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Orimattilan palvelujen, kaupan, osaamisen ja tapahtumien erikoislehti.
www.olanextraa.fiJakelupainos n. 11 800 kplOrimattilan parhaaksi 

Kukat kätevästi myös verkosta www.diia.fi
- verkkokauppamme palvelee 24/7!!

Diiasta väriä ja piristystä 
kevään odotukseen!!

- Laadukkaat tulppaanit
- Kauniit kimput
- Keväiset ruukkukukat
- Viherkasvit
- Ja paljon paljon muuta!
Tervetuloa ihastelemaan!

www.diia.fi

Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu Diia Oy

SILMÄLÄÄKÄRIT:

Ti 21.2. Jukka Siitonen

To 23.2. Aleksi Sarkola

Ke 8.3. Ritva Lemola

Ma 13.3. Ilkka Puusaari

Ke 15.3. Jukka Siitonen

Puoti auki:
to-pe klo 12-17
la klo 9-15

MAATILA-LIHA MEROSELLA
SYNTTÄRI-MARKKINAT

LAUANTAINA 18.2. KLO 9-15

Metsolankuja 95 Virenoja. Puh. 03 778 4293

Ystävällisesti
Tervetuloa!

Aukiolomme: Ma – pe 10-18, la 10-14, 
puh. 040 077 0724, 044 796 0532
www.vahvatassu.fi, facebook.com/vahvatassu

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

KISSAPÄIVÄT
lauantaina 25.2. klo 10 – 14
Kissanäyttely
Mukana mm. Maailman Voittaja-  
kissat Noora ja Caesar
Kahvi- ja pullatarjoilu!

Monster- kissanhiekka
tutustumistarjouksena
9,90€ säkki (norm. 17,90€)
Tarjous voimassa 20.2.-4.3.2017

 

Tällä kupongilla viikon kissanruuat
VELOITUKSETTA
(400 g pussi / 1 kpl per talous) 
Voimassa 24.2.-25.2.

)

Tervetuloa ostoksille!

Tule ja ihastu!
Turvallisesti joka jalkaan!

NASTALENKKARI
36-42

36-40

koot 37-42

36-42

LENKKARI
- nastoilla
     42-46

Kenkätalo
MASCOTTI

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

Avoinna: ma-pe 9-16.30

TULE JA HAE OMASI!

koot 40-46

NYT 
VAIN

Miesten kengät 20€
- Saimme vieläkin erän!!! Hae omasi!!!

Naisten vaalea
AVOKAS

Musta
AVOKAS

 
 

 
 

 

       

       

      

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

(ovh. 549 €)

Whirlpool pyykinpesukone AWE6100  
Selkeä ja helppokäyttöinen 6kg:n pesukone. Säädettävä linko-

usnopeus. Ohjelmia mm. pikapesu 
15min, nopea vain tunnin pituinen päi-

vittäispesuohjelma 40C lämpötilalla 
ja villaohjelma. Ajastin 1-3-6-9-

12h. Maksimilinkousnopeus 
1000 rpm. Moottoritakuu 5 
vuotta.  Säädettävä linkousno-
peus 0/400/600/800/1000. 
Tehohuuhtelu, ohjelman nopeu-
tus- lisävalinta, energialuokka 
A++, mitat K 900 mm x L 400 
mm x S 600 mm.

Indesit KUIVAAVA PESUKONE 
iwde7145 
Anna Indesit-kuivaavan pesukoneen  
poistaa arvailut. Rummun automaattinen 
sensori valvoo kosteustasoja ja pysäyttää 
rummun, kun vaatteet ovat täydellisen 
kuivat. Pesukapasiteetti (kg) : 7 Energia-
tehokkuusluokka : B Pesutehokkuusluokka 
: A Maksimi linkousnopeus (kierr./min) 
: 1400 Kuivauskapasiteetti (kg) : 5.0 K 
(cm) : 85 L (cm) : 59.5 S (cm) : 53.5. 

Siemens Astianpesukone 
SN44D202SK 
Tehakas ja kestävä IQdrive-moot-
tori variospeed toiminto lyhentää 
pesuaikaa jopa 50% säädettävä 
yläkori ja AquaStop-vesiturva.

299€

Samsung  T32E310 Monitori-tv  
32-tuumaisessa näytössä on teräväpiirtovirittimet 
antenni ja kaapelitalouksiin. Siinä on myös 
CI+-liitäntä maksu-tv-kanavia varten.

399€

219€
269€

Verenluovutus Jymylinnassa

Seuraava 15.3.2017

VÄRISILMÄN
TALVIPÄIVÄT

16.-18.2.
- Katso keski-
aukeamalta!

Verenluovutus Orimattilassa, Jymylinna (Urheilutie 9) maanan-
taina 20.2. klo 14-18. 

Verta voi luovuttaa perusterve 18–70-vuotias, joka painaa väh. 
50 kg. Uuden luovuttajan tulee olla alle 60-vuotias, ja 66 vuotta 
täyttäneen on pitänyt luovuttaa edellisen kerran alle kaksi vuotta 
sitten. www.veripalvelu.fi - Muista ottaa henkilötodistus mukaan. 
Tervetuloa!
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Vauhtia rattaisiin!

EXTRAA ilmestyy alkuvuodesta:
15.03. maaliskuu Riston päivän tarjoukset!
05.04. huhtikuu, kuntavaalit ja Raksapäivä
17.05. toukokuu, toukomarkkinat 20.5.
14.06. kesäkuu, on jo lomameininkiä!

Paas leikaten talteen ja hyppää mukaan
Extraan mainostamaan. Se kannattaa!

Tämän pikku Extraa-lehden keskiaukeamalla on menoa ja 
meininkiä, kun Värisilmä tempaisee talvipäivien merkeissä. 
Siihen kannattaa tutustua ja mennä katsomaan mitä Aimo 
ja kumppanit tarjoavat. Siellä on reippaita maalaus- ja 
sisustustarjouksia sekä keittiöremonttia…

Samanlaista potkua tulee saada koko Orimattilaan, jotta 
saadaan euro laulamaan ja nauramaan oman kaupungin 
hyväksi. Pannaan vauhtia hommiin, aletaan rakentamaan 
ja kuluttamaan. Siinä se niksi on, eikä säästää ja nuukailla 
vuodesta toiseen. Niitä rahojaan ei saa mukaan, kun kukin 
täältä ajallaan lähtee… 

Missä ovat valvojat?
Viime lehdessä oli juttua ja ihmettelyä Myllylän koulun 
laajennuksesta. Sitä kun oli rakennettu suojaamattomana 
vesi- ja räntäsateelta, jolloin rakenteet pääsivät kastumaan. 
Uumoiltiin jopa, että siinä on Orimattilan seuraava kos-
teusvauriokoulu.

Juttu poiki yhteydenottoja, ja alan ammattilaiset kertoi-
vat näkemyksiään mistä mättää. Yksi ratkaiseva näkemys 
nousi esiin, että rakentamisen valvonta puuttuu! Yleensä-
kin ihmeteltiin, että miksi lähes joka asiassa turvaudutaan 
konsulttien apuun? Eikö omien virkamiesten tietotaito riitä?

Myyntiä suoraan kadulle
Toimitukseen on ottanut yhteyttä aika moni jeppe ja ih-
metellyt miksi lähes Erkontiellä oleva muikunmyyntikoju 
saa olla juuri siinä kohdin? Onko paikka luvallinen vai ei?

Nyt muikun ostajat seisovat tekemässä kauppaa kevyen-
liikenteenväylällä ja ovat siten tavallaan esteenä.

Jakelussa tapahtunut…
Muutama haja-asutusalueella asuva lehden lukija on soitellut 
ja ihmetellyt miksi ei enää saa kaikkia ilmaisjakeluita omaan 
postilaatikkoonsa, useimmiten kaivataan juuri tätä Extraa.

Kyse on siitä, että Suomen Suoramainonta on asettanut 
eräitten teitten alkupäähän 
omia laatikoitaan, joista ja-
kelut löytyvät. Syynä on se, 
että talouksia on niin vähän 
useamman kilometrin takana, 
jolloin on jakajan helpompi 
jättää lehdet yhteislaatikkoon 
(kuvassa) ja näin hoitaa ja-
kohommat ripeämmin.

Nyt olisi hyvä, että ko. talou-
det sopisivat keskenään, että 
kuka nappaa lehdet yhteis-
laatikosta ja tuo ne tullessaan 
myös muihin talouksiin.

Extraa on noudettavissa 
myös K-Supermarketista ja Kehräämöltä, josta ne vie-
dään kiireen vilkkaa, joten kannattaa seurata milloin lehti 
on jaossa. Ja mikä parasta, niin Extraa voi lukea myös: 
www.olanextraa.fi

Reijo Välkkynen

Keittoa
pakkaspäiviin!
Tällä kertaa Auli Rötkö antaa kalaisan ja katkarapuisen 
ruokaohjeen, joka on kuitenkin ihan helppo valmistaa. Ei 
muuta kuin tätäkin ihanaa ruokaa kokkaamaan!

Kylmäsavulohi-
katkarapukeitto
(4 annosta)
5 perunaa
1 iso sipuli
5 dlvettä

6 kokonaista maustepippu-
ria
1 kalaliemikuutio
2rkl hummerifondia
200g kylmäsavulohta
200g katkarapuja
4dl ruokakermaa
Tuoretta tilliä
Kuori ja pilko perunat sekä 
sipuli kattilaan. Lisää vesi, 
liemikuutio sekä pippuri.
Keitä kunnes perunat ovat 
kypsiä. Lisää hummerifondi, 
kuutioitu kylmäsavulohi se-
kä kerma.
Anna keiton kiehua muuta-
ma minuutti.
Lisää lopuksi tuore tilli sekä 
sulat katkaravut.
Kuumenna keitto kiehumis-
pisteeseen, mutta älä enää 
keitä etteivät ravut sitkisty.

Auli antaa extra-
ruokavinkkejä.

Vinkki!
Todellisen vilunkarkoitus-keiton saat kun lisäät ohjee-
seen

2 valkosipulinkynttä, puolikkaan punaisen chilin sekä 
2 rkl tomaattipyretta.

Aloita keiton teko kuullottamalla öljyssä tomaattipyre 
sekä pilkotut valkosipuli, sipuli ja chili.

Jatka sen jälkeen ohjeen mukaan lisäämällä vesi, pe-
runat, liemikuutio ja niin edelleen...

Kerman voi myös halutessaan korvata kookosmaidolla.

Mottona: Yksi hyvä työ päivässä!

Arto auttaa muita
Kemistä reilut kuusi vuotta 
sitten Orimattilaan muuttanut 
Arto Hyvönen on erikoinen 
mies, sillä hän haluaa auttaa 
kanssakulkijoitaan. Vaikka 
mies on tällä hetkellä itse 
työttömänä, niin hän rientää 
päivittäin auttamaan muita 
ihmisiä. Voi sanoa, että Artolla 
on sydän paikallaan.

- Olen nyt Kelan päivärahal-
la ja viimeksi olin työllistettynä 
puolitoista vuotta sitten terveys-
asemalla ja henkilökohtaisena 
avustajana. Orimattilassa olen 
ollut töissä Orimalla ja Keraplas-
tilla.

- Minulla on vaan sellainen 
sisäinen tahto, että haluan auttaa 
ihmisiä. Tiedän, että on paljon 
yksinäisiä ja syrjäytyneitä, jotka 
tarvitsevat keskustelukaveria 
sekä apua arjen askareisiin, 
Arto selvittää.

Juttuhaastatteluun Arto saapui 
Mallusjoen suunnalta, jossa hän 
kävi auttamassa eläkeikäistä 
naista, joka tarvitsee apua ko-
din askareissa.

- Viime kesänä tämän naisen 
tapasin ja hän ei silloin pystynyt 
itse tekemään paljon mitään. 
Tein varmaan 50 tuntia silloin 
apuhommia. Nyt hän on kun-
toutunut jo niin paljon, että taas 
pärjäilee, käy jopa kuntosalilla.

- Joulun aikaan kuskasin jou-
luruokia tarvitseville. Sain niitä 
Orimattilan seurakunnalta ja 
helluntaiseurakunnalta. Ja kyllä 
ne jouluiset laatikot ilahduttivat 
monia, joilla ei itsellä ollut varaa 
ostaa niitä. Samoin vein pikkasen 
vanhentuneita leipiä eläimille.

- Minulla on ollut autettavia 
matkani varrella reilut sata 
ihmistä. Tällä hetkellä autan 

säännöllisesti mm. 74-vuotiasta 
naista, jota kuskaan ja käytän 
asioilla kaupassa, pankissa ja 
hautausmaallakin. Olen tehnyt 
hänellä myös pihahommia niin 
kesällä kuin talvellakin, kun hän 
ei itse jaksa.

- Lahjoitin naiselle ruohonleik-
kurin, jonka sain itse lahjoituk-
sena yhdeltä heinämaalaiselta 
mieheltä, joka myös auttaa 
ihmisiä.

Arto kertoo, että monella au-
tettavalla on jalat heikossa kun-
nossa ja eivät siksi pärjää ilman 
apua. Tai sitten on sairauksia, 
jotka estävät omatoimiset jutut.

- Laitan verhoja paikoilleen, 
joskus siivoankin, teen sisähom-
mia, pientä askaretta…

Arton mottona onkin, että hän 
tekee yhden hyvän työn päiväs-
sä. Autettavia riittää ja Arto ha-
luaa muitakin auttajia mukaan. 

Hänelle voi ilmoittautua ja soittaa 
numeroon 045 696 6656. 

Tarjolla on
myös liikuntaa

Arto ehtii mukaan myös vetä-
mään liikuntaa. Pääasiassa py-
ritään saamaan mm. työttömille 
mukavia harrastuksia ja näin 
tuomaan jokaiseen päivään jo-
tain tekemistä. Se turhautuminen 
kun vie loputkin voimat, ja moni 
syrjäytyy juuri sen takia, kun 
kukaan ei huomaa eikä välitä.

- Meillä on tarjolla kaikille avoin 
liikuntaryhmä. Sinne ovat kaik-
ki tervetulleita, sillä kaikki ovat 
arvokkaita, Arto sanoo.

Salibandyä on tarjolla maanan-
taisin klo 19.30 Urheilutalolla ja 
keskiviikkoisin klo 16 Jokivar-
ren koululla. Kesällä pelataan 
jalkapalloa Peltolan päiväkodin 
viereisellä kentällä.

- Sitten meillä on tarjolla kai-
kille toimintaa ma+ti+ke kello 
11-15 Orimattilan seurakunnan 
Tupa-tiloissa, jotka sijaitsevat 
hautausmaan toimiston takana. 
Siellä on keskustelua, biljardia 
sekä kahvihuone.

Arto antaa kaupungille kiitos-
ta, kun kaupunginjohtaja Os-
mo Pieski avusti liikuntatilojen 
saamiseksi ilmaiseksi käyttöön. 
Aiemmin Arto itse maksoi lii-
kuntatilojen vuokria… 

- Kaupungin lisäksi avoin 
liikuntaryhmämme saa tukea 
Orimattilan apteekilta, Orimat-
tilan Helluntaiseurakunnalta ja 
K-Supermarketilta. Kiitos, kun 
meitä autetaan ja muistetaan.

Jatkossa myös Olan Extraa 
antaa Arton porukoille käyttöön 
ilmaisen tiedotuspalstan.

- Meidän liikuntaporukan tiedotteita löytyy kauppo-
jen ilmoitustauluilta ja Kehräämöltä, Arto sanoo.
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Talven riemuja on 
vielä kokematta,

ruskovilloissa 
tarkenee...

www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

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

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

- L u k i j a n   k y n ä s t ä - 

Tällä palstalla saa ottaa kantaa asioihin ja olla omaa mieltään, 
mutta ketään ei saa henkilökohtaisesti loukata. Asiattomia nä-
kemyksiä ei julkaista.
Mieluusti mielipiteet sähköpostitse: reijomedia@hotmail.com tai 
sitten soittamalla toimitukseen: 050 336 8425.

Lintulassakin
on pimeää…
Viime Extraa-lehden numerossa 
olleeseen yleisökirjoitukseen:

Olen samaa mieltä Ainon ja Toi-
von kanssa. Samanlainen pimeys 
vallitsee myös Lintulan asunto-
alueella. Katuvalaistus on vain 
pääväylällä, sivukaduilta sekä 
-kujilta ne puuttuvat kokonaan. 

Olemme asukkaina siis eri-
arvoisia keskustan asukkaisiin 
nähden. Mielestäni valaistus kuu-
luisi kaupungin taholta laittaa 
kuntoon.

Nimimerkki:
Pimeyteen kyllästynyt

Upea kukka!
Kuvassa oleva joulutähti on 
ostettu kukkakauppa Diiasta 
reippaasti ennen joulua. Kukka 
on kuvattu helmikuun 12. päivä 
ja se jatkaa vaan loistettaan.

Kyllä täytyy todeta, että 
aidosta kukkakaupasta saa 

kauneimmat ja kestävimmät 
kukat. Ilmeisesti Diian myy-
jien hymy on tarttunut myös 
kukkiin ja siksi ne kestävät 
pitkään.

Rantaska

Kiitosta
pukkaa
Aina täällä Orimattilassa ruiku-
tetaan, ettei aurata ja hiekoteta, 
mutta Latolantien kevyenliiken-
teenväylän auraaja ja hiekoittaja 
saakoon kiitosta, sillä koko talven 
on tie ollut hyvässä kunnossa. 
Ainoastaan koiranpaskat häi-
ritsevät, mutta ne ovat koiran-
kusettajien eikä koirien syytä.

Toivottavasti saatte sen koi-
rapuistonne sinne Ämmäntöy-
rään alueelle, jolloin voisi olla 
vähemmän koiran jätöksiä ih-
misten asuinalueilla, tiellä ja 
portinpielessä.

Topi, yksi monien puolesta

Kenen
joukoissa
seisot?
Vallan keskittäminen on nyt 
hottia Orimattilan kaupungissa. 
Uusi hallintomalli jättää edustuk-
sellisen demokratian päätökset 
entistä kapeammalle joukolle, 
hallitusammattilaisille. Uusi tapa 
käyttää valtaa ja valita kavereita 
erilaisista harrastusjärjestöistä. 
Kyllähän vapaaehtoistyö on an-
siokasta, mutta opettaako se 
laajempaa kunnallista päätök-
sentekoa? Arpajaisia ja varojen 
keruuta kyllä.

Vaan se väärän puolueen 
valinta. Yrittäjänä, palveluja 
tarjoavana olet uskalikko pal-

jastaessasi värisi, mutta myös 
ostavana sen saa tuta. Etsin 
kahden vuoden aikana piha-
puiden kaatajaa. Neuvotteluja 
oli kolmelta taholta, mutta edel-
leenkin isot pihahaavat kolisevat 
myrskyssä. Tässä tapauksessa 
mietin itsenäisen maalaisnaisen 
arkea. On vaikeaa tilata käytän-
nön urakoita, puuttuu ehkä oikea 
terminologia. Miesväen tilatessa 
asiat vaan lähtevät nopeammin 
liikkeelle ja myös hintaneuvot-
telu ja vaihtotalous toimii pa-
remmin. Puhumattakaan työn 
laadusta. Kun Honkarakenteen 
saunamökin rappuset aikanaan 
jäivät ilmaan roikkumaan totesin, 
että maisterinainen ja kesämökin 
rakentaminen avaimet käteen 
diilillä saa maassamme huikean 
hintalapun.

No, onneksi on liian hyviäkin 
ihmisiä ja yrityksiä, teen aja-
tuksissani plussa- ja miinus-
listaa vuosien kokemuksista 
hankkiessani tuotteita ja pal-
veluja paikkakunnalta. Usein 
kuitenkin monopoliasema saa 
snobbailemaan, kilpailutusta kun 
ei ole. Hyvät yrittäjät, tämä on 
tasa-arvoa vaativa toivomus täs-
mällisyydestä. Rakentavatkohan 
Igor ja Vahur kohta Hennaakin? 
Kestävää kehitystä myös pal-
velujen ja tuotteiden myyntiin!

Leena Ritala

Diian joulutähti kukkii ja 
kukkii vaan…

L.M.V. Stable -hevostalli tarjoaa:

Helppoa hevosen omistamista!
Orimattilalainen L.M.V. Stable on harjoittanut hevostoimintaa jo 
vuodesta 1998. Normaalin ravi- ja ratsastustoiminnan lisäksi talli 
tarjoaa osakkuuksia hevosista. 

Tallin vetäjä Lilja Virtanen on sydämestään hevosten ystävä.
- Ravihevoset ovat aivan upeita eläimiä. Puhutaan sitten läm-

minverisestä tai meidän ihanasta kotimaisesta suomenhevoses-
ta, niin ravihevonen on työhönsä jalostettu, hyvärakenteinen ja 
hienokäytöksinen kaunis eläin, jonka kasvamista, kehittymistä 
ja valmentamista on mielenkiintoista seurata.

- Ja kun vuosien työn jälkeen hevosella päästään vihdoin kil-
pailemaan, niin siinä on kokeneemmallakin seuraajalla perhosia 
vatsassa, Lilja naurahtaa.

Kimppaan pääsee mukaan pienellä panoksella

L.M.V. Stablen kimppojen kautta pääsee helposti mukaan toimintaan 
ja hevosenomistajaksi pienellä panoksella.

- Kimppaomistaminen lisääntyy koko ajan. Mitä suurempi porukka 
sitä pienemmät kulut ja riskit, ja sitä suurempi on onnistumisen 
riemu.

Lilja kertoo, että talli hoitaa tiedottamisen, kimpan vetämisen, 
maksut ja palkat, ja sinä pääset nauttimaan hevosen omistamisen 
parhaista puolista, ilman taloudellista riskiä.

- Kannattaa tutustua nettisivuillamme tallin kimppavarsoihin ja 
valita suosikkinsa, tai tulla mukaan vaikka kaikkiin. Tällä hetkellä 
kimppaosuuksia on tarjolla lämminverisistä tammoista Ambriel, 
Ranch Rocky Road ja Ruotsin rekisterissä olevasta No Limit Star:s-
ta. Suomenhevosissa osuuksia löytyy tammasta Ciiran Tähti ja 
ruunasta Kiteen Tähti.

- Suurkimpassa on etunsa. Kun verrataan siihen, että pienissä 
porukoissa omistetaan hevosia puoliksi, kolmestaan tai kymme-
neen osaan, voi kuluissa silti tulla kalliita yllätyksiä. Tai sitten 
porukan vetäminen työllistää osakkaita enemmän kuin osattiin 
odottaa, varojen keräys ja laskujen käsittely viivästyy tai yhteisten 

päätösten teko käy hankalaksi.
- Tallin isossa kimpassa pääset ”valmiiseen pöytään” ja seuraa-

maan oman hevosesi elämää ja edistymistä ystäviesi kanssa ilman 
huolia. Valitset vain hevosen mistä haluat osuuden ja osuusmaksun 
jälkeen olet porukassa mukana.

- Tai voit liittyä mukaan kaikkiin porukoihin, tai hankkia yhdestä 
useamman osuuden jne. oman mielenkiinnon mukaan. Osuuden 
hinta on valitsemastasi hevosesta riippuen joistakin kympeistä 
ylöspäin ja ylläpitomaksu per osuus vain 7,50 euroa kuukaudessa.

Porukkaomistajana pääsee mukaan oman ”hevosen elämään”. 
Seuraamaan mitä hevoselle kuuluu, tekemään tallivierailuja jne. 
Sitten kun päästään radoille näkemään oman hevosen starttaavan, 
niin se on sitten jo aivan oma juttunsa! 

- Tervetuloa mukaan hevostelemaan. Kerron mielelläni lisää he-
vosten kimppaomistamisesta, joten voit soittaa minulle numeroon 
040-595 5974 tai käydä nettisivuilla www.lmv-stable.fi tai face-
bookissa tutustumassa tallin toimintaan ja hevosiin, Lilja suosittaa.

Kuvassa vasemmalta: Ambriel ja Jesse, Ranch Rocky Road ja Pinja, Ciiran Tähti ja Noora, Kiteen Tähti ja Suvi, Tapsa ja Imun Siro sekä Lilja.
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VÄRISILMÄN 
Torstaista lauan

VÄRISILMÄ Orimattilan Tape
Kärrytie 3, Orimattila. Puhelin (03

MM-kisojen välissä on hyvää aikaa tehdä remonttia!

MR PERSWALL
kuvatapetit

Valitse
suosikkisi
www.otv.fi

2390
m2

IDEO
vinyylilankku-

lattia

1090
m2

Laminaatti
Vaalea tammi

Upea
FRAME-

laattamallisto
25x70

Pidätkö perinteisestä?

i

Borosan
tapetti-
mallisto

2990
rll

Vai vedätkö mieluummin vapaalla? ROOMS
Studio

laminaatit

1590
m2

Meiltä löydät sisustuksen vaikka
LUMIKUNINGATTAREN TYYLIIN!

aa
!

ECO
White Light

tapetti-
mallisto

UUTUUS!!

2790
2,7 L

SILKKI
Seinämaali
valkoinen
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TALVIPÄIVÄT
ntaihin 16.-18.2.

kaiken se kestää.
On kestänyt jo yli 50 vuotta.

Virtasen 4 Öljyn Laatumaali.

TULE SINÄKIN KOKEILeMAAN!

ULKOMAALAUS 
ONNISTUU TALVELLA 

PAKKASELLA!

etti ja Väri Oy
3) 871 250

Torstaina 16.2.
talvimaalauspäivä!

Perjantaina 17.2.

Lauantaina 18.2.

Kahvitarjoilu torstaina klo 10-14

Makkaragrilli
kuumana
perjantaina
klo 10-14.

Lapsille
MOOTTORI-
KELKKAILUA
LASTEN KELKALLA. 
(säävaraus)

KAIKKI
TAPETIT,
MYÖS TILAUSMALLIT

-30%
Ota mitat mukaan
ja tule valitsemaan!

Outlet-
tuotteet

www.otv.fi

KLIKKAA!

KEITTIÖT JA SÄILYTYS-
RATKAISUT, myös asennettuna!

SOVI SUUNNITTELUAIKA NUMEROSTA 
03 871 250 tai tule tutustumaan

MALLIKEITTIÖÖMME!

KAUNEIMMAT LAATAT JA
KYLPYHUONEKALUSTEET
Värisilmästä, myös asennettuna!

UUTTA: SVEDBERGS-KALUSTEET

Aimo,
kauppias

Minna, sisustus-
suunnittelu,myynti

Matti,
3-D suunnittelu, 

keittiömyynti

Jyrki, 
myymälämyynti

Pentti, myymälä- 
ja ammatti-
kuntamyynti

Miikka, 
myymälämyynti

Värisilmän
Tunnetila-palvelun 

avulla teemme 
sisustushaaveistasi

totta.
tunnetila.fi

Suihku-
seinä

Kirkas tai savu

99€

1390 300

Seinälaatta
IDEO BIALA 25x40

Tehoste- 
mosaiikit

m2 kpl

Suihku-
nurkka

Kirkas tai savu

199€

1590

Lattialaatta
JAMAICA 10x10

m2alk.
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Juhlatila Nuorela
Seurantalo
Orimattilan
Luhtikylässä
tarjoaa loistavat
puitteet juhlillesi! 

Suomenhevosen päivää
vietetään

6.9.
Luhtikylässä

- Suomi juhlii
100 vuottaan!

Topintie 2, 16300 Orimattila

Taru Karoliina
Intuitiivinen näkijä. 
Teen tulkintoja
myötätunnolla ja
 rakkaudella. 

30min/35 Eur
60min/50Eur
Puh. 050 3473668
taru.astikainen1980@gmail.com

Uniongelmia, tulehduskierteitä, stressiä, 
koliikkia, vastustuskyvyssä ongelmia
ja muita vaivoja?

 Charles Ersdal -

Vyöhyketerapia
suomenvyohyketerapeutit.fi

MIIA KIISKI
Torpantie 3, 15270 Kukkila  

Lahden alueen osuuskunta Startti
Myös

lahjakortit !

Kehräämöllä
lauantaina 8.4.
klo 10-14 (2-3 krs.)
Esittelypaikkojen (40€) varaukset:
Piia Andelin: piia@alfamover.net
Reijo Vee: loistava.polku@hotmail.com
Mukana menossa myös OLAN EXTRAA!

Pirä ittestäs
hualta

Piia ja Johanna kohti huippua…

Johannan kunto jo korkealla
Johanna Kakko asuu Orimatti-
lassa ja työskentelee ravinto-
lapäällikkönä Vantaa Hotellissa 
Amarillossa.

- Vaihdoin työpaikkaa juuri 
tuossa joulun alla ja arjen ai-
kataulut hakevat vielä muo-
toaan. Työni vaatii hyvää fyy-
sistä kuntoa, joten kuntoilu on 
senkin vuoksi tärkeää, Johanna 
selvittää.

- Olen liikkunut koko ikäni. 
Urheilutaustani on alkanut 
uinnista ala-aste ikäisenä, sen 
jälkeen lukioikäisenä olen lenk-
keillyt paljon ja lasten syntymien 
jälkeen innostuin Piian kautta 
äiti-lapsi jumpassa erilaisista 
ryhmäliikuntatunneista.

- Nykyään liikun 3-5 kertaa 
viikossa, jossa on salia, jumppia 
ja juoksua.

Johanna kertoo, että liikkumi-
nen on hänelle todella tärkeää 
ja se pitää kunnossa.

- En osaisi kuvitella, etten har-
rastaisi liikkumista. Siitä tulee 
niin hyvä olo! Ryhmäliikunnassa 
pidän erityisesti siitä tsempistä, 
minkä Piian ammattitaitoiset oh-
jaajat tunneille luovat ja ryhmän 
tuesta.

- Muita harrastuksia ei niin it-
sellä olekaan, mutta 6- ja 8-vuo-
tiaat lapset kyllä pitävät huolen 
että arki on aika ”rivakkaa”.

Leville ollaan
jo menossa…

Johanna selvittää millaisia ovat 
Levin maastot, joissa Arctic Chal-
lenge -haastekisa sitten käydään 

heinäkuussa. Siihenhän Piia ja 
Johanna ovat treenanneet lo-

kakuusta lähtien.
- Meillä on perheellä ollut 

mökki siellä nyt loppukesästä 
2016 alkaen, joten maastot eivät 
ole vielä kovin tutut. - Tiedän, 
että haastetta kyllä riittää, sillä 
maasto, missä kisa käydään, on 
epätasaista ja nousut ovat kovia. 
Kisan edetessä suuria haasteita 
tuovat varmasti kropan äärira-
joilla oleminen, kun väsymys, 
ja pölkyn kanto alkavat painaa 
kilometri kilometriltä aina vaan 
enemmän ja mukaan lukien 
myös epätasainen maasto. 
- Minun on treenattava hurjasti  
puristusvoimaa, lähinnä erilai-
sia roikkumista vaativia tehtäviä 
varten sekä juoksemista painon 
kanssa, kun vielä olen juossut 
paljon ilman pölkkyä.

- Kisan järjestäjä kehottaa 
myös treenaamaan uimista 
vaatteet päällä, eli Kallionjärvi 
taatusti kutsuu alkukesästä!

- Treenattavaa riittää koko ke-
vääksi. On myös tärkeää kuun-
nella omaa kehoa, jotta treenaa 
sopivasti. Uskon sellaiseen ko-
konaisvaltaiseen hyvinvointiin, 
eli kaikkea kohtuudella -ajatte-
luun. Tällä hetkellä on kunto jo 
hyvässä mallissa.

- Piian kanssa lähdetään 
hiihtoloman alussa Leville. 
Suunnitelmissa on ainakin lu-
mikenkäkävelyä ja Piia varmaan 
kehittää lisää erilaisia treenejä.

- Tapaamme Levillä myös kisan 
”keksijän”, eli PT Peipon ja hän 
pitää meille pikku treenit siellä. 
Se on kiva juttu, että päästään 
jo hieman tutustumaan Arctic 
Challengen talviversioon, Jo-
hanna pohtii.

Pölkky on Johannan mukana juoksulenkeillä. Jos 
joku näkee naisen juoksevan puupölkyn kanssa, niin 
kyse on todellakin vain treenistä… Ja voimaa on!

Sunnuntaitanssit veti väkeä
Torstaitansseistaan tunnettu Kehräämö 
laittaa tanssikansan liikkeelle nyt myös 
sunnuntaisin. Tammikuun lopulla pidetyt 
ekat sunnuntaitanssit sujuivat reippaasti 
Tulipunaruusujen tahdissa ja väkeä oli 
liikkeellä yllättävän paljon. 

- Kehräämö halusi kokeilla, että miten 
tanssit toimivat myös sunnuntaisin. Iloise-
na voi todeta, että se osui napakymppiin 
ja tanssikansa kiittelee, kun nyt tanssi-
taan myös sunnuntaisin, iloitsee tanssien 
kahviovastaava Pirjo Pylväläinen.

- Tässä ei lähiseudulla ole sunnuntaisin 
isoja tansseja ja siksi Kehräämölle se sopi 
kuin tilauksesta. Palaute on ollut pelkäs-
tään positiivista ja varsinkin Kehräämön 
tanssisalin parketti saa kiitosta. On kait 
ihan parhaita mitä löytyy Suomesta.

Pirjo kertoo, että tanssikansaa saapuu 

ympäri Päijät-Hämettä, myös Uudenmaan 
puolelta naapurikunnista. Monet tulevat 
tansseihin porukalla, jolloin se on samalla 
kiva kaverireissu.

- Ikähaarukkakin on laaja, sillä tanssijat 
ovat 30-70 -vuotiaita, joten sekin kertoo 
tanssien suosiosta.

Nimekkäitä 
esiintyjiä

Kehräämön sunnuntaitansseihin on saatu 
esiintymään tunnettuja suomalaisia artis-
teja ja orkestereita. Ekana sunnuntaina 
aloitti orkesteri Tulipunaruusut, joka esitti 
perinteistä suomalaista iskelmämusiikkia, 
tietty myös valssia, tangoa, humppaa…

- Tulossa on monia suosittuja esiintyjiä 
kevään mittaan aina toukokuulle asti. 

Sitten siirryttäneen kesätauolle ja tanssit 
jatkuu taas syksyllä, Pirjo suunnittelee.

Ensi sunnuntaina 19.2. esiintyy On-
nentähti, sitten tulee Henkka ja Kulkurit, 
J.Eskelinen ja Onnenkulkurit, myös Arto 
Nuotio sekä Pekkaniskan Pojat saapuvat 
Kehräämölle tanssittamaan.

Kaikki ohjelmat löytyvät tanssi.net -si-
vuilta sekä www.orimattilankehraamo.com

- Meillä on A-oikeudet, myynnissä on 
myös kahvia ja pikku purtavaa sekä vir-
voitusjuomia. Liput sunnuntaitansseihin 
maksaa 14 euroa ja sisältää narikka-
maksun.

- Kannattaa ajaa Arolantien liittymän 
kautta, jolloin saa parhaat autopaikat 
Kehräämön sisäpihalta. Ja sieltä sitten 
tanssisaliin nauttimaan tanssimisesta ja 
hyvästä musiikista, Pirjo toivottaa mukaan!

Pirjo Pylväläinen oli tyy-
tyväinen, kun Tulipuna-
ruusut sai tanssikansan 
liikkeelle.



15.2.2017 7

V…n liukasta…
Lauantaina 28. tammikuuta oli 
taiteilemista monilla Orimattilan 
maanteillä, kun ne muuttuivat 
yht’äkkiä peililiukkaiksi. Niitä 
kun ei suolata, niin ne jäätyivät 
silmänräpäyksessä, kun satoi 
vettä ja tien pinnassa oli pak-
kasta pari astetta.

Kuvassa ollaan Piikainkyrön 
EK:lla, jossa auto oli lentänyt 
liukkauden takia katolleen. On-
neksi ei käynyt kuskille pahasti.

Luhtikyläntie oli aivan sa-
manmoisessa liukkaudessa. 
Eetvartti kaahaili siellä suunnal-
la keskinopeudella 40 km/h ja 
näki pari autoa peltohallituksen 
puolella. Myös pelastuslaitok-
sen auto tuli näkyviin yhdessä 
isossa ylämäessä, se oli siinä 
poikittain…

* * *
Meikä kävi ostamassa Masco-
tista turvallisemmat lenkkarit ja 
nyt on oikein nastat alla. Kelpaa 
siinä köpötellä kotopihalla Hei-
nämaalla ja ei tarvi hiekoittaa 
pihaa. Tosin muija melttoaa, 
että santaa saatana pihaan ja 

Parasta asiaa
Orimattilasta
Vast. toim./kustantaja
Reijo Välkkynen,
050 336 8425
ReijoMedia, Yt: 1896706-8
reijomedia@hotmail.com
Raitakuja 1 as 3,
16300 Orimattila
Paino: SLY-Lehtipainot Oy
Jakelu: Lahden Jakelut Oy
Porvoon Mediajakelu

JAKELUHÄIRIÖT

02 900 100 47
JOKA TALOUTEEN
Orimattila, Artjärvi,
Myrskylä, Pukkila lisäksi 
Villähde keskusta, Kreivilä
Noutojakelussa: Kehräämö 
ja K-Supermarket Orimattila.
Jakelupainos:

n. 11.800 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
15.03.2017

Herkullista ruokaa
- laaja olutvalikoima!

- Tervetuloa viihtymään
ja nauttimaan!

Särkyjä, vaivoja,
sairauksia vai onko
energiat vähissä?
Apua kansanparantajalta 050 3368425
www.parantavavoima.com

Selvänäkijä 
Tuulia Mäntylä
Ajanvaraus 040-4108877

tai tuuma@suomi24.fi

torstaisin klo 17-19.
3. krs. Pekka

Löytty 044 3160 925

SUOMI-
TIKKAA

Kehräämöllä

HINAUKSET sekä trukit,
traktorit ym. kuljetukset
Maximipaino 9300 kg. Kysy lisää:
Kyytipojat Ky 0500497210

Orimattilassa tapahtuu
Tulevia kivoja jutskia…
16.-18.02. Värisilmän talvipäivät.
06.04. Raksapäivä, K-maatalous/Maatalouspirkka ja Kärrytien 
alueen erikoisliikkeet.
08.04. Pirä ittestäs hualta -hyvinvointitapahtuma Kehräämöllä 
klo 10-14.
23.04. Nikke Run juoksutapahtuma, NikkeAreena.
20.05. Toukomarkkinat. Tervetuloa kesä.
21.07. Kantrimeininkiä (alustava).
06.09. Suomenhevosen päivä Luhtikylän Nuorelassa.

Huom! Muutokset mahdollisia.
Mikäli haluat tapahtumastasi maininnan Olan Extraan, niin lähe-
tä pikku postia: reijomedia@hotmail.com

riisu ne piikkarit edes sisällä 
jalastasi!

* * *
Kuntavaalit lähestyvät uhkaa-
vasti ja monta nimeä mennee 
vaihtoon valtuustossa. Helva-
tunmoinen pelko on jo hiipinyt 
eräille puseroon, sillä jos niistä 
keimeistä tippuu, niin se tietää 
vuositasolla tuhansien eurojen 
menetystä, kun ei enää saakaan 
kokouspalkkioita ja matkaku-
lukorvauksia.

Onneksi meikä paljasti taan-
noin kähmintäyrityksen, jossa 
tulevalle ja nimeltä sovitulle 
kaupunginhallituksen pu-
heenjohtajalle olisi mätkäisty 
2500 euron kuukausipalkka. 
Yleensä en paljon kumartele, 
mutta nyt kuntajohtajalle kiitos, 
kun hänellä oli ruutia ampua 
alas moinen touhuilu.

* * *
Eetvarttiakin kosittiin kunta-
vaalien ehdokkaaksi, mutta en 
lähtenyt mukaan, kun meikää ei 
olisi kiinnostunut kuin valtuus-
toretki. Ja kun tutkin ehdokas-
listoja, niin oli yksi ihana jäänyt 
vallan pois, niin ei sitten enää 
sytyttänytkään koko homma.

Toisaalta myös mukavaa 
sauvakävelyä keskikaupun-
gilla harrastava rivaska Hes-
su sanoi, että älä lähde sinne 
munaamaan enempää itseäsi... 
Joten siis jätin koko ehdok-
kuuden, vaikka rollaattoreilla 
ajavat mummot kovasti sitä 
toivoivatkin.

* * *

Polliisi on ollut tarkkana ja se 
on hyvä se. Oheisessa kuvassa 
on tumma auto liian lumisena. 
Kyseessä on kaljupäätoimittajan 
hyvä tuttu, joka joutui erityis-
syyniin, kun ei ollut putsannut 
autonsa ikkunoita lumesta, vaan 
lähti liian innokkaana ajamaan 
Pajulahdesta. No, kaveri selvi-
si huomautuksella, kun meikä 
pysähtyi jeesaamaan ja sanoin 
polliiseille, että jatkossa tämä 
tennisguru hoitaa homman pa-
remmin. 

* * *
Hyvän ystäväni hyvä ystävä Har-
ry viittoilee oheisessa kuvassa, 
että mistä se tuli ja minne se 
meni. Pojat olivat suvella näh-
neet ufon tai sitten jonkun muun 
vekottimen lentävän matalalla. 
Taisi olla niitä Hornetteja Lusin 
suoralla. Siellä kaikki isot pojat 
tykkäsivät melusta, kun Kar-
jalan Lennosto nostatti melua 
ja nopeuksia.

* * *
Kenenkähän päähän on pälkäh-
tänyt, että S-Marketin edustalla 
oleva suojakatos siirretään Hen-
naan uudelle juna-asemalle? 
Nyt ovat kuulkaas mummot 
huolissaan, että missä he odot-
tavat palvelubussia sateella? 
Kaupan aulaankaan ei voi aina 
mennä bussia odottelemaan ja 
norkoilemaan, kun vartijat ja 
muut luulevat heitä puliakoiksi.

Joku voisi kertoa mummoil-
le, että Hennaan saadaan ihan 
ikioma suojakatos, ettei tarvi 
olla huolissaan.

Kenelle muuten kuuluu kuvas-
sa olevan katoksen ruokkoa-
minen, kun tämän tästä siellä 
on penkeillä oksennusta ja on 

kuseskeltu päin seiniä?
* * *

Oletko ihmetellyt pitkiä auto-
jonoja Viljamaantiellä ja sieltä 
Topintielle? Kyseessä on tiet-
ty Kantrikatsastuksen hullun 
halvat katsastushinnat, joiden 
takia tullaan aina Laihialta asti 
katsastamaan. Hinnat ovat nyt 
Orimattilan katsastusasemil-

la niin edulliset, että eräskin 
naiskuski kävi marraskuussa 
A-katsastuksessa ja nyt sitten 
helmikuussa Kantrikatsastuk-
sessa. Totesi, että nyt kannattaa 
katsastaa, kun on niin halpaa!

* * *
Villen vitsipläjäys:

Kille oli isänsä kanssa au-
toajelulla. Kun he palasivat 
kotiin, äiti kysyi lapselta: - No 
ketä näitte matkalla? - Kolme 
kusipäätä, viisi idioottia ja neljä 
homoa, Kille kertoi.

* * *
Kukahan tolvana vääntelee lii-
kennemerkkejä vääriin suuntiin 
osoittamaan? Aika pelle täytyy 

olla kyseisen hepun. Ihan pik-
kupojat eivät merkkejä ylety 
vääntelemään…

* * *
Ensi suvena meikä aikoo järkätä 
Heinämaalle aittajuoksukisat. 
Uusi mehukas suvitapahtuma 
siis tiedossa. Nyt ensin kan-
nustamaan MM-kisoihin Rai-
mo-Kaisaa!

E E T VA R T T I

Tämä Volvo lensi katolleen Piikainkyröntiellä.

Tästä polliisisetä ei tykännyt, kun auton ikkunat olivat 
lumisina.

Käkeläntien stop-merkit ovat saaneet uutta vääntöä. 
Joku toope asialla.

Tätä katosta ei siirretä 
Hennaan. Mummot ja 
nämä nuoret miehet 
voivat olla rauhassa.

Lusinko suoralla riitti suvella näkemistä ja ihmette-
lyä?
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Palvelemme teitä
ma-pe 7.-17.

Tervetuloa
ostoksille!   Kärrytie 4, Orimattila P. 03-777 7444.

PALVELEVA SÄHKÖKAUPPA

MUISTA SULANAPITOKAAPELIT!
- Estää vesijohtojen jäätymisen!

• SÄHKÖTARVIKKEIDEN VARASTOMYYNTI

LAADUKKAAT 
VALAISIMET

MONITOIMI-
TYÖKALUT

Ammattiliikkeestä laatua
työhön ja vapaa-aikaan

SÄHKÖASENNUSTYÖT
AMMATTITAIDOLLA

03-7777444

TARJOUS

5€
LED-lamppu
Polttoikä
25.000 h!

JÄNNITTEEN KOETIN .......7,00
PALOVAROITIN ................7,00
POLKUPYÖRÄN

AJOVALO ...................14,00
YÖVALO ..........................  5,50

-LAATUA

Varastossa 
PALJON
IHANIA
SISUSTUS-
VALAISIMIA!!

    Palvelemme  
  ma-pe 9.00-17.00 
www.k-maatalous.fi

Maatalouspirkka Oy
Vesitornintie 1 ORIMATTILA 03-872 530

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

www.k-maatalous.fi

LASINPESUNESTE Shiny 
Power käyttövalmis 4 L

490

2390

RAPPURALLI 75x30

1000
3 prk

1990

JÄÄNSULATUSRAE 
Teknosesam 10 L

HIEKOITUSSEPELI 
Fescon 25 kg

Tokkolantie 8, 16300 Orimattila

puh. 040 513 8073,
0400 616 234

Olemme myös Facebookissa!

www.orimattilanputkityo.fi

Orimattilan 
Putkityö Oy

KUN TARVITSET 
PUTKIMIESTÄ 
soita meille 040 513 8073
Putkimiestilaus myös netin kautta!

LVI-asentaja
KEIJO
JORONEN
on valmiina
tekemään
vaikkapa
öljypolttimen
huoltotyöt.

Valtuutettu Oilonin huolto/jälleenmyyntiliike
Meiltä pumput releet, letkut ym. tarvikkeet.  

Laitapas

tämäkin 

tieto jo
allakkaasi!

RAKSAPÄIVÄ
TORSTAINA 6.4. 2017
Silloin taas taatusti tapahtuu:
K-Maatalous Maatalouspirkassa
ja Kärrytien liikkeissä ja maisemissa
Mukana menossa myös OLAN EXTRAA!

mammuttikodin uusi kanttihirsi
 Muuttovalmis hirsitalo mallisuojatulla kanttihirrellä!

Uusi, raikas mallistomme nyt saatavilla. 
Ainutlaatuinen mahdollisuus täysin uudenlaiseen 
tyyliin Kanttihirrellä, tartu tilaisuuteen heti! 

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

Meiltä myös rekisteröintipalvelut ma–pe 9–17.Meiltä myös rekisteröiöintipalvellut ma–pe 9–17.
Katsastukset nyt ma–pe klo 8–18!

ORIMATTILAN KANTRIKATSASTUS

SOITA
045 693 3748

Topintie 2B
Orimattila

www.omkk.fi

100% kotimainen katsastusasema

t nyt ma–pe klo 8–18!t ma pe klo 8 18!

49
NYT

sis. kaikki mittaukset

Varaa aikasi heti!
Tarjous voimassa
31.1.2017 asti.
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TARJOUS

Tarjous voimassa
28.2.2017 asti.

Orimattilan Yrittäjät
palkittiin parhaaksi
Suomen Yrittäjät palkitsivat vuoden yrittäjäyhdistykset.

Parhaat paikallisyhdistykset palkittiin jäsenmäärän 
mukaan neljässä sarjassa: alle 100, 100–199, 200–500 
sekä yli 500 jäsenyritystä sekä uutuutena suhteessa 
eniten jäsenmääräänsä kasvattanut paikallisyhdistys. 
Orimattilan Yrittäjät palkittiin parhaaksi sarjassa 200-500 
jäsentä.Suomen Yrittäjillä on 400 paikallisyhdistystä ja 
64 toimialajärjestöä, joiden joukosta voittajat valittiin. 

Orimattilan Yrittäjien voittoa perusteltiin mm. seuraavasti:
Orimattilan Yrittäjät on vienyt eteenpäin kaupungin 

hankintakäytäntöjä. Työn tuloksena Orimattila ottaa 
käyttöön HankintaSampo-palvelun, jonka avulla pien-
hankinnat voidaan kilpailuttaa paikalliset pienyrittäjät 
huomioiden. Yrittäjäkasvatusta yhdistys toteuttaa yhteis-
työssä kaupungin työllisyyshankeen ja koulujen kanssa 
muun muassa Avaimet sun duuniin -tapahtumalla, jossa 
yritykset esittelevät itseään ja työpaikkojaan yläkoulun, 
lukion sekä ammattikoulun nuorille.”


