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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

(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

osta 1
saat 2

www.orimattilannakokeskus.fi

Kevätuutuudet
saapuneet!
Silmälasien ostajalle

aurinkolasit tai lukulasit

kaupan päälle!

Kysy lisää myymälästä!

Näöntarkastus

optikolla

kaupan päälle!

Avaa tili!
Saat 12 kk
korotonta

maksu-
aikaa!

Silmälääkärit:
Ke 14.2. Ritva Lemola
Ma 19.2. Ilkka Puusaari
Ti 20.2. Jukka Siitonen
To 22.2. Aleksi Sarkola
Ma 5.3. Ilkka Puusaari
Ti 6.3. Jukka Siitonen

ORIMATTILAN KANTRIKATSASTUS

SOITA
045 693 3748

Topintie 2B
Orimattila

www.omkk.fi

100% Kotimainen katsastusasema

39€

KATSASTUS Varaa aikasi heti!

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

Varaa aikasi: omkk.fi / 045 693 3748

+PÄÄSTÖT
PARTURI-KAMPAAMO AVATTU

Erkontie 2, 16300 Orimattila

Nettiajanvaraus:
Hairbyannika.fi

044 972 0293
Avoinna sopimuksen mukaan.
Tervetuloa nykyiset sekä uudet asiakkaat!

Millainen hiusmalli
Sinulla on mielessäsi?
Toteutamme kaikki
kampaamoalan työt
ammattitaidolla!
Meiltä myös kynsien
kestolakkaukset!
Tarjous: Helmikuussa
lakkauksen varanneille
- 10 %:n alennus!

Miesten tarra-
TALVIKENKÄ

Naisten TALVI-
KENKÄ

Kenkätalo MASCOTTI
Erkontie 14, S-marketin vieressä, ORIMATTILA
puh. 050-309 3383 ma-pe 9-16.30, la 10-14                 TERVETULOA!

NASTAT PITÄVÄT AINA!

EDULLISESTI tehtaanmyymälästä

Koot 18-35, tilavia ja kestäviä jalkineita

Kaikki
pois!
norm.
hinnasta

40-46

Ulko- ja
sisäkäyttöön

36-42
2 väriä

- nastoilla - nastoilla

IHANAT HUOPAKENGÄT sisäkäyttöön
Lämpimät

Koot
37-42

Useita värejä
Tule ja 
ihastu!

LASTEN JALKINEITTEN
LOPPUUN-
MYYNTI

-50%

Valmiina kevät- ja kesätöihin

nahkhiir.fi
puh 0400 711290

ps. hauskaa 
ystävän-
päivää!

Hyvää ystävänpäivää
reippaille lukijoille!
Tässä EXTRASSA taas kivaa luettavaa.
Lehden sivuilta löytyy muun muassa:

Riikka luotsaa Hennaa s.2
Rakentamiseen liittyvää s.5
Arvid juhlii synttäreitään s.6
Eetvartti taas hulvatonna s.7

- Orimattilan parhaat tarjoukset
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Yhteistyötä tarvitaan

Ensimmäiset 
tontit ovat 
myynnissä

Nouse junaan
Hennasta 

10.12.2017

Rakenna juuresi Hennaan
Junalla vartissa Lahteen  

tai alle tunnissa Helsinkiin. 

Tule osaksi uuden puutarhakaupunginosan 
alkuaskelia ja tee kotisi tulevaisuuden 

kaupunkiin keskellä luontoa.    

Hennassa elät osana aktiivista kyläyhteisöä. 
Hyvää arkea maaseudulla digitaalisessa 

ajassa ekologisesti.     

Nouse junaan
Hennan

asemalta!

Ok-tontit ovat
myynnissä.

Henna kutsuu.

hennaan.fi        orimattila.fi

Orimattilassa on edelleen yhteistyössä aukkoja, jotka pitäisi 
saada kurottua kiinni.

Yrittäjistä monet tekevät jo yhteistyötä, se näkyy parhaiten 
rakentamisen ja sisustamisen eri aloilla. Yksi kiitoksen saaja 
on Värisilmä, joka jopa avustaa asiakkaitaan valitsemaan 
itselleen sopivia rempantekijöitä. Samoin Perustava Oy 
tekee yhteistyötä eri rakennusalalla toimijoiden kesken.

Vastaavia yhteistyökuvioita löytyy lisää ja se on jatkossa 
suuri voimavara ulkopuolisia toimijoita vastaan, jotka tietty 
yrittävät entistä enemmän tuppautua Orimattilankin alueelle.

Orimattilassa on paljon lähituottajia. Hekin voisivat lähteä 
laajaan yhteistyöhön ja perustaa tuottajatorin vaikkapa 
Kehräämölle? Kaupungin kannattaisi satsata ja lähteä 
mukaan yhteistyöhön myös tuottajien kanssa. Siinä voisi 
olla yhtenä osana myös Hennan tuoteautomaattikauppa? 

Bussikuljetuksesta vielä…
Moni oli tyytyväinen, kun Extraa teki seurantaa Hennan 
bussin käyttäjistä. Se oli yllätys, kun iso bussi huitelee tyhjänä 
tai 1-2 matkustajaa kyydissä keskustan ja Hennan väliä.

Sitten oli muutama niitä, jotka arvostelivat, että miksi 
Extraa mollaa Hennaa ja viitsii kytätä kuka bussissa kul-
kee? Niinpä, onko se mollaamista, jos kertoo asian juuri 
niin kuin se on, eli totuuden?

Yksi Hennaan hurahtanut lähetti ylimairean viestinsä 
allekirjoittaneelle, haukkui persut ja keput siinä ohessa. Ei 
voi muuta kuin todeta, että on siellä Hennan asemallakin 
moneen junaan menijöitä.

Nyt vaan kädet ristiin, että Hennassa tapahtuu niitä positii-
visia asioita. Niin kuin Kimmo Kuparinen sanoo sen olevan.

Reijo Välkkynen     www.olanextraa.fi

Riikka luotsaa Hennan pilottihanketta:

Asumista ja elinvoimaa
Lahti-Kerava oikoradan myötä, 2000-luvun 
alussa syntynyt ajatus Hennasta, on edennyt 
jo pitkälle. Tänä päivänä Hennassa on täydet 
valmiudet omakotitalojen rakentamiseen 
ja juna-aseman käyttöön. Nyt on alkanut 
markkinointi, jolla saadaan asukkaita 
Hennaan. Se on suuri ja haastava projekti.

Hennan aseman, asuinalueen, yritystoimin-
nan ja sen yhteisöllisyyden kehittämiseksi 
valmisteltiin kaupungin toimesta syksyllä 
2016 yhteistyössä eri tahojen kanssa Hen-
nan maaseutualueen asumisen ja elinvoiman 
pilottihankehakemus. Pilottihanke lähti liik-
keelle elinkeinojohtaja Kimmo Kuparisen 
Henna-suunnitelmista.

Hankepäälliköksi valittiin sipoolainen 
Riikka Uusikulku, joka nyt panostaa 
Hennan puolesta.

Extraa kävi jututtamassa Riikkaa ja kyseli 
miten hanke etenee. Riikka aloitti työnsä 
viime vuoden keväällä, ja pilottihanke jatkuu 
30.6.2019 asti.

- Tavoite on luoda Hennan yhteisöllinen 
arvo, jolla pyri tään maaseudun vetovoiman 
lisäämiseen, uusien asukkaiden ja ak tiivisen 
yrityskannan saamiseen Hennaan. Lisäk-
si tarkoi tus on saada uusien asukkaiden 
avulla Orimattilan väestön huolto suhde 
paremmaksi, Riikka selvittää.

Uusia tontteja myyntiin

Minttukujalta on tonttien myynti hyvässä 
vauhdissa. Kiinnostusta on tullut paljolti 
juuri radanvarren kunnista.

- 12 omakotitonttia tuli myyntiin, joista 
kaksi on myyty ja yksi vuokrattu. Varattuna 
on viisi tonttia ja vapaana on neljä, Riikka 
päivittää tilannetta.

- Tänä vuonna saadaan 19 tonttia lisää 

myyntiin, kun Salviakujan ja Korianterinkujan 
kunnallistekniikka valmistuu. Tontteja on 
tulossa myös yhtiömuotoisten asuntojen 
rakentamiseen, kuten rivitalot.

- Kiiruna-talot on varannut Minttukujalta 
kolme tonttia ja rakentaminen alkaa, kun 
joku innostuu ostamaan talon. Se on sii-
tä hyvää valmisrakentamista, jossa ostaja 

pääsee vaikuttamaan talon sisustukseen 
ja tilaratkaisuihin.

Yhteisöllisyys ja palvelut

Yksi Hennan tärkeimmistä arvoista tulee 
olemaan yhteisöllisyys, jonka puolesta Riikka 
tekee töitä suurella sydämellä. Hän näkee 
Hennan todella hienona paikkana, jossa 
on mahdollisuuksia moneen.

- Hennan seutu on kaunista, maasto on 
luonnonmukaista. Löytyy mäkiä, notkelmia, 
metsäsaarekkeita. Hennassa voi rakentaa 
kotinsa luonnonhelmaan, eikä sille perin-
teiselle pellolle, joka on ollut suomalainen 
trendi.

- Hennassa on luonto lähellä, jonne pääsee 
helposti. Varsinkin pääkaupunkiseudulta 
saapuvat tonttikyselijät arvostavat luonnon 
läheisyyttä, ja sitten toinen iso pointti on 
juna-asema, josta pääsee 53 minuutissa 
Helsinkiin. Enää ei puhuta matkan pituu-
desta, vaan nopeudesta, mikä on monelle 
tärkeää työpäivän jälkeen päästä nauttimaan 
olostaan ja ehtiä ajoissa harrastustensa 
pariin.

Harrastusmahdollisuudet Hennan seudulla 
on jo osittain valmiina, kun lähialueelta 
löytyy Luhtikylän, Karkkulan ja Mallusjoen 
ahkerat harrastajat ja talkooväki. Mukaan 
pääsevät myös uudet Hennan asukkaat, 
kun niin haluavat.

- Meillä oli aseman avajaisissa paikallisia 
esiintyjiä ja kyllä sen ilon havaitsi kyläläis-
ten silmistä, että ollaan yhdessä Hennan 
puolesta. Taannoin Hennan nimipäivänä 
Luhtikylän innokkaat toimijat järjestivät 
asemalla aamujuniin nousseille kahvituksen!

- Erilaisia tapahtumia suunnitellaan missä 
Hennan uudet asukkaat voivat olla mukana. 

Luodaan alueelle vireyttä lisää. Yksi uusi 
juttu on, kun rekrytoidaan Henna-oppaita, 
jotka sitten auttavat uusia asukkaita mukaan 
arkeen ja harrastuksiin. Hennaan etsitään 
erilaisia palveluja, jotka toimivat kaikkien 
hyväksi, ja ne olisivat samalla ekologisia 
ja vähähiilisiä.

- Voisi syntyä esimerkiksi kauppakas-

sipalvelu, jossa työpaikalta Helsingistä 
saisi kännykällä tilata tuotteita, jotka ovat 
sitten saatavilla Hennan aseman paket-
tiautomaatista. Siitä ne on sitten helppo 
napata mukaansa.

- Toivon, että Orimattilan tuottajat ja yri-
tykset innostuisivat mukaan ja voitaisiin 
panostaa lähiruokaan Hennan alueella. 
Uusia mahdollisuuksia löytyy jokaiselle, 
kun yhdessä innovoidaan.

Markkinointiin panostetaan

Hennan markkinointiin on varattu tälle 
vuodelle rapiat 100.000 euroa.

- Nythän juna-asema on ratkaisevassa 
asemassa ja sen tunnettavuus pitää saada 
laajemmalle joukolle. Pääkaupunkiseudun 
lisäksi potentiaalisia kohteita löytyy Kär-
kölästä, Hollolasta ja eteläisestä Lahdesta.

- Lahti kasvaa etelään ja hyvinkin sieltä 
voisi ihmisiä lähteä käyttämään Hennan 
asemaa, kun rakenteille tuleva Lahden ke-
hätie vaikeuttaa matkaa Lahden asemalle, 
Riikka pohtii.

- Lahtelaiset ovat myös mahdollisia ok-ra-
kentajia Hennaan, sillä Hennasta on lyhyt 
matka käydä työssä Lahdessa, junalla tai 
omalla autolla.

- Meillä on Hennan suhteen viestintä-
haastetta. Uskon, että alue rakentuu pikku 
hiljaa. Mukaan lukien Hennan yritysalue ja 
Tuuliharja, joissa on valtavia potentiaaleja 
koko Päijät-Hämeen alueelle.

- Panostamme Lahden raksamessuihin 
9.-11.3. Siellä liikkuu paljon väkeä, joista 
joku taatusti ihastuu Hennaan, Riikka sanoo 
hymyillen.

www.hennaan.fi 

- - -
Hankkeen kustannusarvio on reilut 

244 000 euroa, johon on saatu Hämeen 
ELY:ltä avustustukea 70 %. Kaupungin 
osuus hankkeen kokonaiskustannuksis-
ta hankeaikana on yhteensä 73 257,75 
€. Hanke on kaupungin elinkeinotoimen 
alainen hanke.

- Hennassa tontit ovat edullisia 
verrattuna pääkaupunkiseutuun. Pa-
nostamme mm. radanvarren kuntiin 
ja myös paluumuuttajat ovat kiinnos-
tuneet Hennasta, Riikka 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

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

KORJAUSOMPELUA
Ti klo 10-17

Ke ja to  9-14
Muulloin

sop. mukaan

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

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

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

RETKI  KOUVOLAN TEATTERIIN  3.3.2018
Menemme katsomaan Näytelmää joka menee pieleen. 
Matkan jäsenhinta 40,00 €/hlö Lähtö torilta klo 16:00.

Ilmoittautumiset: Riitta Hietala mp. 040 716 1773
tai pertti.oksanen@phnet.fi
TILAA  OMAKOTITALKKARI Kari Viitanen  mp. 044 712 6669
Palvelu on tarkoitettu omakotiyhdistyksen jäsenille ja palvelusta 
peritään 19,00 € tunti + matkakulut 0,42 €/ km. Kari tekee normaali 
talkkari töiden lisäksi pikku sisäremontteja, maalauksia, tapetointia, 
laminaattiasennuksia ym.  sekä ATK – apua.
Liity jäseneksi:  Katso osoitteessa: www. omakotiy.fi  
Lisätietoja puheenjohtaja Pertti Oksanen  mp. 0400 459 222 tai  
pertti.oksanen@phnet.fi

MAATILAN PUOTI 24 v
Markkinat lauantaina

17.2. klo 9-15

Ystävällisesti tervetuloa
Maatila-Liha Meroselle
Metsolankuja 95 Virenoja.

GRILLIMAKKARATARJOILU
hevosajelua
moottorikelkkakyyditystä
Pennalan vpk
vintillä Virenojan

 koululaiset ja muita myyjiä

Puoti auki: 
to-pe klo 12-17

ja la 9-15

Annika aloitti uudella nimellä
Aiemmin Hair by Milla Saaren 
kanssa parturi-kampaajana toi-
minut Annika Hiltunen aloitti 
itsenäisenä yrittäjänä helmikuun 
alussa Erkontie 2:ssa. Paikka 
on siis sama kuin ennenkin, nyt 
Annika vastaa parturi-kampaa-
mon toiminnasta uudella nimellä 
Hair by Annika.

Heinämaalla asunut ja koulun-
sa käynyt Annika oli jo lapsena 
innokas tekemään kampaajan 
töitä. Ala veikin sitten mukanaan, 
vaikka toisena vaihtoehtona oli 
lasten kanssa touhuaminen, esi-
merkiksi päiväkotityö.

- Muistan kuinka pikku tyttö-
nä muotoilin vaarinkin hiuksia 
lämpökihartimella. Hienohan 
siitä tuli, Annika naureskelee.

Parturi-kampaajan koulutuk-
sen hän sai Helsingissä koulu-
tuskeskus Unikassa, joka teki 
tuolloin yhteistyötä Beauty Hair 
Sirpa Mansnerin kanssa.

- Sain silloin heti ekan työpai-
kan Sirpa Mansner-ketjusta. Ha-
lusin kuitenkin pois Helsingistä ja 
tulin takaisin Orimattilaan. Täällä 
olen työskennellyt aiemmin par-
turi-kampaajana eri liikkeissä ns. 
vuokratuoliyrittäjänä ja nyt sitten 
aloitin ihan omana yrityksenä.

- Yrittäjyys on ollut aina vah-
va tunne minulla, ja kun partu-
ri-kampaamoala voitti, niin nyt 
sitten toteutetaan niitä unelmia. 
Vastuu on nyt täysin itsellä, mutta 
luotan huomiseen, Annika hymyi-
lee ja toteaa, että yrittäjyydessä 
hyvä puoli on vapaus tehdä töitä 
niin kuin itse haluaa.

- Milla jatkaa edelleen partu-
ri-kampaajana omien asiakkait-
tensa kanssa näissä samoissa 
tiloissa, joten yhteistyömme 
jatkuu.

- Teen kaikkia peruspartu-
ri-kampaajan töitä, leikkuita, 
hiushoitoja, värjäyksiä, kam-

pauksia sekä myös ripsien ja 
kulmien kestovärjäyksiä. Asiak-
kaina ovat kaikki naiset, miehet 
ja lapsetkin. 

Nyt muodissa…

- Luonnollisuus on tämän päivän 
trendi, ja kaikki värikkäät jutut 
ja tyylit. Edelleen kaikki pastel-
linsävyt, kylmät vaaleat ja har-
mahtavat sävyt. Toki pastellin 
vaaleanpunainen ja sininen ovat 
muodissa. Oikeastaan kaikkia 
tyylejä ja värejä laidasta laitaan, 
Annika selvittää.

- Miehille on suunniteltu ihan 
omat värinsä. Ne ovat sellaisia 
sävyjä, joita ei hirveästi huomata, 
maanläheisiä ns. kylmiä ruskeita.

Annika seuraa mitä maailmalla 
tapahtuu ja päivittää omia tai-
tojaan jatkuvalla koulutuksel-
la. Keväällä on uutta hiusalan 
koulutusta luvassa Helsingissä 
ja Lahdessa.

- Pitää olla kartalla, sillä koko 
ajan tulee jotain uutta leikkaus-
tyyliä niin naisille kuin miehille-
kin. Siinä menossa haluan olla 
mukana ja tarjota niitä uutuuksia 
myös Orimattilassa. Meiltä löytyy 
myös hiusalan laatutuotteet Paul 
Mitchell ja amika:.

Ajan voi varata Hair by Anni-
kaan netin kautta: hairbyanni-
ka.fi tai sitten soittaa 044 972 
0293. Voi myös huikata ovesta 
ja kysellä vapaita aikoja.

Kynsienhoitoa

Tarjolla on myös kynsienhoitoa 
ja muotoilua sekä käsihieron-
taa. Sitä saapuu tekemään Salli 
Jansson Lahdesta.

Salli tekee myös kynsien kes-
tolakkauksia, jotka kovetetaan 
LED uunilla.

- Oma kynsi ei vahingoitu 
lainkaan, vaan vahvistuu lak-
kauksen alla. Kestolakkaus pysyy 
paljon paremmin kuin normaali 
kynsilakka, noin 14-21 päivää, 
Salli kertoo.

Salli teki Annikalle kynsien kestolakkausta, jossa lakka kovetetaan LED-uunissa. 
Näin lakkaus kestää pidempään.

Arton auto varastettiin…
Putkityö lahjoitti uusia pelivälineitä
Orimattilan vähävaraisten aut-
tajana toimivan Arto Hyvösen 
auto varastettiin ja siinä meni 
samalla myös autossa olleet 
tavarat.

- Vieläkään ei ole selvinnyt 
missä autoni on. Se häipyi 
kuin tuhka tuuleen 11.-12. 
tammikuuta välisenä yönä, 
Arto harmittelee.

Autossa oli muun muassa 
sählymailoja ja -palloja sekä 
Arton urheilutossut. Ne olivat 
tärkeitä välineitä, kun mies vetää 
Orimattilan työttömille liikuntaa 
pari kertaa viikossa.

Orimattilan Putkityö halusi 
auttaa Artoa ja lahjoitti uusia 
liikunnassa tarvittavia välineitä.

- Me törmättiin kahvibaarissa 
ja Arto kertoi mitä oli tapahtunut. 
Siinä heti tuli mieleen, että me 
voisimme auttaa, sanoo Markus 
Tuominen Putkityöltä.

Niin siinä sitten kävi, että 
tammikuun puolivälissä Putkityö 
lahjoitti Artolle sählymailoja ja 

palloja sekä urheilukengät. Nyt 
Arto pääsee taas vetämään tree-
nejä työttömien liikuntaryhmälle.

Arto järkkää joka viikko ruo-

kakassien jakoa vähävaraisille. 
Viikon aikana hän jakaa reilusti 
yli 50 kassia ruokaa. Mies an-
saitsee suuren kiitoksen.

Tietty piti ottaa oikein sählypeliasennot, kun Arto sai 
uudet mailat. Vasemmalta kuvassa Markus Tuomi-
nen, Arto Hyvönen ja Joni Jääskeläinen, joka lahjoitti 
pelivehkeet yhdessä Markuksen kanssa.

Värisilmän
Tunnetilan
nettisivut
Värisilmän valtakunnallisen 
Tunnetila -sisustuspalvelun 
uudet verkkosivut on aukaistu 
helmikuun alussa.

Tutustu palveluun osoitteessa 
www.varisilma.fi/tunnetila ja va-
raa oma oma suunnitteluaikasi!

Voit varata aikasi myös puhe-
limella numerosta 03 871250.

Orimattilan Värisilmässä 
Tunnetilan suunnitte-
luasiakkaita palvelee 
Minna Frang.

“ Pitää olla kartalla, sillä koko ajan tulee 
jotain uutta leikkaustyyliä niin naisille kuin 
miehillekin. Siinä menossa haluan olla 

mukana ja tarjota niitä uutuuksia myös Orimat-
tilassa.

“ Muistan kuinka 
pikku tyttönä mu-
otoilin vaarinkin 

hiuksia lämpökiharti-
mella. Hienohan siitä 
tuli.



4 14.2.2018

Ystävänpäivän jatkot
Kehräämöllä la 17.2. klo 9-13.
Tarjolla kaikkea mukavaa!!

HERNEKEITTOA 4€/annos
 sis. voileivän. Myös mukaan.

Arvontaa, Kynttiläpajalla 
Puotikujalla tarjouksia!
Poniratsastusta lapsille

 2€/krt, 10-12, Pakkaspoika
 (Tehtaan puoleinen pääty)

Koiramaista touhua,
 Laumanhengen koiratiloissa.

Liukumäki lapsille 10-14 Villa Ladon alueella.
 Grillikatos on avoinna, musiikkia, iloista menoa!
 (Ota omat makkarat mukaan ja tule grillaamaan)

Kehräämön Rukki järjestää Lauantaitanssit vinyylien
tahdissa klo 11.00. Tanssijoille tarjotaan pullakahvit.
La 17.2 klo 10-13 yli 5€n ostokset pakataan ämpäriin,
jonka saa pitää. Huutokauppa klo 13.00 näyttö klo 12.

Kynttiläpaja Drockilan helmikuun kanta-asiakastarjous!
Utu sydän -kynttilämme: KAKSI YHDEN HINNALLA!
(tarjoamme edullisemman, pieni ovh 14,00€/kpl, keski-
kokoinen ovh 17,00€/kpl). Ostorajoitus 2 settiä/asiakas.

Käsityövakan
KAHVI- 
TARJOILU

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Palvelemme
teitä

ma-pe 7.-17.

Tervetuloa
ostoksille!

PALVELEVA SÄHKÖKAUPPA

SÄHKÖTARVIKKEET AINA 
EDULLISESTI MEILTÄ!

SÄHKÖASENNUSTYÖT 
AMMATTITAIDOLLA

TILAA 03-7777 444

LED LENSER OTSALAMPUT
JA KÄSIVALAISIMET. TUTUSTU!

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

46,-
39,-29,-TUNNISTIN

TARJOUS

Valaise kotisi!

Tarjous-

hinta

SESSAK
EVA ja
ELSA

SISUSTA
VALAISIMILLA

TARJOUS

Uutuuksia Poistoja
HYVIÄ TARJOUKSIA!

S
E
E

ARJOUTAARJ SOUS

Talvirieha
Luhtikylässä
Perinteinen talvirieha järjes-
tetään tänä vuonna su 18.02. 
klo 13.00 alkaen! Ohjelmassa 
hiihtokilpailut (sarjat vauvasta 
vaariin), makkaranpaistoa ja 
muuta mukavaa! Tervetuloa 
mukaan!

Järjestäjä: Luhtikylän Nuo-
rela ry

Merosen Maatilan Puoti
juhlistaa synttäreitään
Lauantaina 17.2. on Merosella hulinaa, kun Maatilan Puoti 
viettää 24-vuotissynttäreitä ja pidetään markkinat klo 9-15.

Luvassa on grillimakkaratarjoilua, hevosajelua, moottori-
kelkkakyyditystä, paikalla on myös Pennalan vpk ja vintillä 
Virenojan koululaiset ja muita myyjiä. Tarjolla on talvista 
iloista meininkiä.

Metsolankuja 95, Virenojalla kutsuu mukaan!

Lintu ja aurinko
Aurinko pilkistelee oksien lomasta ja pörröisten 
höyhenpeitteiden alta kuuluu viserrys joka 
enteilee kevättä. On pikkutammi, kaimalo, 
sydäntalven loppu, tammikuun pikkuinen 
kaima. Helmikuu. Oksien päissä kimmeltä-
vät jäiset pienet kristallihelmet, joista voisi 
kerätä itselleen kauniin helmikaulanauhan. 
Pysähdyn metsässä hiljaisuuteen ja tuulen 
huminaan. Miten luonto voikin olla kaunis ja 
täyteläinen vaikka kylmä puskee hihansuista ja 
nipistelee poskia. Päivät ovat pidentyneet totta 
tosiaan, valo saavuttaa meitä ja olo alkaa olla 

keväisen kupliva. Pienet lintuset parveilevat 
ruokaa etsimässä. Venäläisen kansanuskon 
mukaan lintu symboloi aurinkoa ja aurinko 
puolestaan taas elämää. 

Muista huolehtia pihan lintusista, jos olet 
ruokkinut niitä talvipakkasilla, huolehdithan 
ruokkimispaikan puhtaudesta ja siemenistä 
sulasäihin saakka. Pikkuiset eivät osaa enää 
muualta etsiä, jos ovat siemenen pihaltan-
ne saaneet. Kevään tullessa lähemmäksi 
voi kokeilla tuulettaa värikkäitä villavilttejä 
pihalla, osallistua lintujen sisustusintoon. 
Muistan eräänä syksynä puhdistaneeni lin-
nunpöntön, jonka sisälle oli tehty pesä koirani 
punaisista karvoista ja violetista mummin 
vanhasta villahuovasta. Sitä onnen tunnetta 
en unohda koskaan. Keväisiä tarinoita odotel-
lessa, muistatko vielä miltä kuulostaa puron 
soliseva ääni?

”Puita, kukkia, vihanneksia, lintuja, mehi-
läisiä tahi perhosia ei saa tappaa. Luonto voi 
siitä sairastua ja kuolla.” vanha marilainen 
uskomus.

Teresa Ackalin

Portti uuden alkuun -
retriitti Hellimöllä 16.-18.3.2018
Olemme pari kertaa viimeisen vuoden ai-
kana kunnostautuneet myös retriittipaik-
kana yhdessä hotelli Teltan kanssa. Vuosi 
sitten keväällä ollut joogaretriitti saa jatkoa 
maaliskuussa! Portti uuden alkuun -retriitti 
sisältää kundaliinijoogaa, terapeuttista lii-
kettä ja tanssia sekä meditaatiota. 

Perjantai 16.3.
Klo 16.30-17.30 saapuminen Kehräämölle, 
kirjautuminen Hotelli Telttaan. Tervetuliais-
kahvi/tee Hellimöllä.

Kundaliinijoogaa. Saunamaailma käytössä 
Hellimöllä (infrapunasauna, höyrysauna, 
perinteinen sauna, palju).

Kevyt illallinen tarjolla.

Lauantaina 17.3.
Aamupala Hotelli Teltalla. Kundaliinijoogaa 
ja meditaatiotyöpaja. Lämmin kasvisruo-
kalounas. Terapeuttista tanssia.

Hellimön hoitopisteissä rentoutumista 
(Äänisen aaltojen matalaäänihieronta, 
Mielenkeinujen riippukeinurentoutus, Kä-
siparafiinihoito, Suolahuone tai Pyramidin 
kirkasvalohoito).

Salaattibuffet-illallinen

Sunnuntaina 18.3.
Aamun meditaatio, aamupala Hotelli Teltalla. 
Terapeuttista tanssia. Hellimön hoitopisteet 
vielä käytössäsi. Kasvislounas ja lähtökahvit.

Retriitti päättyy viimeistään klo 16 ja 
toivotamme hyvää kotimatkaa!

Viikonlopun hinta on 275€/hlö, sisältäen 
yöpymiset hotelli Teltalla (2hh) sekä ruo-
kailut. Hinta ilman yöpymistä ja aamupalaa 
195€, 1hh hinta 335€.

Joogaohjaajana toimii Suomen KRI serti-
fioitu kundaliinijoogaopettaja Tiina Resch. 
Luovaa liikettä ja tanssia ohjaa tanssi- ja 
liiketerapeutti Kirsi Laine Lahden seudun 
osuuskunta Startista.

Kundaliinijoogatunnin aikana lempeitä, 
mutta tehokkaita liikkeitä, joihin yhdistetään 

hengitystä ja mantraa. Syvärentoutuksen 
jälkeen jooga lopetetaan meditaatiolla. Me-
ditaatiotunnilla on mahdollisuus vahvistaa 
yhteyttä omaan itseen ja tutkiskelemaan 
omaa oloa ohjatussa ja sallivassa ympä-
ristössä.

Terapeuttinen tanssi on tässä ja nyt ta-
pahtuvaa luovaa liikettä, mutta myös pal-
jon muuta! Tässä työpajassa etsiydytään 
tanssiterapeuttisten menetelmien kautta 
lempeästi ja hyväksyen oman kehon äärel-
le, tutustutaan tietoiseen läsnä olemiseen 
hengitellen ja liikkuen ja annetaan energian 
ja liikkeen virrata vapaata. 

Et tarvitse aiempaa joogakokemusta tai 
tanssitaitoja, vaan olet tervetullut sellai-
sena kuin olet! Tuo mukanasi joogamatto 
ja peitto. Jos haluat saunoa, ota oma ui-
mapuku mukaan.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: emma.
malinen@hellimo.fi 044-3773019, 5.3. 
mennessä.

Emma Malinen
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RAKENNA JA 
REMONTOI
- Koti kuntoon!

Unelmissa itse
rakennettu koti?

Extraa -lehden teema panostaa raken-
tamiseen ja remontointiin Orimattilassa.
Joka numerossa on esittelyssä tee-

maan liittyvää asiaa, jotta saadaan 
vauhtia Orimattilan kasvuun ja hyvin-

vointiin. Tällä kertaa juttupalstalla on 
Orimattilan Osuuspankki, joka antaa 
vinkkejä oman kodin rakentamisen 
ja remontin rahoitukseen sekä va-
kuutuksiin.

Oman kodin rakentaminen voi vaatia hieman hikeä, 
mutta valmistuttuaan se tuo varmasti myös järi-
syttäviä onnen hetkiä. Valmis koti voidaan laskea 
sijoitukseksi, joka on sinun näköisesi.

 
Rahoitus kuntoon Osuuspankista
Kysy rohkeasti rahoitusta Osuuspankista heti 
aloittaessasi talon rakentamisen suunnittelun. 
Omakotirakentamiseen käytettävän lainan va-
kuutena on yleensä rakennettava omakotikiin-
teistö tai tontin vuokraoikeus ja tontilla sijaitseva 
omakotitalo.

Vaikka rakennettavan kohteen vakuusarvo 
kasvaa rakennustöiden edetessä, tarvitset 
yleensä alkuun pääsemiseksi myös omarahoi-
tusta tai muita vakuuksia, kuten senhetkistä 
omistusasuntoasi, sijoitusomaisuutta tai muuta 
varallisuutta. Lisävakuudeksi voit hakea myös 
pankin luottotakausta tai valtion takausta. 
Lainan takaisinmaksun voi turvata asunto-
lainan takaisinmaksuturvalla, joka tuo turvaa 
esimerkiksi työttömyyden varalle. Koronnou-
sulta on mahdollista suojautua asuntolai-
nan korkokatolla, tai kiinteällä korolla, jonka 
voit sopia jopa koko laina-ajan pituudelle. 

Tontista liikkeelle – OP Kiinteistökeskus pal-
veluksessasi
Ensimmäiseksi tarvitset tontin. Tutustu huolella 
tontin kaavamääräyksiin, joissa voi olla ehtoja 
niin rakennusten koolle kuin ulkomuodollekin. 
Selvitä myös tonttia koskevat rasitukset, sekä 

erityisesti haja-asutusalueilla myös kulkuyhteyksiin 
ja kunnallistekniikkaan liittyvät asiat.

Myös tontin maaperän kartoittaminen on tär-
keää. Esimerkiksi jos maapohjassa on kalliota, 
on perustusten teko kallista. Huonosti kantavalle 
maalle rakennettaessa lisäkustannuksia syntyy 
paalutuksesta. Jos taas tontilla on puita, niiden 
poistamistarve on arvioitava, jotta juuret eivät 
tunkeudu salaoja- ja sadevesiviemäreihin tai 
vaurioita perustuksia.

Orimattilan OP-Kiinteistökeskuksella on tällä 
hetkellä välitettävänä noin 20 tonttia, sisältäen 
omakotitalo- ja rivitalotontteja. Tonttien hintahaitari 
asettuu 15 000e – 145 000e välille. Myytävät 
kohteet löydät osoitteesta www.op-koti.fi

Vakuutukset kuntoon
Vahinkovakuutukset sinun tulee hoitaa kuntoon 
jo ennen rakennustyön aloittamista.

Talopaketille, avaimet käteen -talotoimitukselle 
tai tee se itse -ratkaisulle sinun kannattaa ottaa 
heti rakentamistyön alusta lähtien kotivakuutus, 
johon sisältyvät vastuu- ja oikeusturvavakuutukset. 
Jos annat talonrakennusurakan rakennusliikkeelle, 
sinun on hyvä tarkistaa, että urakoitsijalla on 
voimassa oleva vastuuvakuutus.

Talkooväen turvaksi on hyvä ottaa erillinen 
talkoovakuutus ja tarkistaa myös rakennuksella 
puuhaavan oman perheen vakuutusturva.

Osuuspankista saat rahoituksen lisäksi myös 
rakennettavaan kotiisi räätälöidyt yksilölliset 
vakuutukset.

Orimattilan OP-Kiinteistökeskuksen kiinteistönvälittäjä Piia Sydänkallio ja OP 
Orimattilan rahoitusneuvoja Kristian Nyberg auttavat mielellään tontin hankintaan 
ja rakentamisen rahoittamiseen liittyvissä kysymyksissä.

- L u k i j a n
k y n ä s t ä - 

Korkea reunus
Liian korkeat katukivien reunuk-
set tekevät kiusaa rollaattorilla 
ja potkupyörällä kulkeville. Yksi 
sellainen korkea kynnys löytyy 
Lahdentien suojatieltä, kun tul-
laan Tokmannin suunnalta tien 
yli Koivukujan suunnan puolelle. 
Reunakivetys on niin jyrkkä, että 
ihan heikkovoimainen ei jaksa 
nostaa rollaattoria siitä yli, jos on 
painavat ostoskassit rollaattorin 
sarvissa.

Auraajakaan ei aina siltä kohdin 
pysty poistamaan lunta riittävästi, 
jolloin siihen jää vielä korkeam-
pi reunus. Usein siinä kohdin 
suojatiellä makaa myös vettä. 
Taannoin Lahden suunnasta tul-
leet autot joutuivat odottamaan 
vanhempaa naishenkilöä, joka 
ei yksinkertaisesti saanut heti 
potkupyöräänsä reunuksen yli.

Ei niin kivaa

Orimattilan kesä 2018

Kaikki tapahtumat
yhteisesitteeseen!
Orimattilan kesässä on hurjan paljon kivoja tapahtumia, 
jotka halutaan nyt koota yhteiseen esitteeseen. Tapah-
tumat ajalta 1.5. aina syyskuun loppuun 30.9. 2018. 

Jos järkkäätte jotain tapahtumaa, niin tulkaa mu-
kaan yhteiseen esitteeseen, joka julkaistaan Ext-
rassa ja painettuna esitteenä, joka on jaossa eri 
pisteissä.  Yhdessä tavoitamme paljon enemmän! 
Lähetä tapahtumatietosi: Aika, paikka, yhteystiedot/
www-sivu

s-postitse: reijomedia@hotmail.com
Tapahtumailmoitus A4-esitteessä ei maksa mansikoita. 

100 eurolla saat jo hyvää näkyvyyttä laajalle alueelle!

Potentiaalisia tapahtumia ovat mm: 
Vapputempaus, Toukomarkkinat, Orimattila laulaa ja 

soi, Mallusjoen takinkääntöviikko, Kantrit, Kesäteatteri, 
Pitsipäivät, Artjärvi-päivät, Elomarkkinat, Motocross-ki-
sat, Historic-ralli, Jymyn tähtikisat, Paikallisravit… ja 
paljon muitakin!

Putkityön kautta:
Lämpöä tai vettä taloon
mukavilla luottoehdoilla

Orimattilan Putkityön myymälän 
pojat, Joni ja kumppanit, tar-
joavat uutta palvelua LVI-han-
kinnoissa.

Voit saada Svean luototuksen 
vaikka hanojen vaihtoon, patte-
riventtiilien uusimiseen, uuteen 
polttimoon tai lämpöpumppuun.

Omaa rahaa ei tarvitse kiin-
nittää hankintaan.

Energiatehokas hankinta voi 
jopa kuoletusaikana tienata 
energiasäästössä korkorahat 
moninkertaisena takaisin. Tä-
mä jos mikä on kunnon säästö.

Rahoituksen korko on hyvin 
maltillinen. Laina-aika on so-
vittavissa luotottajan kanssa.

Nyt ei pieni LVI-remppa ole ra-
hasta kiinni. Käypä asioimassa 
Putkityön LVI-palveluliikkeessä 
Tokkolantiellä.

- Saat asiantuntijan neuvot vielä kaupan päälle, ilman 
korkoa, sanoo Joni Jääskeläinen Putkityöltä.
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Oma koti syntyy ideasta
– tule ideoimaan kanssamme!
Lämminhenkisestä hirrestä syntyy terveellinen ja aikaakestävä koti.

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 

Kantrit 2018 juhlameininkiä:

THE  BEATLES,
Jiri Nikkinen
tribut band

Eki on mukana kantrime-
nossa.

Orimattilan Kantrit täyttää 
kunnioitettavat 30 vuotta tänä 
vuonna.

Paljon on Nastolan savivelliä 
lipunut Palojoessa sinä aikana, 
kun Masa Kiviniemi ja muut 
paikkakunnan kunnon hevos-
miehet korkkasivat ensimmäi-
sen kantrioluen kotieläinpuiston  
heinäpaalilla.  

Juhlavuoden ohjelmistoa vii-
konlopuksi on kerätty musiiki-
nystävien toiveiden mukaisesti 
kantrista ja muusta mukavasta 
musiikista. 

Perinteistä ei luovuta, sosiaa-
lisen median painostuksesta 
huolimatta, tai juuri siitä syystä.

Perjantaina 20.7. ajetaan 

kulkueessa eri menopeleillä ja 
kärryillä.

Tervetuloa mukaan, jo näin etu-
käteen, toivoo kulkuevastaava. 

Musiikillinen ohjelma on vie-
lä hieman auki, mutta ohjelma 
noudattelee vanhaa hyvää tyyliä. 

Aikuisten musiikkia, jolla saa-
daan buutsinkärki vipattamaan.

Lauantai-illasta 21.7. muo-
dostuu kantrimusiikin ohella 
kaikkien Beatles-fanien toiveilta, 
kun lauteille nousee Jiri Nikkinen 
Beatles tribut bändi. Bändi on 
niittänyt mainetta meillä ja myös 
ulkomailla, mm. Beatles-viikolla 
Liverpoolissa. 

Luvassa on 60-70 luvun tun-
nelmaa parhaimmillaan, joten 
stetsonit päähän ja Kehrää-

mön Latonurtsille nauttimaan 
kesäillasta.

Kantrimusiikki on vahvasti mu-
kana koko viikonlopun. Yleisön 
toivomuksesta myös senaattori 
Mikko Alatalo on luvannut käydä 
esittämässä uuden kantrilevyn-
sä ohjelmistoa. Mikon ohjelma 
selviää kevään kuluessa.  

30-vuotisjuhlinta alkaa pe-
rinteisesti pe. 20.7. kulkueella 
sekä latomusiikilla. Bileet jat-
kuvat Kehräämön konsertilla 
lauantaina 21.7.    

Latopubi on taas avoinna ko-
ko festarien ajan. Kantrijuomaa 
riittää. Merosen Juhan kantrisi-
ka Big Bossu on lihotettavana 
maukkaaksi karkeloita varten.

Oman kaupungin bändit ovat 
taas vahvasti mukana. 

Juontajana lauantain Beatles 
illassa on, myös Beatles-fanina 
ja kantrinystävänä tuttu, aina 
Mutkaton, Eki Jantunen. Ekillä 
on myös omaa hienoa kantrioh-
jelmaa, jota varmasti kuullaan 
illan aikana, mies, kitara ja palli 
-meiningillä, kertoi Eki.  Eipä ole 
takeita vaikka syntyisi pientä 
kapakkalaulantaakin illan päät-
teeksi. Sehän ei meitä haittaa.

Jos viranomainen saa selvää 
omista alkoholisäännöksistään, 
on paikalla luvassa myös alue 
perheille.

Jihaaa.., Kehräämö kutsuu!

OKY ja pienyrittäjät yhteistyöhön
Orimattilan Omakotiyhdistyksen 
ja Orimattilan Pienyrittäjien 
hallitukset pitivät kokouksen, 
jossa päätettiin järjestöjen yh-
teistyöstä.

Yhteistyöasioita olisivat mm. 
ilmalämpöpumppujen huolto, 
kodin sähkölaitteiden turval-
lisuusasiat, valvonta ja luki-
tukset.  Kurssit ja koulutukset. 
Myös retkiä voidaan toteuttaa 
yhteisinä ym.

Kaupungin alueella on paljon 
teitä, jotka on luvattu päällystää 
jo aikoja sitten. Omakotiyhdistys 
järjesti muutama vuosi sitten 
kyselyn jäsenkunnan keskuu-
dessa teiden päällystämisestä, 
ojien kaivuusta, putkittamisesta, 
hoitamisesta, valaistuksesta jne. 
Lisäksi käydään läpi taajaman 
ulkopuoliset alueet. Nyt otet-
taisiin mukaan myös alueen 
liikennemerkit ja niiden valvonta.

- Tämä kartoitus tehdään nyt 
yhdessä Pienyrittäjien kanssa. 
Lisäksi tietoja kerätään kaikis-
sa yhdistysten tilaisuuksissa 
ja tapahtumissa, kertoo Pertti 
Oksanen Orimattilan Omakoti-
yhdistyksestä.

Listat luovutetaan kaupun-
gille elokuun 2018 aikana ja 
tarkoituksena on saada esi-
tykset kaupungin vuoden 2019 
talousarvioon ja työohjelmaan.

Yhdistysten hallitukset päättivät monista yhteistyökuvioista.

Jiri Nikkinen lataa Beat-
les-nostalgiaa ensi kesän 
kantreilla.

30 vuotta

Modern Talking Reloaded esiintyy!

Ravintola Arvid täyttää
6 vuotta perjantaina 2.3.
Arvidin matka kuuden vuoden 
aikana on ollut yrittäjä Jace 
Saarisen mukaan antoisa ja 
opettavainen. Ravintolan ulkoasu 
on muuttunut rajusti avaamisesta 
ja vieläkin on tarkoitus panos-
taa uusilla ideoilla ja erilaisilla 
tempauksilla asiakkaiden viih-
tyvyyteen.

Kun Jace lähti perustamaan 
Arvidia 2011 vuoden lopulla, 
niin hänellä oli älytön tarve to-
teuttaa ravintolaprojekti maaliin 
asti. Mies kertoo, että takana oli 
kaksi pettymystä, joista oli jäänyt 
hirveät velat ja osin katkeruutta.

- Takataskussa oli 5000€ kä-
teistä ja paljon vanhoja kalusteita 
edellisistä yrityksistä, se oli silloin 
perustana, Jace muistelee.

- Se, että Arvid sai viinaluvat, 
niin se vaati monta maksuso-
pimusta ja paljon asioiden jär-
jestelyjä. Lisäksi vuokranantaja 
Olli Mäkelä auttoi paljon vuosien 
aikana, ilman häntä Arvidia ei 
olisi tänä päivänä.

- Avajaispäivä kun koitti 
2.3.2012, niin oli juomakaapit 
saatu vain puolilleen. Illan ja yön 
päätteeksi taisi vain vettä olla 
hanassa tarjolla. Siitä se ralli 
sitten alkoi. Kun lähtöpiste oli 
se mikä se oli, niin tämä kuu-
sivuotinen reissu ollut erittäin 
haastava, mielenkiintoinen, 
opettavainen ja työntäyteinen.

Synttäreitä juhlistetaan ko-
measti, sillä esiintyjäksi saapuu 
Modern Talking Reloaded. Bändi 
kiertää ahkerasti keikkalavoja 
ympäri maailmaa esittäen al-
kuperäisiä legendaarisia disco-
hittejä. Modern Talking on aina 
ollut monin musiikinystävien ja 
bilettäjien suosikki.

Tasaista kasvua

Jace kertoo kuinka pelkästään 
ravintola-ala on muuttunut kuu-
den vuoden aikana paljon. Ja se, 
että tähän pisteeseen on päästy, 
niin se on monen asian summa.

- Moni tarjoilija on jättänyt 
oman käden jälkensä tänne, toi-

minta on kehittynyt ja vieläkin on 
tarkoitus panostaa uusiin ideoihin 
ja kehittää toimintaamme, jotta 
meillä on aina mielekästä käydä.

- Tällä hetkellä on loistava ryh-
mä töissä. Meitä on kahdeksan 
vakituista ja viikonlopputyön-
tekijöitä on saatu mukavasti. 
Työntekijöiden kesken ilmapiiri 
on rento ja toivomme, että se 
tarttuu myös asiakkaisiin.

- Arsenaaliimme kuuluu myös 
erilaiset tapahtumat. Arvid Beach 
Party on järjestetty viisi kertaa 
ja Arvid Boxing Night kaksi ker-
taa. Livemusiikkia tarjoamme 
säännöllisesti.

- Tavoitteena on saada kaike-
nikäistä ja kaikenlaista asiakas-
kuntaa viihtymään. Lounaalla käy 
paljon mm. eläkeläisiä.

- Viikonloppuisin käy paljon 
nuoria ja viime aikoina myös 
vanhemmat ovat ottaneet hyvin 
paikkaa vastaan yöelämässä.

Arvidin kasvu on ollut tasaista, 
joka on mahdollistanut ravintolan 
uudelleen kalustuksen ja toimin-
nan kehityksen vuosien varrella. 
Tulevalle kesälle on suunnitteilla 
toistaiseksi isoin projekti, mutta 
se on vasta suunnitelma, joten 
miten sen käy, se on taas toinen 
tarina.

- Kiitämme asiakkaita kuu-
den vuoden asiakassuhteesta 
ja toivottavasti se myös jatkuu 
tulevaisuudessa. Tervetuloa 
meille, Jace toivottaa.

Liput synttäri-illan juhliin on 
17€. Samana päivänä ajetaan 
sisään Arvidin uutta ruokalistaa.

Arvidin henkilökuntaa, vasemmalta Janne Haapasaari, Sara Hemmilä, Laura 
Luumi ja Mari Meronen. Kuvasta puuttuu Jonna Sipiläinen. Kuva: Jace Saarinen.

“ Tällä hetkellä on loistava ryhmä töissä. 
Työntekijöiden kesken ilmapiiri on rento 
ja toivomme, että se tarttuu myös asiak-

kaisiin.
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Pyryttää!
Viime kerran tarinassa neljä 
paikallista kansamme edus-
tajaa matkasi Hennan aseman 
avajaisiin oikein privaattikyy-
dillä, eli taksilla. Yksi mukana 
olleista oli kaupunginvaltuutettu, 
kaupunginhallituksen jäsen, Ori-
mattila-seura ry:n puheenjohta-
ja, itse Tero Nieminen, joka oli 
kaljupäätoimittajalle huikannut, 
että hänet oli kutsuttu kyytiin. 
Ei siis osoitella sormella enää 
Teroa, mukava nuorimies kun 
muutenkin on. Selvää kansan-
edustaja-ainesta.

* * *
- Tuomisia.., onko? Kysyi tullimies 
reilut 20 vuotta sitten Orimattilan 

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
14.03.2016

YKSITYISTIEILTA ORIMATTILASSA
Tiistaina 27.2.2018 Artjärven Osuuspankissa klo 18.30 – 20.30
Paikalla uudet TIKO-tieisännöitsijät Ari Anttila ja Tanja Mynttinen, 
jotka esittelevät tieisännöitsijän palveluja sekä kertovat tieyk-
siköinnistä, teiden kunnossapidosta ja tulevasta yksityistielain 
uudistuksesta. Kahvitarjoilu.
Lisätietoja aris.anttila@gmail.com,  puh. 040 5055869
TERVETULOA tiekuntien edustajat ja yksityistieasioista kiinnostuneet!

Extraa ilmestyy 2018
Leikkaa ilmoitus talteen ja rakenna
tapahtumasi Extraa-lehden kanssa.
14.03. maaliskuu
18.04. huhtikuu 
16.05. toukokuu
13.06. kesäkuu
11.07. heinäkuu
15.08. elokuu
12.09. syyskuu
17.10. lokakuu
14.11. marraskuu
12.12. joulukuu

Aina Orimattilan asialla!
www.olanextraa.fi
reijomedia@hotmail.com

Topintie 2, 16300 Orimattila

Särkyjä, vaivoja,
sairauksia vai onko
energiat vähissä?eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnneeeeeeerrrrrrrrrrrrrrggggggggggggggggggggggggggggggggggggiiiiiaaaaaaattttttttttttt vvvvvvvvvvvvvvääääähhhhhiiissssssssssssääääääääää???????????????????ee e gggia vä i ääääää???????????
Apua kansanparantajalta 050 3368425
www.parantavavoima.com

Ystävänpäivän jatkot Kehräämöllä 17.2. 
Kehräämöllä tempaistaan iloisissa merkeissä tulevana lauan-
taina klo 9-14. Luvassa on monenlaista toimintaa ja myyntiä.

Hernekeittoa 4€ /annos on ollut pitkään suosikkisapuskaa, 
jota voi ostaa myös mukaansa.

Kahvitarjoilun järkkää tällä kertaa Käsityövakka. 
Lapsille on luvassa klo 10-12 poniratsastusta 2€/kerta, 

Pakkaspoika järjestää Tehtaan päädyssä. Koiramaista touhua 
on Laumanhengen koiratiloissa.

Liukumäki lapsille 10-14 Villa Ladon alueella, jossa on 
grillikatos on avoinna, musiikkia ja reipasta menoa. Omat 
makkarat mukaan ja grillaamaan.

Arvontaan voi osallistua Kynttiläpajalla. Yritykset ovat lah-
joittaneet mukavia arvontapalkintoja: Hotelli Teltta, lahjakortti 

majoituksella, Ravintola Tehdas lahjakortti, Pitsitupa nyplätty 
kirjanmerkki, Laumanhenki lahjakortti, Kynttiläpaja tuotepaketti, 
Hellimö lahjakortti, Teatterilta pari pääsylippua ensi kesän 
Zorro-näytelmään, Kehräämön Kahvila kaksi lounaslahjakorttia, 
Gymin ja AlfaMoverin lahjakortit

Käsityövakka ja
Pitsitupa järjestää
20.2. klo 11-17 Pitsituvalla voi kokeilla nypläystä, myös 
työnäytöksiä.

27.-28.2. klo 11-17 Käsityövakassa mahdollisuus kokeilla 
kutoa kangaspuilla kynnysmaton pätkää.

8.3. Naistenpäivänä tyynykylä Pitsituvalla klo 11-17.

porukoilta, jotka kävivät silloi-
sessa Virossa.

- Ei kun me ollaan Niemisiä, 
vastasi Tero.

- Me ollaan Tuomisia, vastasi 
Markus.

* * *
Komeita on nykyajan traktorit. 
Yksi tuollainen pyörii Orimatti-
lankin maanteillä, useimmiten 
näkyy Villikkalan suunnasta 
tulevan vastaan, kun Eetvartti 
menee tapaamaan tyttöystävään-
sä Artjärven kautta. Salarakas 
kyseessä tietty, joten siitä ei 
enempää.

Ahola heittää keikkaa isolla 
vehkeellään.

* * *
Meikä saa paljon yhteydenottoja 
kentältä. Ollaan vähän niin kuin 
paikallinen hannukarpo. Vinkke-
jä aiheesta kuin aiheesta tulee. 
Siitäkin. Saisi monta avioeroakin 
aikaan, jos kaikki meetoo-jutut 
kertoisi. Valkoisesta talostakin 
niitä löytyy…

Eniten tulee yhteydenottoja 
Hennasta ja siitä miksi vit..sa 
sitä rakennetaan? No, sen on 
rakas edellinen valtuustomme 
siunannut ja päättänyt, joten sitä 
ei voi enää muuttaa. Paska on jo 
ns. housuissa. Ainut tie on nyt 
saada niitä talonrakentajia ja 
kompensoida sinne upotettuja 
miljoonia.

Yksi kismityskohde on myös se 
asema, josta moni kyselee, että 
miksi Orimattilan pitää uhrata 
rahojaan muutaman kymmenen 
matkustajan tähden ja sitten se 
bussi! 

Seuraavaksi eniten tulee postia 
ja yhteydenottoja huonosti hoi-
detuista teistä. YIT on kuulemma 
sieltä kannaksen toiselta puolelta. 
Terä alempana pitäisi auraajien 
ajella.

Kenttäpostia tuli siitäkin, kun 
tässä lehdessä on kehaistu miten 
Vuokratalot Oy muka käyttää pai-
kallisten yritysten palveluja. – Ei 
pitele paikkojaan. Joskus kyllä 
käytti, totesi parikin yrittäjää.

* * *
Melkoista kummastusta he-
rätti oheisessa kuvassa oleva 
sininen henkilöauto. Se olisi 
luisunut Palojokeen, jos ei olisi 
törmännyt metalliseen aitaan. 
Kuva on S-Marketin viereiseltä 
pyörätieltä, jonne joku oli ajanut 
auton.., jättänyt sen vapaalle sillä 
seurauksella, että auto luisteli 
alas. Kyseessä oli ilmeisesti au-
tovarkaus ja auto jäi siihen, kun 
varas lähti livohkaan polliisia.

* * *
Sitten kuvakaappaus, jossa kai-
paillaan vanhoja hyviä aikoja. 
Suomessa päätiet ovat suht’ 
hyvin hoidettu, mutta sitten tu-
lee paljon tie- ja katuosuuksia, 
joissa olisi rutkasti parantamisen 
varaa. Koskee myös Orimattilan 
keskustasta lähteviä teitä ja osin 
kaupungin katuja.

* * *
Kuka kumma kasvatti autotal-
lissaan viime kesänä oheisia 

kasveja? Ovatko ne kannabista? 
Näin kyselee yksi ukko Koivu-
lan alueelta, josta oli bongannut 
kasvin eräästä avoimesta auto-
tallista ohi kulkiessaan. Paikkaa 
ei paljasteta muuta kuin isosta 
rahasta.

* * *
Kehräämö on Orimattilan ykkös-
juttu kaikille, jotka tulevat tänne 
muualta. Se saa osakseen valta-
vaa ihailua ulkopuolisilta, matkai-
lijoilta, monilta kulttuuri- ja mu-
siikkipuolen ihmisiltä. Pelkkää kii-
tosta satelee heiltä Kehräämöstä. 
Miksi Orimattilan kaupunki ei 
noteeraa Kehräämöä? Vaikka 
siellä on kaupungin info-piste-
kin ollut vuosia, ihan ilmaiseksi.

Miksi eräät kaupunkilaiset ei-
vät tykkää Kehräämöstä? Kenen 
etu on mollata sitä pitkin kyliä? 
Eetvartti aina kiikuttaa kaikki 
tyttöystävänsäkin ensin Keh-
räämölle ja sitten vasta telttai-
lemaan. On siellä vaan niin paljon 
nähtävää ja shoppailtavaa. Ja 
ruoka on hyvää molemmissa 
päissä taloa.

* * *
Moni veikkasi, että nyt orimatti-
lalainen kansanedustaja nousee 
sisäministeriksi, kun Risukko 
valittiin puhemieheksi. Mutta 
eipä niin käynyt, kun ohi ajoi 
Kai Mykkänen. Turhaan siis jätti 
Henna-työryhmän?

* * *
Tavataan taas toreilla! 

E E T V A R T T I

Tämä on niin totta! Tiekarhuja on ikävä.

Komee on Aholan vehje. Kuski poikkesi Kuumakuppiin kahveelle.

Kannabista vai ei? Kiva 
lukijamme lähetti kuvan.

Auto törmäsi kaiteeseen. 
Muuten se olisi luisunut 
rakkaaseen Palojokeen.
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Olemme
facebookissa

Happy hour joka päivä 18-22
pullokarhu III 3€

pullokarhu A 3,50€

iso hanaolut 4€

pieni hanaolut (0,25l)  2€

lonkerot  4€

siiderit (0,33l) 4€

corona sol 4€

mustikkashotti 2€

muut shotit 2,50€

-jekku, minttu, terva & talon shotit

Ma-To 09-24
Pe 09-03
La 10.30-03
Su 11-24

Synttäri-illan
esiintyjä!!!
Modern
Talking
Reloaded

Juhlistamme 6-vuotis-
taivaltamme pe 2.3.-18
Tarjoamme kakkukahvit
klo 10.30-17 välisenä aikana
asiakkaillemme. Tervetuloa!

Liput 17€. Ennakkomyynti käynnissä! Varaa omasi ajoissa!

www.k-maatalous.fi

1495

1795

490

www.k-maatalous.fi

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

AINA EDULLISESTI!
HAKKI 
TERÄKETJUÖLJY 10 L

HIEKOITUS- 
SEPELI 25 KG

PIENKONEBENSIINI 
STIHL 2-T, 5L

AKKUPORAKONE 
MAKITA DDF484RMJ 
319,00

29900

+ VARUSTESARJA 
B-49725 69,00

YHT. TARJOUS

Värisilmä Orimattilan Tapetti ja Väri Oy
Kärrytie 3, Orimattila. (03) 871 250

.fi

HUOM! Uudet aukioloaikamme!

Tokkolantie 8, Orimattila
www.orimattilanputkityo.fi 

Orimattilan
Putkityö Oy

Olemme myös
Facebookissa

Myymälä Joni 040 513 8073, Janne 0400 616 234, Hanski 0400 492 944

Säästöä lämmitykseen
Jos talossasi on vesikiertoinen
lämmitysjärjestelmä, niin siirry
nykyaikaan ja asennuta kotiisi

Mitsubishi ECODAN
ilma/vesilämpöpumppu
Säästät
euroja!!!
Ecodan toimii
yksin tai vanhan 
järjestelmän
kanssa yhdessä

ECODAN ilma/vesilämpöpumpun näytöltä on 
helppo säätää huonelämpötilaa ja lämmön 
talteenoton asetuksia.

Nyt on poltinhuollon aika
Kokenut asentajamme
hoitaa homman.
Hyvin säädetty
öljypoltin säästää
heti lämmityskuluja.

LVI-REMPPAAN
saat myös edullisen

remonttilainan!

ÖLJYPOLTIN
tarjoushintaan

LVI-MYYMÄLÄMME

palvelee MA-PE

8.00-16.00


