tuukka Tuomala on tyy-
tyväinen Exatellin tarjoamaan 
palveluun.

- Exatell on asentanut meidän 
kohteisiin uudet antennit ja tar-
vittavat laitteet ammattitaitoises-
ti. Heillä on myös perusteellinen 
dokumentointi, jossa selvitetään 
tarkasti mitä on tehty ja miten 
kaikki toimii, Tuukka kiittelee.

- Tällä uudistuksella menemme 
10-15 vuotta eteenpäin vuok-
ratalokohteissamme. Tekniikka 
kehittyy ja näin haluamme tarjota 
parasta palvelua asukkaille.

Jukka Vartiainen ja Mika Pihlajamaa ovat Exatell Oy:n järjestelmäasiantuntijoita. Tässä he laittavat uusia 
antenneja käyttökuntoon.
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Sinua palvelee:
Mammuttimyyjä Olli Kivi
p. 044 540 4000
olli.kivi@mammuttikoti.fi
Mammuttikoti.fi

VALITSE ITSE!
Sama talo. Sinun valinta. Mammuttimaisella laadulla. 

HIRSI puupinTA
puurunko

kivipinTA
puurunko

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

- Kukkasidonnan erikoisliiike -

Iloa - väriä - kevättä odottaen
Hyvää palvelua
aina lähellänne

- Kauniit kukkasidonnat
- Aina ajankohtaiset tarjoukset
- Laadukkaat sisustus-
 ja lahjatavarat

www.ruskovilla.fi

  Tervetuloa edullisille ostoksille: Kaikista tuoteluettelomme tuotteista 
  -10 %, II-laatuiset -30 %. RUSKOVILLA OY, Kinnarintie 32, 

TEHTAANMYYMÄLÄ

Koko perheelle 
lämpimät alusasut 

pehmeää merinovillaa.

Perinkonujen konsertti
Lauantaina 14.3. klo 16 Viihdekuoro Perinkonujen konsertti Jy-
mylinnassa (Urheilutie 9). 

Mukana Cantilena-kuoro Rautalammilta. Liput 15/5€, ennakkoon 
kuorolaisilta, Peliparkki S-market ja lisäksi ovelta.

Vaaleapaahtoinen
Priima kahvi 500g Taloussokeri 1 kg HK:n uunilenkki 400g

Salmisen
ruislimppu 620g Edam juusto (saksal.)

2/talous kpl kg2/talous2,95 0,89 1,00 2,95 4,99

Irma ja Juhani hankkivat aina
Värisilmästä remonttitarvikkeet
Ostan Orimattilasta -teema on 
aina ajankohtainen. Orimattilasta 
ostanut euro jää tänne kotikau-
punkiin rakentamaan, jolloin se 
toimii meidän kaikkien hyväksi.

Extraa tekee juttuja myös 
Orimattilan erikoisliikkeitten 
asiakkaista. Poikkesimme Vä-
risilmään, jossa tapasimme Irma 
ja Juhani Hardénin Pakaalta ja 
kyselimme heidän mielipiteitään.

 
Tulitte Värisilmään ostok-
sille. Mitä rakennetaan, vai 
tehdäänkö remppaa?

- Tällä hetkellä meillä on keit-
tiöremontti meneillään. Meillä on 
vanha talo ja suunnittelussa on 
ollut omat vaikeutensa, selvittää 
Irma.

- Ja nyt tuntuu olevan sisustuk-
senkin kanssa paljon miettimis-
tä. Mitään ihan modernia ei voi 
laittaa, koska se olisi ristiriidassa 
muun sisustuksen kanssa. Vä-
rimaailman pitää olla lämmin, 
ei siis mitään pelkkää valkoista 
ja mustaa.

- Aikaisemmista isoista remon-
teista alkaa olla jo niin kauan, 
että materiaalit ovat kehittyneet 
paljon. Täysin uusi tuttavuus oli 
vinyyli lattiapäällysteenä. Sen lu-
vataan olevan hyvin kestävä eikä 
tuntunut liukkaalta. Meillä on 
muutama nelijalkainen karvaturri 
ja niille ei ole hyväksi liukastella 

lattialla. Ilman Värisilmän henki-
lökunnan opastusta emme olisi 
tätä osannut kysyäkään, Juhani 
kiittelee.

Mikä Värisilmässä on hyvää, 
valikoimat, hinnat, palvelut?

- Mielestäni Värisilmässä on 
asiantunteva henkilökunta. He 
osaavat neuvoa tällaisia ”har-
rastelija remonttireiskoja”. Kysy-
myksiin saa aina asiallisen vas-
tauksen. Valikoimat ovat ainakin 
meille olleet riittävät. Ja jos jotain 
ei ole hyllyssä niin sitä tilataan. 
Todellista asiakaspalvelua! En 
itse viitsi kuluttaa aikaa ostoksiin 
ja täällä on nopea käväistä sa-
malla kun käyn ruokaostoksilla, 
Irma sanoo.

- Emme usko, että Värisilmän 
hintataso on sen kalliimpi kuin 
muissakaan sisustusalan liik-
keissä. Tuleehan sillekin hintaa, 
jos ajat hakemaan litran maa-
lipurkin naapurikaupungista ja 
sitten ajat toisen kerran hake-
maan sen toisen kun ensim-
mäinen tyhjenee liian aikaisin.

Suositatteko muillekin?
- Värisilmä on ollut meidän re-

monttitarvikekauppamme niin 
kauan kuin muistan. Ja muu-
tenkin yritämme mahdollisuuk-
sien mukaan asioida Orimattilan 
liikkeissä. Mielestäni jokaisen 
orimattilalaisen rakentajan ja 
remontoijan kannattaa käydä 
tutustumassa liikkeen valikoi-

miin, Juhani suosittaa.

Mitä erikoisliikkeitä ja palve-
luja voisi olla Orimattilassa 
lisää?

- Olen aika lailla tyytyväinen 
Orimattilan palvelutasoon. Moni 
erikoisliike on lyönyt ovet säppiin 
kun katetta ei ole tullut. Ja ym-
märrän sen oikein hyvin. Eihän 
kukaan voi pyörittää liikettään 
tappiolla. Keskittämällä asioinnin 
näihin vielä täällä oleviin liik-
keisiin saamme ne pysymään 
edelleen Orimattilassa, Irma 
suosittaa ja Juhani nyökyttelee 
vieressä olevansa samaa mieltä.

Irmaa ja Juhania palveli laattaosastolla sisustussuunnittelija Anni Sirvo.

OS

TAN ORIMATTILASTA

Maaliskuun Extrassa on 
taas "Ostan Orimattilasta" 
-juttua. Silloin poikkeamme 
talossa, jonne on ostettu 
tuotteita Orimattilasta. Tietty 
oman kylän ammattilaiset 
ovat ne myös asentaneet.

Juttusarja on pysyvä ja 
tavoite on selvä, että me 
kaikki käytämme enemmän 
Orimattilan palveluja. Silloin 
saadaan vauhtia rattaisiin, 
kun kulutetaan.

Silloin eurot nauravat iloi-
sesti Orimattilassa. Kiitos 
kaikille!
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Erkontie 23, Orimattila, 
Puh. 03-7845272 kampaamoanne.info
Rautatienkatu 14, Lahti, 03 7818 177

Parturi-Kampaamo Anne

Haeppa meiltä
muodikkaat
kiharat  tai
hiukan kaunista nostatusta hiuksiisi
luonnonmukaisilla kihara-aineillamme!

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä. Puh. 040-558 6702

Avoinna: ma-pe 9-16.30, la 9-14. 

KENGÄT
Mascotista
edullisesti!

FYSIKAALINEN HOITOLAITOS

MUSCULUS
Erkontie 20, 16300 Orimattila Puh. (03) 777 3860

Sinun hyvinvoinniksesi
                  Johanna Kelokaski
Essi Kekoniemi Pentti Koskimaa

• Fysioterapia
• Lymfaterapia
• Kipuhoidot
• Huimaushoidot
• Akupunktio
• Kinesioteippaus
• Yksilölliset
 tukipohjalliset
• Hieronta
• Urheilufysioterapia
• Nivelmobilisointi
• Myös ilman lääkärin lähetettä

www.musculus.fi

ORIMATTILAN OMAKOTIYHDISTYS RY
TEATTERIMATKA   KOUVOLAAN   LA 21.3. 2015
Näytäntö  Sielun Siskos  Lähtö Orimattilan torilta
klo 16.00  Matkan hinta jäs. 35,00  € / hlö. Ei jäsenet 

pääsee matkaan hintaan  40,00  € / hlö. Sis. matkan Ja teatterilipun.
Ilmoittautumiset  20.2. mennessä:  Riitta Hietala mp. 040 716 1773

RETKI  OMAKOTI, PIHA – PUUTARHAMESSUILLE HELSINKIIN   
La  28.3. 2014
Lähtö Orimattilan torilta klo 9.00. Matkan jäsenhinta  22  €/ hlö, 
lapset 12  €.  Ei jäsenet  25 € lapset 15 €. Pääsylippu jäsenille kaksi 
yhden hinnalla, ei sisälly hintaan. Ilmoittaudu viimeistään  15.3. 
mennessä:  Matti Kettunenmp. 0443475739  
E-mail: mattikettu@gmail.com   tai Riitta Hietala mp. 040 7161773    

TILAA  OMAKOTITALKKARI   Kari Viitanen  mp. 044 712 6669
Palvelu on tarkoitettu omakotiyhdistyksen jäsenille ja palvelusta 
peritään 10,00 € tunti + matkakulut 0,44 €/ km.
Liity jäseneksi, saat merkittäviä jäsenetuja katso osoitteessa:
www. omakotiy.fi     Jäsenmaksu 25,00 € / vuosi.  

ORIMATTILAN OMAKOTIYHDISTYS Ry
Lisätietoja puheenjohtaja Pertti Oksanen  mp. 0400 459222
tai pertti.oksanenphnet.fi

Konemessut huhtikuussa 24.4.
Viime keväänä ensimmäistä 
kertaa Nikke Areenalla pidetyt 
Konemessut saivat kättelyssä 
niin paljon suosiota, että yrit-
täjä Jukka Nikula lataa uuden 
tapahtuman myös tänä kevää-
nä. Toiset Konemessut pidetään 
perjantaina 24.4. kello 9-17. Ta-
voitteena on rikkoa reilusti 1000 
kävijän määrä.

- Palaute oli niin hyvää, että se 
innostaa järjestämään uudestaan. 
Viime messuilla mukana olleet yri-
tykset ja tuote-esittelijät sanoivat 
jo silloin, että kait sitten tavataan 
samoissa merkeissä 2015. Olivat 
tyytyväisiä ja kauppaakin tekivät 
esittelyjen lomassa, sanoo Jukka.

- Jo nyt on mukaan ilmoittau-
tuneet lähes kaikki esittelijät ja 
firmat kuin viimeksikin. Mukana 
ovat mm. K-Maatalous, Y-Agro, 
New Holland, Hankkija, Turun 
Konekeskus, Auto Alarm, Pali-
kat, Motopalvelu, Orimattilan 
kaupunki, ja lisää ilmoittautumi-
sia ja tiedusteluja otetaan koko 
ajan vastaan. Voi soitella minulle 
040 502 4916 ja katsotaan sopiva 
esittelypaikka.

Tänä vuonna Konemessujen 

tarjontaa suunnataan enemmän 
myös lapsiperheille, sillä mukana 
on eläinosasto, jossa nähdään 
kaakattamassa kanoja, sitten 
viiriäisiä, kaneja, poneja ja pik-

kupossu sekä vuohikin. 
- Tietty on uusia traktoreita ja 

koneita ja nyt pyydän mukaan 
myös vanhoja erilaisia koneita, 
traktoreita ja muuta mitä on 

tarvittu maaseudun hommissa.
- Tilaa löytyy vielä. Kyseessä ei 

ole pikku tapahtuma, vaan Ko-
nemessut vetää taas porukkaa 
laajalta alueelta.

Sari Paljakka ja Jukka Nikula ovat traktoreineen mukana Konemessuilla tänäkin 
vuonna.

Metsäpäivät Orimattilassa 28.2.
Kesla Oyj on jo yli kymmenen 
vuoden ajan järjestänyt Rahaa, 
Energiaa ja iloa metsästä –tee-
mapäiviä Metsänhoitoyhdistysten 
ja Agrimarket-ketjun kanssa. 
Teemapäivät on tarkoitettu 
metsänomistajille ja metsä-
alan yrittäjille. Seuraava met-
säpäivä järjestetään lauantaina 
28.2.2015 klo 10-14 Orimattilan 
Luhtikylässä, osoitteessa Vanha 
Helsingintie 1776.

Metsä tuo teemapäivän nimen 
mukaisesti rahaa, energiaa ja 
iloa. Siihen liittyvät oleellisesti 
päivän aiheetkin: harvennus-
hakkuu, haketus, polttopuun 
valmistus, metsälannoitus, 
vakuutukset, metsätilan suku-
polvenvaihdokset. Teemoista ei 

pelkästään puhuta, vaan paikan 
päällä, metsässä, järjestetään 
työnäytöksiä. Esillä ovat tietenkin 
myös alan parhaat työkoneet. 

Työmaalla voi tutustua mm. KES-
LA -metsäkonenostureihin, har-
vesterikouriin, metsäperävaunui-
hin ja –kuormaajiin, hakkureihin 

ja puutavara-autonostureihin.
- Mukana on ollut 500-1000 

vierasta per päivä. Kävijät ovat 
olleet tyytyväisiä päivän antiin, 
sillä paikalla on vahvoja osaajia 
eri metsänhoidon osa-alueilta, 
kertoo myyntipäällikkö Janne 
Sinkkonen Keslalta.

Tässä tapahtumassa mukana 
ovat Keslan, Metsähoitoyhdis-
tys Uusimaan ja Agrimarketin 
lisäksi mm. John Deere, Palax, 
Sampo-Rosenlew, Orimattilan 
Osuuspankki, Yara ja Jonsered.

Tilaisuudessa on metsään liit-
tyvien koneiden lisäksi hevosaje-
lua lapsille sekä pientä tarjoilua. 
Kyseessä on ulkoilmatapahtuma 
metsän keskellä, joten vaatetta 
kannattaa laittaa hyvin päälle.

- L u k i j a n   k y n ä s t ä - 

Tällä palstalla saa ottaa vapaasti 
kantaa ja kertoa mielipiteitään. 
Sanoa suoraan ja antaa myös 
kiitosta. Ketään ei saa kuiten-
kaan henkilökohtaisesti loukata, 
vaan kirjoitusten tulee olla hy-
vätapaisia. Voit laittaa s-postia: 
reijomedia@hotmail.com 
Toimitus

Sitä piisaa
nimittäin koiranpaskaa. Joku va-
litti Koivulan suunnalla kuinka 
siellä on tiet täynnä koiran teke-
miä läjiä. Niin on kuulkaa täällä 
Myllylässäkin aina Lähdepuiston 
reittejä myöten.

Ettekö te saamarin koirantalut-
tajat tiedä tai tajua, että koiran 
paskat pitää taajama-alueella 
ottaa pussiin ja viedä roskiin? 
Sen sanoo laki.

Mitä teillä oikein liikkuu siellä 
päässä, kun annatte koirienne 
paskantaa minne vaan? Sitten se 
lenkkikin koiran kanssa tehdään 
nopeasti, kun päästään töistä tai 

muista touhuista. Kävellään muu-
tama kerrostalon väli ja sitten 
sisälle. Se on eläinrääkkäystä, 
ja vielä pitää isoja koiria tuolla 
tavoin kerrostalossakin. Ei pa-
ri kertaa päivässä 300 metrin 
lenkki riitä yhdellekään koiralle.
Mustin kaveri

Antaisiko
sopu sijaa?
Lukija lähetti kirjeen oikein kuvan 
kera, jossa näkymää, kun tullaan 
Hevostien suunnalta raviradan-
tieltä Opintielle. Kyseessä on ta-
vallaan vanha perinteinen kävely- 
ja pyöräilypolku, jota pitkin on 
päästy myös ammattikoululle.
Nyt eräitä polun käyttäjiä har-
mittaa, kun polku on kokonaan 
suljettu betoniporsaalla sekä 
kuusilla ja lumella.

Kysymys kuuluukin, että voisiko 
tuota betoniporsasta siirtää hie-
man, jotta siitä pääsee kävellen 
ja polkupyörällä läpi? Todennä-

köisesti kyseinen este on osittain 
kiinteistön omistamalla alueella 
ja osittain kaupungin alueella?

Kuvassa oikealla oleva alue on 
kaupungin maata, joten tietäkin 
voisi leventää sille puolelle, jotta 
polku voisi olla käytössä niin 

kuin se on ollut vuosikymmeniä. 
Siitä on menty kylille.

Mistä tuo betonipossu on 
tuohon tullut, niin siitä ei ole 
virallista tietoa.
Hevostieltä kulkija

Betoniporsas lienee osittain kaupungin maalla ja sen 
oikealta puolelta pitäisi päästä reilusti ohitse. Siitä on 
iät ja ajat kuljettu.



Kehräämö

WANHA VILLATEHDAS LUMOAA…
Tervetuloa tutustumaan, ostoksille
ja nauttimaan kaikista palveluista.
MONENLAISIA ELÄMYKSIÄ,
TAPAHTUMIA, HYVÄÄ OLOA!
- Voit myös yöpyä Hotelli Teltassa

www.orimattilankehraamo.com

Kehräämöltä saat

KIVIPAJASTA
Merkkipäivälahjat
Ystävälahjat
Rippilahjat
Häälahjat
Tuliaislahjat

KAIKKI
LAHJAT!
Korutasku
Kehräämö

LIIKUNNAN ILOA

www.alfamover.net

Kehräämön 
Kahvila

www.kehraamonkahvila.fi

ILTAPÄIVÄTANSSIT 
TORSTAISIN KLO 14 - 17.30
 19.2. Pispalan sälli ja sinirytmi
 26.2. Bel Ami
 5.3. Sakke Kotilainen ja Focus
 12.3. Tapio Rannanmaa ork.
 19.3. Hyvinkään harmonikat
 26.3. VSOP
 2.4. Tonika ja Taru  
 9.4. Trio Siru Koskinen
 16.4. Anna-Liisa Räsänen 
 23.4. Duo Eija & Hannu
 30.4. Hollolan harmonikat              
Liput 10,- (sis.narikan)

n 

at         

Kehräämöllä toimii
ja palvelevat mm:

Alfa Mover - Annelin Pieni Kehyspa-
ja - Arkkitehtuuripalvelu Nina Könönen 
- Hix-Spot Oy - Hotelli Teltta - Huone-
kaluverhoilu T:mi Helena Häkkinen - 
Kahvila Kehräämö - Kehräämön Hellimö 
- Kehräämön Hiuspaja -  Kehräämön 
kirppis – Koirapalvelu Rochallor – Koru-
tasku - Kuntosali GYM 23 - Kynttiläpaja 
Maria Drockila – Käsityövakka - Eteva 
kuntayhtymä Orimattilan toimintakeskus 
- Orimattilan Kantritanssijat ry - Ori-
mattilan Karate - Orimattilan Pienkone 
- Orimattilan teatterinystävät - Orimattilan 
Vapaaseurakunta - Pro Ilme - Ravintola 
Tehdas - RR-Ompelu Logimar Oy – Staili 
Vaateliike - Studio Antti E - Pitsitupa

ravintolatehdas.fi
010 327 4400

Kauden

parhaat

tuliaiset

Kynttilä-

pajalta!

www.mariadrockila.fi

Rauhallisissa ja viihtyisissä
tiloissamme järjestät elämykselliset 

kokoukset, ikimuistoiset yritys-
tilaisuudet juhlatilaisuuksia

unohtamatta. 

le
a.

Nyt auto

kevät-
kuntoon

044 082 2311
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LT Orimattila Keskusta .....51m2

2h+k+sauna+vh+terassi+lämmin 
autohallipaikka. Rv.-2009. Uuden-
veroinen puutalon katutasossa 
oleva huoneisto aivan keskustan 
palvelujen lähellä. Kaukolämpö, 
ilmalämpöpumppu, lasitettu te-
rassi. Parkettilattiat. Mh. 123.348 € 
Vh. 138.000 € Erkontie 24 
RT Orimattila keskusta ....95m2

4h+k+sauna+2wc+vh+varas-
to+at. Rv-84. Lähes alkuperäis-
kuntoinen tilava päätyasunto. 
Viihtyisä takapiha, jossa mm. 
omenapuu. Heti vapaa!
Vh. 113.000 € Isännäntie 12 

OKT Orimattila Mäntylä............
104/139m2

5h+k+s+kph+3wc+khh+kuis-
ti+varasto+auto-talli. Rv.-54. 
Viehättävä koti isolla 1820 m2:n 
tontilla. Paljon remontoitu vii-
mevuosien aikana, mm. katto 
uusittu 2013. H. 154.000 €
Marmoritie 12 

Terttu
Nieminen
LKV

Erkontie 18,
16300 Orimattila
Puh. 0400-904262
toimisto@asuntohelmi.fi
www. asuntohelmi.fi

OKT Orimattila
Käkelä ..................... 114/185m2

5h+k+rh+s+2wc+varastotilaa+ 
at. Paljon remontoitu kaunis ja 
tilava koti. Edullinen maaläm-
pö, varaava takka ja ilmaläm-
pöpumppu. Tontti 1170 m2. H. 
158.000 € Käkeläntie 51

HEVOSTALLI  Orimattila
Villi  ....................................450m2

2,5 ha:n määräalatontilla toimin-
nassa oleva 17 hevoskarsinan 
talli, jossa lisäksi hyvät sosiaali-
set tilat ja varasto. Mahdollisuus 
lisämaan ostoon/vuokraukseen. 
Kunnan vesiliittymä, oma jäte-
kaivo.  Mh. 245.000 € Villinkuja.  
Sovi henkilökohtainen esittely.

Kohteemme netissä www.oikotie.fi
http://www.facebook/asuntohelmi

Sanna
Nieminen

Nina
Talikka

040-829 0403
terttu.nieminen@
asuntohelmi.fi

040-722 4589
sanna.nieminen@
asuntohelmi.fi

0440-127 444
nina.talikka@ 
asuntohelmi.fi

RAKSAA- ja
remppajuttua
Silloin kannattaa olla mukana ja
mainostaa tuotteitaan ja kaikkea
mitä tarvitaan rakentamisessa!
Varaa jo tänään oma paikkasi:
reijomedia@hotmail.com   tai
soittele 050 336 8425, Reijo
Aineistot viimeistään 16.3. mennessä.

- Nyt vasarat
paukkumaan
kunnolla!!!

25.3. Extrassa

Klaara hieroo ja rentouttaa 
Orimattilassa syntynyt ja tääl-
lä pienen ikänsä asunut Klaara 
Keskevaari valmistui Valviran 
hyväksymäksi hierojaksi maalis-
kuussa 2014 ja on siitä lähtien 
tehnyt hierojan töitä yrittäjänä.

- Ennen hierojaksi ryhtymistä 
työskentelin sähköasentajana, 
ja työn ohella kävin vuoden mit-
taisen hierojakoulun Relaxilla. 
Siirryin omaan toimipisteeseen 
entiseen Lyylin tyyliin viime vuo-
den lokakuussa, Klaara selvittää 
yrittäjätaustaansa.  

Klaaraa kiehtoo hierojan am-
matissa halu auttaa ja se, että 
huomaa oman työnsä tuloksen.

- Kaikista parasta on tietysti 
kuulla asiakkaiden kiitokset teh-
dystä työstä. Hierojan ammatti 
on myös mielestäni semmoinen, 
missä ei voi olla koskaan pa-
ras ja täydellinen. Aina pystyy 
kehittämään itseään, oppimaan 
uusia hierontatekniikoita, ja ih-
misen anatomiassakin taitaa olla 
opiskeltavaan kyllä pidemmäksi 
aikaa. Sekin on yksi tämän am-
matin hyvistä puolista, että kahta 
asiakasta kun et voi vain hieroa 
samalla tavalla, vaan hieronta 
täytyy räätälöidä asiakkaiden 
tarpeiden mukaan. 

Klaaran nettisivuilta löytyy 
monenlaisia hierontoja, mutta 
todellisuudessa hieronnan ni-
mellä ei ole väliä.

- Myyn hierontaa ajan mu-
kaan, joten asiakas saa itse 
päättää mitä sillä ajalla teh-
dään. Mutta esimerkiksi osa-
hieronta 25 minuuttia soveltuu 
hyvin niska-hartiaseudun läpi-
käymiseen. Se on kuitenkin hyvin 
lyhyt aika ja yleensä suosittelen 
niska-hartian alueen ongelmista 
kärsiville puolivartalohierontaa, 
jossa keretään jo huomattavasti 
paremmin availemaan jumiutu-
neita lihaksia. Mutta puolivarta-
lohieronta soveltuu hyvin myös 
koko selän läpi käyntiin.   

Sport-hieronta soveltuu taas 
erinomaisesti jalkojen hie-
rontaan, niihin yleensä kuluu 
enemmän aikaa.

Hyvää oloa

Klaaralta saa hieronta-aikoja 
tilattua helpoiten netin kaut-
ta: www.hierottavaksi.com

- Aikojen varaaminen puhe-
limitsekin onnistuu numerosta 
040 651 2612. Puhelimeen en 
vastaile hierontojen aikana, 
mutta soitan takaisin heti, kun 
se on mahdollista. Näin vain 
siksi, ettei asiakkaan hieronta 
kärsi siitä, että olen kokoajan 
puhelimessa. 

- Jostain olen kuullutkin sa-

nottavan, että palvele aina en-
simmäisenä asiakasta, joka on 
tullut luoksesi, Klaara naurahtaa.

Tarjolla on myös hyvänolon 
hierontaa ja myös Intialaista 
päähierontaa.

- Intialainen päähieronta, sekä 
kuumakivi- ja hemmotteluhie-
ronta ovat kaikki tarkoitettu 
rentoutumiseen. Hiemankin 
väsyneenä intialaiseen pää-
hierontaan tuleminen johtaa 
yleensä jo hieronnan alkuvai-
heessa nukahtamiseen. Se on 

todella rentouttavaa, mutta sa-
malla tuntee kuinka veri rupeaa 
kiertämään koko kehossa. Hie-
ronta sisältää käsivarret, niskan, 
pään ja kasvot.

- Kuumakivihieronta on 40 mi-
nuutin pituinen hieronta, jossa 
yleisimmin käsitellään selkää. 
Kivet eivät ole polttavia, vaan 
aina sen lämpöisiä, että pystyn 
pitämään niitä itse kädessä hie-
roessani. Kuumakivihieronnassa 
lämpö vaikuttaa syvälle lihaksiin 
ja on siksi rentouttavaa. 

- Hemmotteluhieronta sitten.., 
no sehän on siis yhdistelmä näis-
tä kaikista. Käsittelyalueena on 
koko selkä ja käsivarret. Alkuun 
tehdään kuumakivihierontaa, jon-
ka jälkeen hierotaan tavallisella 
tekniikalla, jos saan käyttää sa-
naa tavallinen…

- Ja loppuun viimeistely ren-
toutukselle, eli intialainen pää-
hieronta. Tästä hieronnasta voin 
sanoa, että jokainen rentoutuu 
täydellisesti! 

Klaara tekee perinteisen hieronnan lisäksi kuumakivihierontaa ja intialaista pää-
hierontaa.

Iloinen iltapäivä
- musiikkia ja tanssia
Jymylinnassa keskiviikkona 
18.3.2015 alkaen klo 11 kah-
vituksella. 

Klo 12 konsertti Essi Leppäkos-
ki: ”Unohtumattomat Ikivihreät”, 
jonka jälkeen Duo Leppäkoski 
tahdittaa iltapäivätanssit. 

Liput 12 euroa, sisältää pul-

lakahvin ja narikan. 
Myynnissä arpoja, voileipää, 

kahvia, mehua.
Järj. Eläkeliiton Orimattilan yh-

distys. Tapahtumaan ovat kaikki 
tervetulleita, myös yhdistykseen 
kuulumattomat!

Orimattilassa tapahtuu
28.3. Back to sixties, Ravintola Tehdas
18.4. Hyvinvointitapahtuma Kehräämöllä, ”Pirä ittestäs 
huolta” -terveys-liikunta-ravinto!
24.4. Konemessut Nikke Areenalla.
23.5. Toukomarkkinat. Myös Osuuspankin 110- ja kau-
pungin 150-vuotisjuhlat sekä nuorten MUST-tapahtuma.
13.-14.6. Heinämaan Pitsipäivät, Pitsitupa, Kehräämö.
10.7. Kantrikulkue, kantrimeininkiä Kehräämöllä.

11.7. Mersupäivä ja kantrimeininkiä Kehräämöllä.
12.7. Tähtikisat, Orimattilan Jymy.
16.-19.7. Artjärvi-päivät.
26.7.-1.8. Mallusjoen Takinkääntöviikko 
12.9. Pienyritysmessut ”Orimattilassa osataan” Kehrää-
möllä. (Alustava suunnitelma).
Huom! Muutokset mahdollisia.
- - -
Mikäli haluat tapahtumastasi maininnan Olan Extraan, niin 
lähetä pikku postia: reijomedia@hotmail.com

Tulevia kivoja jutskia…
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Nyt on Niinistön aika.
Sari Niinistön
tukiryhmä
(ilmoitus)

Nyt TUPAILLAT jatkuvat
Paikka: Järjestötupa Rantatie 2
keskiviikko 25.2 ja
keskiviikko 11.3
sekä keskiviikko 25.3
Tilaisuudet alkavat klo 18.00
Eduskuntavaali-
ehdokkaita mukana.
Tehdään yhteistyötä!

PERUSSUOMALAISUUTTA

www.orimattilanperussuomalaiset.org
KAHVITARJOILU. Tervetuloa!

Jari Ronkainen
PS:n Hämeenpiirin 
puheenjohtaja.

Yhteensä 6300 euroa
uuden lastensairaalan hyväksi
Tarjoamme lahjoitusten kunniaksi

KAHVIT
pe 20.2. klo 10-17

PIPARUUTI Kärrysepäntie 1

25.3. Olan Extrassa
teemana myös tulevat
EDUSKUNTAVAALIT
Ladottavat ilmoitusaineistot 16.3. ja valmiit 
ilmoitukset 19.3. klo 16 mennessä
s-postitse: reijomedia@hotmail.com
(Ehdokasnumerot saadaan 19.3., ehtivät mukaan).

Tiedustelut: 050 336 8425 / Reijo

- Minä poika
en vielä pääse
äänestämään,
mutta potkin 
sitten muita
vaaliuurnille!

Hanski jää eläkkeelle
Värisilmän palveluksesta
Vuonna 1966 saapui nuori mies 
Kyyjärveltä Orimattilaan. Hän me-
ni suoraan töihin silloiselle Poi-
kulaisen Essolle ja siellä ihmiset 
ensi kerran tutustuivat Hannu 
Huhmarkankaaseen. Sitten 
mies tuli tutuksi rautakaupas-
ta ja kodinkoneliikkeestä. Nyt 
viimeiset 16 vuotta Hannu on 
palvellut sisustusmyyjänä, ensin 
Kiviniemen Matin hommissa vuo-
desta 1998 alkaen ja vuodesta 
2000 nykyisessä Värisilmässä 
Aimo ja Arja Lappalaisen töissä.

Nyt sitten on tultu siihen het-
keen, kun Hannu aloittaa vapaa-
herran eli eläkeläisen ansaitut 
päivät. Kysymys kuuluukin pe-
rinteisesti, että millä mielellä?

- Haikein, mutta iloisin mie-
lin jään eläkkeelle helmikuun 
lopussa, Hannu toteaa.

- Nämä ovat olleet vaihderik-
kaita vuosia täällä Värisilmässä 
ja olen todella tyytyväinen. Aina 
olen tykännyt asiakaspalve-
lusta ja olen saanut palvella 
kahta asiakassukupolvea. Ne 
asiakkaat, joita palvelin aika-
naan rautakaupassa, niin nyt 
heidän lapsensakin ovat olleet 
asiakkaina Värisilmässä.

- Työnantaja ja työkaverit 
ovat parhaasta päästä. Kaikki 
on ollut reilua ja hommat ovat 
aina pelanneet. On hienoa jäädä 
tällaisesta työpaikasta eläkkeelle 
ja sen kunniaksi Värisilmässä 
tarjotaan kakkukahvit perjan-
taina 27.2. kello 10-18, mikä 
näin kaikille ilmoitetaan.

Hannu muistelee miten si-
sustusliikkeessäkin kaikki on 

muuttunut vajaassa 20 vuodessa.
- Ennen tapetit ja laatat myy-

tiin varastossa olevista malleis-
ta, mutta nykyään malleja on 
saatavilla tuhansia muutaman 
päivän toimitusajalla. Valikoima 
on kerta kaikkiaan huikea.

- Hyvää on ollut kehitys myös 
maaleissa, joista myrkyllisyys on 
muuttunut ympäristöystävälli-
seen suuntaan.

Hannulla on selvät suunnitel-
mat mitä tehdään eläkkeellä.

- On kiva päästä kotiin vaimoni 
Raunin kanssa samojen harras-
tusten pariin. Hän jäi eläkkeelle 
vuosi sitten ja nyt meillä yhteistä 
aikaa moneen menoon. Harras-
tamme molemmat kuorolaulua 
kirkkokuorossa ja lisäksi minä 
laulan kakkostenoria Orimattilan 
Mieslaulajissa. Luvassa on esiin-
tymisiä molemmissa kuoroissa 
tänäkin vuonna, Hannu tietää.

- Sitten on kuntoilua. Polje-
taan kuntopyörää, kävellään ja 
hiihdetään. Kuutamohiihtoonkin 
osallistuin juuri. Orimattilassa on 
hyvät lenkkeily- ja hiihtomaas-
tot ja latuja löytyy aina Koivulaa 
myöten, jossa asumme.

Hannu on uusi kirkkovaltuu-
tettu, joten siinäkin miehellä on 
puuhaa. Hän seuraa aktiivisesti 
myös kotikaupungin asioitten 
kulkua.

- Toivon, että Orimattila pär-
jää jatkossakin. Ennen kaikkea 
näkisin Pennalan ja Virenojan 
alueitten kehittämisen. Uusia 
työpaikkoja ja veronmaksajia, 
siinä on se menestyksen varma 
merkki.

- Kiitos näistä mukavista työvuosista kaikille. Morjes-
tellaan ja nähdään kylillä, Hannu sanoo.

Matti palvelee
asiakkaita nyt 
Värisilmässä
Monille tuttu kodinkonemyyjä 
Matti Karjalainen on siirtynyt 
sisustusmyyjäksi Orimattilan 
Värisilmään. Hän ehti olla Vei-
konKoneessa (ent. Expert) töis-
sä 9 vuotta ja nyt sitten vaihtoi 
myyntityönsä toisenlaisiin ko-
dintarvikkeisiin.

- Kodinsisustus kuulostaa hy-
vältä ja olen aina tykännyt asia-
kaspalvelutyöstä, Matti selvittää. 
Hän on syntyjään Orimattilan poi-
kia ja lukion käytyään valmistui 
Lahden kauppaoppilaitoksesta 
yo-merkonomiksi.

Matille ehtivät tulla kodintek-
niikkaan liittyvät kaikki koneet ja 
laitteet tutuiksi, niiin myös kän-
nykät ja tietokoneet. Nyt sitten 
myyntityö muuttui tammikuun 
puolesta välistä.

- Hyvältä tuntuu tämä uusikin 
työ. Vielä opetellaan, kun tuot-
teistus on aivan erilaista.

- Asiakkaat ovat jo osittain 
tuttuja, joten olen saanut siitä 
etua, Matti hymyilee.

- Hyvään palveluun pyri-
tään aina, Matti lupaa.

Piparuutissa kerättiin
kaikkiaan 6300 euroa
lastensairaalan hyväksi
Viime vuonna alkanut Kirpputori 
Piparuutin keräys Uuden Las-
tensairaala 2017:n hyväksi on 
tuottanut yhteensä 6300 euroa, 
kun mukaan ynnätään nyt vielä 
lisäkeräys, joka päättyi helmi-
kuun alussa. Se tuotti 2300 
euroa.

- Kiitoksia kaikille lahjoittajille. 
Meillä kaikilla on nyt hyvä mieli 
uuden lastensairaalan puolesta, 

iloitsee Raili Tiainen Piparuu-
tista.

Uusi lastensairaala saa iso 
summan rahaa Piparuutista.

- Asiakkaat antoivat hienon 
panoksen hyvään tarkoitukseen. 
Siitä kiitollisena Piparuuti tarjoaa 
kahvit perjantaina 20.2. kello 
10-17. Silloin Kärrysepäntiellä 
juhlitaan, Raili sanoo.

* * *
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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 114/151,5 m2

Koivukaari 10. 4 h,k,s,ph,khh,wc,vh. ei 
e-tod*. Tämä on lapsiperheen unelma-
koti! Suojaisa kahdelta puolelta luonnon-
puistoon rajoittuva tontti päättyvän kadun 
päässä. Talossa edullinen maakaasuläm-
mitys. Myllylän ala-aste lähellä. Vapautuu 
kuukauden kuluttua kaupasta. Mattila/
Orimattila. Mh. 136.000 €. 526120

 • Rivi-, pari- ja puutalot

Orimattila, Koivula
paritalo 110/139 m2

Pajukaari 12. 3h,k,s,kph,th,at. ei e-tod*. 
Siistikuntoinen paritalo omalla, puisto-
alueeseen rajoittuvalla tontilla. Talon käyt-
tövesi- ja lämmitysputkistot, kph ja sauna 
uusittu 2009. Olohuoneessa lisälämpöä 
tuo varaava takka. Siivonen/Orimattila. 
Mh. 128.000 €. 516088

Orimattila, Jokela rt 62 m2

Irmantie 9 as. 2 h,k,s,ph. E*. Siistikuntoi-
nen rivitalon päätyhuoneisto rauhallisella 
asuinalueella. Laminaattilattiat, pesutilat 
laatoitettu. Autolle sähköpistokepaikka. 
Tässä koti kaiken ikäisille ! Mattila/Ori-
mattila. Mh. 89.000 €. 526230

Orimattila, Keskusta rt 61 m2
Lemmentie 3 as. 2h,k,s. C2007*. Uudeh-
ko ja siisti huoneisto Orimattilan keskus-
tassa. Katettu ja ” lasitettu” terassi. Au-
tokatospaikka erillisenä osakkeena 4500 
eur. Heti vapaa. Siivonen/Orimattila. Mh. 
90.838 € Vh. 143.000 €. 524658

Orimattila, Artjärvi paritalo 60 m2

Kiveläntie 15 B. 2h,k,s. ei e-tod*. Perus-
kuntoinen huoneisto Artjärven kuntakes-
kuksen tuntumassa. Yläkertaan mah-
dollisuus rakentaa 2 huonetta. Nopeasti 
vapaa. Siivonen/Orimattila. Mh. 47.340 
€ Vh. 48.000 €. 509514

 • Luhtitalot

Orimattila, Keskusta lt 73,5 m2

Isännäntie 8 B. 3 h,k,s,ph,vh,wc,lasitettu 
parveke. A*. Tiilimuuratun luhtitalon toi-
sen kerroksen kodikas saunallinen kolmio. 
Keittiö uusittu 2006. Parveke länteen. 
Asuntoon kuuluu autokatospaikka. Pie-
nellä pintaremontilla viihtyisä koti. Huo-
neisto on heti vapaa. Mattila/Orimattila. 
Mh. 95.000 €. 522076

Orimattila, Keskusta lt 50 m2

Pitsitie 7 B. 2h,kk,s. D2007*. Luhtitalon 
toisen kerroksen huoneisto rauhallisella 
alueella lähellä palveluja. Lähes huo-
neiston levyinen parveke ilta-auringon 
suuntaan. Sähkölämmitys. Heti vapaa. 
Siivonen/Orimattila. Mh. 67.243 € Vh. 
73.000 €.  522037

 • Kerrostalot

Orimattila, Myllylä kt 74 m2

Myllykuja 2 B. 3 h,k,s,ph,vh,wc,lasitet-
tu parveke. E*. Kaunis, pääosin juuri 
remontoitu päätyhuoneisto: uudet la-
minaattilattiat, keittiö pääosin uusittu, 
pesutilat laatoitettu. Kauniit puistomaiset 
näkymät. Keskustan palvelut aivan vie-
ressä. Huoneisto on heti vapaa. OMA AU-
TOKATOSPAIKKA. Mattila/Orimattila. Mh. 
120.000 €.  521996

Orimattila, Myllylä kt 69,5 m2

Myllypolku 3 A. 3h,k,kph. D*. Toimiva-
pohjainen päätyhuoneisto kerrostalon 1. 
asuinkerroksessa. Tilava lasitettu parveke 
etelän suuntaan. Taloyhtiö on hyvin hoi-
dettu. Huoneisto on heti vapaa. /Orimatti-
la. Mh. 68.089 € Vh. 72.000 €. 523783

Juha Siivonen
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 597 0070

juha.siivonen@op.fi

Jussi Mattila
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 570 2725

jussi.mattila@op.fi

Katso esittelyajat
ja muut kohteemme

osoitteesta 
www.opkk.fi/orimattila

Näyteikkunoitten kauneutta
Yläkuvassa on Sähköasennuksen näyteikkuna, jossa valaisimet loistavat ja van-
hat radiot luovat tunnelmaa.
Alakuvassa Valokuvaamo Potretin ikkunassa näkyy vanhoja kameroita ja muita 
tavaroita. Menkää bongailemaan ja ihastelemaan. 

Yrittäjät Anne Rajala ja Heino Jukarainen olivat mukana verkostoyrittäjyyskoulutuksessa. Projekti-
päällikkö Anne Timonen myhäilee taustalla hyvin onnistunutta hanketta.

Yritysten ja yrittäjien yhteistyötä edis-
tänyt Lahden ammattikorkeakoulun ve-
tämä Verkostoituva yrittäjyys- hanke on 
toiminut vuoden verran Päijät-Hämeen 
alueella.

Yrittäjyyden malli on muuttumassa 
yksin tekemisestä yhteisölliseksi ja 
hankkeen tarkoituksena olikin tämän 
muutoksen - ja uuden liiketoiminta-
mahdollisuuksien avaaminen erityisesti 
pienyrittäjien tavoitettavaksi koulutusten 
ja erilaisten yhteistapahtumien kautta. 

Verkostoyritysten liikeideat rakentuvat 
verkostoissa toimimisen varaan mutta 
ne ovat itsenäisiä yrityksiä. Tämä tar-
koittaa sitä, että yrittäjä itse tekee vain 
jonkin osan asiakkaansa tilaamasta 
tuotteesta tai palvelusta ja hankkii 
muun tarvitsemansa osaaminen ver-
kostojensa ja kumppaneidensa kautta. 
Yritykset voivat jakaa esimerkiksi asi-
akkuudet, myyntityön, tuotekehityksen, 
valmistusprosessit tai luoda yhteisen 
markkinointikanavan.  

Verkostomallissa on voimansa mutta 
myös haasteensa kun punnitaan si-
nun, minun ja meidän yhteiset kuviot. 
Yhteistyö voi muuttua konfliktiksi jos 
osapuolten näkemyserot ovat suuret. 

Verkostoyrittäjyydessä on kysymys 
oikeiden kumppaneiden löytymisestä 
ja luottamuksen syntymistä yhteisen 
tavoitteiden, toiminnan ja tulosten kautta. 
Verkostoissa toimiminen ei automaattises-
ti takaa yritykselle menestystä. Tarvitaan 
kunkin yrittäjän aitoa halua osallistua ja 
sosiaalisia taitoja sekä asennetta saada 
järjestelmä yhdessä toimimaan.

Kumppanuus
on tahtotila

Hanke päättyy helmikuun lopussa, 
mutta siitä saatu osaaminen ja tieto 

jäävät elämään.  
Minustako verkostoyrittäjä- koulutuk-

sissa ovat olleet mukana myös orimat-

tilalaiset yrittäjät Heino Jukarainen ja 
Anne Rajala. 

Heino Jukaraiselle on yksinyrittäjänä 

luontevaa kasvattaa yrityksen toimialaa 
ja tarjontaa verkostoitumalla.

- Minulla on entuudestaan kokemuksia 

verkostoitumisesta, mutta aivan liian 
vähän osaamista ja tietoa luoda toi-
mivia verkosto kumppanuuksia. Sain 
koulutuksesta tukea omiin ajatuksiini 
ja paljon eväitä hyvään verkostoyrit-
täjyyteen, Heino sanoo.

Hän korostaa hyvän johtajuuden sekä 
selkeän työnjaon lisäksi keskinäisen 
vuorovaikutuksen tärkeyttä kumppa-
nuuksissaan.

- Olemme valmiit ottamaan verkos-
tosta hyötyä, mutta mitä me annamme 
verkostolle, se voi olla tärkeämpää, hän 
huomauttaa. 

Heinon mielestä myös verkoston so-
siaalinen merkitys on suuri. Yksinäisen 
yrittäjän ei tarvitse olla yksin.

Myös Anne Rajala on tunnistanut ver-
kostoitumisen hyödyt omassa työssään. 
Hän on tehnyt yrittäjänä Oriflame työtä 
15 vuotta ja aikoo jatkaa samaan malliin.

- Lähdin hakeman ”uusia tuulia” ja 
olin kyllä uteliaskin, koska en ole aikai-
semmin ollut tällaisessa koulutuksessa, 
kertoo Anne.

- Minulla on toimitila Kouvolassa ja 
koska olemme paikalla eri aikoihin, olen 
vuokrannut sitä muutamalle eri alan 
yrittäjille kuin itse olen, eli personal 
trainerille ja hierojille. Meillä yhteistyö 
on sujunut hyvin. Meillä on ollut jo ai-
kaisempi luottamus keskenämme ja 
luottamus kumppaniin on tosi tärkeä, 
hän lisää.

Anne pohtii myös verkostonsa laa-
jentamista.

- Kun ja jos tämä koulutus innostuttaa 
minut laajempaan yhteistyöhön verkos-
toyrittäjänä niin varmaankin haastatte-
len kumppaneita/kumppania kollegani 
kanssa, hän sanoo.

- Hyviäkin kumppaneita varmasti löy-
tää. Meidän on saatava tunne hyvästä; 
yhteishengestä, tahdosta ja innosta. 

Verkostoyritysten liikeideat

Uusia muotoja yrittäjyyteen
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Koulutusta,  
verkostoja,  

yrittäjyyttä ja 
työelämätietoa

Olemme Facebookissa 
”Verkostoituva 
yrittäjyys”

Verkostoituva yrittäjyys -hanke on mukana  
Avaimet Sun Duuniin! -tapahtumassa
pe 20.2.2015 klo 9 – 12.
 
Tavataan Orimattilan Urheilutalolla!
Vapaa pääsy.

Jymyn hiihto on
saanut uutta potkua
Viime vuosien kunnon lumitalvet ovat tuoneet 
Orimattilan Jymyn hiihtoon ja ampumahiihtoon 
uutta innostusta. Varsinkin ampumahiihto on 
vahvassa nousussa sitten 1980-luvun, jolloin 
Jymyn Arto Jääskeläinen voitti ampumahiihdossa 
miesten SM-kultaa ja oli olympiakisoissa Suomen 
edustajana.

Jymyn hiihtokoulu ja ampumahiihdon valmen-
nus vaatii paljon töitä. Innokkaita nuoria on nyt 
saatu mukaan ja lisää kaivataan Juha Rantalan 
luotsaamaan valmennusrinkiin. Juha vetää myös 
puheenjohtajana hiihto- ja ampumahiihtojaoston 
toimintaa.

- Hiihtokoulu on toiminut 13 vuotta. Tänä vuonna 
mukana on noin 20 lasta. Hiihtokoulu on tarkoi-
tettu 6-12 -vuotiaille lapsille, ja lapset on jaettu 
kolmeen ryhmään erityisesti taitotason mukaan, 
Juha kertoo.

Nuorimmat hiihtävät aina perinteisellä ja he 
opettelevat liikkumaan suksilla, laskemaan ja 
nousemaan mäkiä. Kaksi vanhempaa ryhmää 
opettelevat sekä perinteisen että vapaan hiih-
totekniikoita. 

- Vielä ehtii mukaan, kun heti tulee. Vetäjinä 
on entisiä hiihtäjiä, muutamia nuoria kilpailijoita 
ja lasten vanhempia. Myös lisää uusia ihmisiä 
kaivataan mukaan toimintaan. 

- Ampumahiihdon uusi nousu alkoi kuin vahin-
gossa puolitoista vuotta sitten, kun yksi seuramme 
tytöistä kävi kesällä sitä kokeilemassa ja innostui 
heti. Sitten mukaan tuli muutamia hiihtokoululaisia 
ja heidän kavereitaan. Viime kesän ja syksyn aikana 
Jymy järjesti harjoitukset kahdesti viikossa, mutta 
nyt talven kilpailukauden aikana harjoitukset on 
maanantai-iltaisin ja kilpailut päälle. Mukana on 
ollut parhaimmillaan 8-9 nuorta, osalla on omat 
aseet ja osa vuorottelee seuran aseilla.

- Tänä talvena kansallisissa ja piirikunnallisessa 
Ilves-Cup:ssa on ollut viisi jymyläistä ja tahti ei 
ole ainakaan hiipumaan päin. Tammikuussa oli 
nuorten SM-kisat Kontiolahdella ja sinne meiltä 
lähti kaksi tyttöä 13-sarjaan ja yksi poika 13-sar-
jaan. Ennakkoon kukaan tuskin uskoi seuramme 
panoksen olevan niin kova kuin se oli: Anniina 
Rantala saavutti SM-pronssia, Pinja Kotinurmi 
oli samassa sarjassa 10. ja Jasper Saarinen 

M13:ssa viides.
- Olemme erityisasemassa, kun huippuampu-

mahiihtäjä Arto Jääskeläinen on ollut jakamassa 
omaa kokemustaan uusille harrastajille. Hänen 
neuvonsa on otettu nuorien suunnasta hyvin 
vastaan ja siitä panoksesta ei voi olla muuta 
kuin kiitollinen kaikkien harrastajien puolesta.

- Nyt toiminta on saatu käyntiin ja kauden lo-
puttua istutaan porukalla lajin harrastajien sekä 
huoltajien kanssa ja mietitään miten toimintaa 
kehitetään niin, että harjoitukset vielä paranevat. 
Samoin erilaiset leirit pitää miettiä hyvissä ajoin.

Lisää hiihtoinfoa löytyy: www.orimattilanjymy.fi 

Ampumahiihtoa
myös yrityksille

Uuttakin hiihtoporukoilla on mielessä, että saadaan 
lisää toimintarahaa.

- Yritysten kanssa Jymyn ampumahiihdolla 
on tarjota TyKy-toimintaan ampumahiihto- tai 
ampumajuoksutapahtuma. Siinä henkilökunta 
pääsee tutustumaan ampumahiihtoon lajina ja 
kokeilemaan sitä itse.

- Tapahtuma on räätälöitävissä, vaikkapa näin: 
Ensin kahvittelun lomassa esitellään lajia ja käy-
dään läpi turvallisuusasiat ja tapahtuman kulku. 
Ampumaradalla suoritetaan harjoitusammunnat 
ja kohdistusammunta. Sitten on kilpailu, joka 
yleisemmin toteutetaan viestikilpailuna, juoksui-
neen/hiihtoineen, ammuntoineen ja mahdollisine 
sakkorinkeineen.

- Kisan jälkeen syömään ja saunaan muistele-
maan kuka ampui ohi missäkin vaiheessa. Tämä 
on varmasti mukava tapa viettää yrityksen liikun-
tapäivää, kun pääsee kokeilemaan jotain uutta.

Valtteri Rantala on Jymyn hiihtokoulun 
kasvatteja.

Lähinnä ampuu Jasper Saarinen ja kauempana Rasmus Saarinen.

Anniina Rantala Oloksen radalla mar-
raskuussa 2014.

Vinkkejä ja neuvoja
asuntosi esittelyä varten

Tässä OP-Kiinteistökeskuksen 
muutamia vinkkejä, joilla saat 
myynnissä olevan asuntosi 
parhaat puolet esiin, kun sitä 
esitellään ostajaehdokkaille.

- Pienellä vaivalla kannat-
taa varmistaa se positiivinen 
ensivaikutelma, että katsojien 
huomio kiinnittyy olennaiseen 
eli asuntoon ja sen mahdolli-
suuksiin omana tulevana kotina, 
selvittää kiinteistönvälittäjä LKV 
Juha Siivonen.

Yleinen siisteys on asunnon-
myynnissä tärkeää.

- Siisti, puhdas ja raikas koti, 

jossa tavarat eivät pursuile nau-
lakoilta ja hyllyiltä, niin sellainen 
on kutsuva ja miellyttävä.

- Epäsiisti asunto näyttää to-
dellista arvoaankin vähäisem-
mältä, joten kannattaa tehdä 
perussiivous ennen kuin esittelyt 
alkavat, siivota wc-tiloja, saunaa 
ja kylppäriä myöten.

Juha suosittaa, että olohuo-
neesta kannattaa pakata pois yli-
määräiset huonekalut ja esineet, 
jotta huone ei ole liian täyteen 
sisustettu. Samoin ei kannata 
jättää esille helposti särkyvää 
tai arvokasta pikkutavaraa, 
esimerkiksi henkilökohtaiset 
esineet ja kuvat pois näkyvistä.

- Kannattaa myös tuulettaa 
asunto kunnolla ennen esittelyä. 
Kesällä omakotitalon pihapiirikin 
siistiin kuntoon ja näin talvella 
lumityöt tehtyinä.

- Jos et halua julkisia esit-
telyjä, niin voimme hoitaa sen 
sopimuksen mukaan myös 
yksityisesittelynä. 

- Kotisi näkyy OPKK:n kautta 
laajasti, kun se on peräti kah-
deksassa markkinointikohteessa 
esillä, niin sanomalehdissä kuin 
netinkin kautta, joten ostajat 
löytävät kohteemme taatusti, 
Juha lupaa.

Orimattilan OP-Kiinteistökeskus 
Oy, Erkontie 11.

- Meillä on vahva paikallistuntemus alueen asun-
tomarkkinoilla, toteavat kiinteistönvälittäjät Juha 
Siivonen ja Jussi Mattila.

Tavataan asuntoesitte-
lyssä!
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Uusi lounaskokki
on aloittanut 
Arvidin
keittiössä
Lisäsimme
tarjontaamme mm.
keitot ja jälkiruuat lounaslistalle.

 Uusimme myös a’la carte –listat.
Myös huippusuosittuja Wingsejä!

Huom! Kaikkiin listaruokiin kotiinkuljetus ma-su.

Runsas ja maistuva

LOUNASPÖYTÄ             
- eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät 6€

KEITTO-
LOUNAS

 7,90
5,50 Lounaat sisältävät myös

leivän, ruokajuoman ja
salaattipöydän +jälkiruoan.

• Erkontie 3, Orimattila • 03-780 8595

Olemme
facebookissa

pizzaonline.fi
ravintola-arvid.fi
TERVETULOA!

Puhelinmyyjät kuriin!

Ei turhia myyntejä
vanhemmille ihmisille
Laittakaa ikääntyneiden 
omaistenne puhelimiin esto 
lehtimyyjille ym. kauppiaille!  
Soitto numeroon 0600 13404 ja 
vastaatte: ”Kyllä” kun kysytään.  
Esto on ilmainen ja voimassa 
3 vuotta!

Ikäihmisille on häikäilemättä 
saatu kaupattua kaikki mahdolli-

set lehdet ja intiimialueiden höy-
lät (!!) ja sukkakerhon jäsenyys 
tai lompakkovakuutus (70€!!) tai 
pölynimurin pusseja 20€/kpl ! 
Numero vastaa arkisin klo 8:00-
18:00.

* * *
Sitten tiedoksi niin nuoremmille 
kuin vanhemmillekin asukkaille: 

Älkää päästäkö niitä ns. puola-
laisia taulukauppiaita ja opis-
kelijoita ulko-ovea pidemmälle 
tutkailemaan mitä talosta löytyy. 
On näet ilmennyt, että ensin käy 
ulkomaalainen ”opiskelija” myy-
mässä jotain, tutkii paikat ja pian 
isketään varkaisiin isommalla 
porukalla.

Siipiveikkojen kastikettakin…

Uudistunut Arvid lataa
hyvää ruokaa ja musaa
Ravintola Arvidin remontti on 
tältä erää ohi ja ovet ovat taas 
auki kaikelle kansalle. Pubi- ja 
ravintolapalvelut, hyvää ohjel-
maa ja ruokaa on tarjolla uudis-
tunein ilmein. Myös lounaslista 
on saanut uusia tuotteita, joita 
kannattaa mennä maistelemaan.

- Olemme nyt toimineet tässä 
kolmisen vuotta ja pikku remp-
paa on tehty matkan varrella. 
Nyt saatiin mm. pubin baari-
tiskin yläosaan uusi taso, joka 
helpottaa työtä ja antaa lisää 
hyllytilaa. Sitten tehtiin alakerran 
wc-tiloihin muutoksia, joten nyt 
ravintolassa on entistä enem-
män toimivuutta, toteaa yrittäjä 
Jace Saarinen.

- Pikku yksityiskohtia on 
viilattu ja fiksattu. Tarkoitus 
on tehdä paikasta lähiseudun 
ykkösmesta, jossa kohtaavat 
niin nuoret kuin vanhemmatkin. 
Viihdytään pubissa ja ravintolas-
sa, syödään ja juodaan kaikesta 
hyvästä nauttien.

Jace kertoo, että tarjolla on nyt 
suosittuja kanansiipiä siipiveik-
kojen TexasPetelle maistuvalla 
kastikkeella. Suomessa tämä 
jenkkisuosikki lähti liikkeelle 

Tampereelta ja kaksi paikkaa 
myy niitä Lahdessa. Nyt näitä 
maistuvan kastikkeen kera myy-
täviä annoksia on saatavana 
Arvidista.

- Kastike on tosi hyvää ja sii-
hen jää koukkuun. Hot Wings 
Nokialta valmistaa tätä eri-
koiskastiketta. Siinä on mm. 
cayannepippuria, rapsiöljyä, 
viinietikkaa ja valkosipulia. An-
nokseen tulee 10-20 kpl kanan-
siipiä, ranskalaiset, kurkku- ja 
porkkanatanko, sipulirenkaita 
ja valinnan mukaan dippi. Se 
vaan on niin hyvää!

Kastikkeesta infoa: poppa-
mies.fi 

Uusi kokki
ja kovia nimiä

Uudistuneelta lounaslistalta 
löytyy lisää mm. talon possua, 
eri salaatteja ja hampurilaisa-
terioita.

- Tiedustelin facebookin kaut-
ta asiakkailta mitä ruokajuttuja 
halutaan ja sieltä tuli hyviä vas-
tauksia, joista parhaat nousi-
vat ala carte -listallekin ja ne 
vinkkien antajat palkitaan 100 

euron ruokalahjakortilla.
Uudistunet ilme tuo mukanaan 

myös uutta voimaa keittiöön. 
Uusi kokki loihtii uusia ja eri-
laisia ruokia pöytään ja nyt on 
tarjolla myös jälkiruokaa sekä 
keittolounasta.

Arvidin keittiö palvelee ma-la 
10.30-21.30 ja su 11.00-20.30. 
Myös kaikkien ruokien kotiin-
kuljetukset palvelevat keittiön 
aukioloaikojen mukaan.

- Lataamme nyt nettisivuil-
lemme ja facebookiin viikon 
ruokalistat näkyviin.

Arvidin ekat rempan jälkeiset 
bileet pidetään nyt lauantaina 
21.2., jolloin esiintyy poikabändi 
Kliff, joka saa varmasti porukkaa 
liikkeelle.

- Tulossa on muun muassa 
Petri Nygård, Janna ja Los 
Bastardos, joka soittaa raskasta 
rockia. Myös Uniikki on tulon 
päällä, joten Arvid tarjoaa hyvää 
menomusaa jokaiseen makuun.

- Kova nimi on myös se kaveri, 
joka jaksaa syödä Iso Toni ham-
purilaisaterian 30 minuutissa. 
Jos se onnistuu, niin talo tarjoaa 
aterian ja mestari pääsee kuvan 
kera Arvidin seinälle, Jace lupaa.

- Uudistunut Arvid on saanut jo nyt hyvää palautetta asiakkailta, kertoo ravintola-
päällikkö Johanna Saarinen.

Tule mukaan laulamaan
yhdessä Myllylän koululle

19.2.2015 klo 15-16: Suomen- ja 
englanninkielisiä rakkauslaulu-
ja. Ohjelmistossa mm. Paratiisi, 
Sinun omasi, Autiotalo, All my 
loving. 

16.4.2015 klo 15-16: 2000- 
luvun ulko- ja kotimaisia poplau-
luja. Ohjelmistossa mm. Todella 
kaunis, Diamonds, Rolling deep 
ja Cest la vie.

Kertamaksu 5 € opettajalle.
Lisätietoja kurssinumerolla 

091101103 osoitteesta:
www.opistopalvelut.fi/wellamo-

opisto
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Huikat taas
Ensinnäkin kiitos kuntateknii-
kan pojille, jotka edes yrittävät 
raappia monttuja kumoon Kär-
ry- ja Käkeläntieltä. Valitettavas-
ti vehkeet ovat niin köykäiset, 
ettei terät yllä riittävän syvälle. 
Useimmin pitäisi käyttää kunnon 
tiekarhua, jossa on painovoimaa 
enemmän kuin hempulikonstein 
traktoreilla.

Tietty yks lyhyttukkainen mies 
kylläkin tykkää, kun iskarikauppa 
käy. Ja toinenkin myhäilee siinä 
sillanpielessä.

Sitten tällainen terveinen pyy-
dettiin laittamaan lehteen: Iso 
Antti Mallusjoelta saa kiitosta 
lumitöistä, jotka on hoidettu 
hyvin keskustan alueella. 

* * *
Hevoskylä on Orimattilan ima-
goon liittyvä juttu. Oheinen 
opastaulu ei kyllä anna parasta 
näkymää Hevoskylästä. Voisiko 
joku Ladec tai Kuparinen hyvän 
hyvyyttään raottaa kukkarostaan 
markkinointirahaa ja teettää uu-
si komea kyltti vaikkapa Jopi-
Mainoksessa?

* * *
Sorsapuisto on yksi kauneimmis-
ta kesällä Orimattilassa. Tässä 
sorsat lähtivät keskustaan nuo-
ren miehen mukaan. Kesyjä ovat 
tai sitten nälkä sai ne liikkeelle.

* * *
Ja kesää tässäkin ja muisto-
ja Uutun huoltsikan nurkilta. 
Siellä alkusyksystä tarjottiin 
markkinoilla makkaraa. Tuttuja 
ja tuoksuvia kuvassa, ja mu-
kavaa kesämeininkiä. Luvassa 
taas, kun päästään eroon noista 
lumikasoista.

* * *
Kesästä vielä sen verran, että 
kannattaa katsoa mitä ja ketä 
kuvaat kamerallasi, ettet jouvu 
käräjille niin kuin 70-vee mies 
Tampereella. Oli mukamas ku-
vannut naapurin vanhaa piikaa 

SYÖMÄÄN! Lounasbuffet myös
hiihtolomaviikolla ma-pe klo 10.30-14.30 

TERVETULOA!

Myydään TONTTI 1870 neliötä,
Virenojantie 57. Tontilla sähköliittymä 1x25,
ei kaavaa. Tiedustelut puh. 03-7845 190.
Kirjalliset tarjoukset 15.3. 2015 mennessä:
Matti Jussila, Uotilantie 4, 16320 Pennala

KAIHTIMET, MARKIISIT, 
PYSTYLAMELLIT, VERHOKISKOT, 
PARVEKELASIEN KAIHTIMET ym.
Laajasta mallistosta paikoilleen asennettuna.

Kotiesittely ja mittauspalvelu.

ORIMATTILAN KAIHDIN
Myyntinäyttely: Orionpolku 4

Puh. 03- 777 4183

KORUTASKU
Kehräämöllä
Pakaantie 1
Orimattila
7878 277Ohittamaton LAHJAPAIKKA!

Lahjavinkit

kivestä

käsin:
Lahjavinkit

kivestä

käsin:

Kärrytie 4, 16300 Orimattila P. 03-777 7444.

Palvelemme teitä ma-pe 7-17

 sähköurakointi

 varastomyynti

Selvänäkijä 
Tuulia Mäntylä
Ajanvaraus 040-4108877

tai tuuma@suomi24.fi

Särkyjä,
vaivoja, tai 
sairauksia?
parantavavoima.com

Topintie 2, 16300 Orimattila

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: Esa Lehtipaino, Lahti
Jakelu: Lahden Jakelut Oy
Porvoon Mediajakelu

JAKELUHÄIRIÖT

03-872 130
JOKA TALOUTEEN
Orimattila, Artjärvi,
Myrskylä, Pukkila lisäksi 
Villähde keskusta, Kreivilä
Noutojakelussa: Kehräämö 
ja K-Supermarket Orimattila.
Jakelupainos:

n. 11.800 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
25.03.2015

bikineissä ja ikäneito veti käräjille, 
kun oli yksityisyyttä loukattu. Taisi 
mimmi kiivastua, kun ei veikistely 
toiminutkaan ja siksi poltti pä-
reitään. Artjärvellä ei olla onneks 
noin kireitä vanhoja piikoja.

* * *
Terkkarista tultaessa on vasem-
malle Helsingintien suuntaan 
usein heikko näkyvyys lumipenk-
kojen takia. Matalapersjalkai-
nen nti Impi Umpilampi ei pikku 
Fiiatistaan nähnyt kunnolla ja 
meinasi ajaa yhden ison kuorma-
auton eteen. Tästä on ennenkin 
mainittu, mutta ei sitä tienhoitaja 
muista ilman lisäpotkua.

* * *
- Jokos Eetvartti olet ladannut 
videon ittestäsi Youtubeen? Noin 
kysyi yks kooho ja sanoi, että 
se auttais, jos meikä valitaan 
vaikkapa vuoden kaupunkilai-
seksi??? 

Toinen taas kyseli vaaleista, 
että onkos se Lissu vielä per-
sujen ehdokkaana? Siinä sitten 

tomera nainen. Joopa joo, Ori-
mattilassa ollaan.

* * *
Sitten kuva, joka on otettu pi-
meässä, ettei kukaan pääse 
nalkuttamaan kuvan ottajalle. 
Ihmetystä herättää tienviitan 
teksti: ”Olympiavoittajantie.” 
Se ei kyllä kerro kenellekään 
mitään. Ei ainakaan enää 20 
vuoden päästä.

Valkeakoskella on selvästi 
muistettu omaa mestaria: Veikko 
Hakulisen tie.

Miksei meillä ole: Satu Mäkelä-
Nummelan tie ja mieluusti vie-
lä kuvan kera. Oli se vaan niin 
hieno juttu!

* * *
Ja jatketaan Orimattilan upeitten 
naisurheilijoitten kanssa. Ohessa 
on Eetvartin yhdeltä videoseinältä 
napattu Kristiina Mäkelän ihai-
lukuva. Kyllä on loistavat loikat 
Kristiinalla ja luvassa on taatusti 
ennätysten kesä. Onnea! Eetvartti 
ihailee.

* * *
Terkkuja vaan Urkkatalon kunto-
salilta. On muuten komiat veh-
keet siellä ja hyvä fiilinki. Meikä 
on nyt muutamia kertoja käynyt 

treenaamassa ja ei muuten ole 
mikään nylkyhinta salille. Suosit-
telen muillekin. Hyvää palvelua 
kaupungilta, kun ei tartte isolla 
rahalla maksaa.

Nyt pitää käydä Lifessä kyse-
lemässä tytöiltä proteiinijuttu-
ja, jos vaikka saisi hauikseen 
uutta pontta. Kuvaa luvassa 
myöhemmin.

* * *
Artjärvellä on virinnyt patsas-
hanke entisen kunnan ja pomon 
muistoksi. Nyt vaan ei ole päästy 
yksimielisyyteen patsaan paikas-
ta, onko se Kirkkotien varrella, 
vanhan kunnantalon puistikossa, 
Salmelan tempuntekopuistossa 
vai Vuorenmäellä?

Kyseessä on kuitenkin nä-
köispatsas, josta valittu taide-
toimikunta pohtii, että laitetaanko 
mukaan myös tennismaila? Sii-
täkään ei ole päästy yksimie-
lisyyteen.

* * *
Tämmöstä tällä kertaa. Enem-
mänkin olisi, mutta jätetään ne 
maaliskuulle, kun mahla alkaa 
taas juosta. Tipaton tammikuu 
meni ja huikat on helmikuun. 

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

Kristiina valtasi Eetvartin olkkarin videoseinän. Ori-
mattila voi olla ylpeä naisurheilijoistaan!

Hevoskylän opaste on repsahtanut pahoin.

Sorsat seurasivat nuorta 
miestä kylille.

Tässä tuoksuu kesä. Vesi kielellä? Tämä tiekyltti pitäisi uusia. Voittajan mukaan.
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(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Avaa tili!

Saat 12 kk

korotonta

maksu-

aikaa!

Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

Ei muita alennuksia.

Silmälasien ostajalle
aurinkolasit omilla
vahvuuksilla
kaupan päälle

osta 1
saat 2

Huipputarjous
Keväthangille!

SILMÄLÄÄKÄRIT
Ke 4.3. Ritva Lemola
Pe 13.3. Jukka Siitonen
Ma 16.3. Ilkka Puusaari
Pe 20.3. Aleksi Sarkola

*Puhelut 010-numeroihin maksavat lankaliittymistä 0,0835€/puhelu + 0,07€/min.
ja matkapuhelinliittymistä 0,0835€/puhelu + 0,17€/min. (hinnat sis. alv). 

Palvelemme joka arkipäivä klo 10 - 16.30,
maanantaisin klo 18 saakka.

Näinä aikoina on
hyvä olla paikallisen,
palvelevan ja
vakavaraisen
pankin
asiakkaana.

Soita ja varaa aika pankki- ja vakuutusasioiden 
päivitykseen Orimattilan Osuuspankkiin
numerosta 010 257 1551* tai
verkossa osoitteessa op.fi/orimattila. 

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.

http://www.facebook.com/VarisilmaOrimattila

Hanskin työura
on tullut MAALIIN!

Oloneuvoksen tarjoukset 19.-28.2

TIKKURILAN 
HARMONY
SISUSTUS-
MAALI 9L

IDEAL MAISEMATAPETIT 
(VARASTOMALLIT)         - 30 %

SEINÄLAATTA CEMENTO
25X40, KOLME VÄRIÄ

SUIHKUNURKKA
85X85CM KAARIOVET,
KIRKAS TAI SAVU

6900€
9 L 
ast.

vain

CIVION MDF-
KATTOLEVYT 890€

m2

vain

WICANDERS 
VINYYLIKORKKI 
LATTIAT

1290€
m2

vain

1290€
m2

vain SUIHKUSEINÄ,
LASIA, KIRKAS TAI
SAVU, 65-75-85CM

9900€
kpl

vain

(norm 99€)

(norm 15,50)

IDEO PERFECTION                                
LAMINAATIT 8MM

3990€
m2

TARJOUS

TEMAL KYLPY-
HUONEKALUSTEET  

-15%
HELMIKUUN AIKANA KULJETUS-

PALVELUMME – KYMPILLÄ KOTIIN!

TARJOAMME
LÄKSIÄISKAHVIT 

TÄYTEKAKUN KERA
PERJANTAINA 27.2

KLO 10 – 18.

199€/srj

VAIN

Paikallista palvelua!

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

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

Kaikki loput
talvimanttelit

-30%
Raapima-
puut kissoille

Kesää
 kohti
  mennään...

-20%


