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Verkkokauppa palvelee 24h!V kk k l l 24h!

Paljon sidottuja kimppuja, upeita 
ruusuja, ihania suklaita, lahja-
kortteja ja vaikka kukkakoristelu 
lahjapakettiin tai pulloon.
Toimitamme kukkalähetyksiä 
ympäri Orimattilaa.

Erkontie 13 Orimattila, 044 9746132
ma-ke 9-17,to-pe 9-18, la 9-16 ja su 11-15

www.diia.fi    044 9746132

Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu Diia Oy

Muista
ystävää 14.2.

Ystävänpäivänä 
palvelemme 9-19

Avaa tili!
Saat 12 kk
korotonta

maksu-
aikaa!

Ajanvaraus netissä www.orimattilannakokeskus.fi

(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

osta 1
saat 2

Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

Näöntarkastus optikolla
kaupan päälle!

SILMÄLÄÄKÄRIT:
Ti 19.2. Jukka Siitonen
Pe 1.3. Ritva Lemola
To 7.3. Aleksi Sarkola
Ma 11.3. Ilkka Puusaari
Ti 19.3. 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

Tervetuloa tutustumaan tietoisen 
läsnäolon saloihin (mindfulness)
24.2. klo 11.00-15.00, hinta 40€

Ilmoittautumiset
17.2. mennessä.
If not now, when?

Puh. 0405673614

Kauneushoitola Eve T:mi

Maaliskuussa EXTRAA 13.3.

Kenkätalo
MASCOTTI

koot 37-46

UUTUUS!
Lämpimät huopakengät

Erkontie 14, S-marketin vieressä, 
ORIMATTILA, ma-pe 9-16.30, la 9-14
- Soita ja kysy lisää:
040 558 6702, Kari Wiio

Hengittävät 
kesät ja talvet
Pohjat pitävät
liukkaillakin

Erinomainen jalkine,
jos Sinulla on esim.

- Mascotin omaa tuotantoa

 diabeetikon jalkaan!

- Mustana ja tummanharmaana

- Nauhoilla ja
  tarroilla
    TUTUSTU!

Kotimaista laatua
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Suosi orimattilalaista

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

NYT TÄYSIN VALMIINA!

Tilaa uusi hirsikoti vaivattomasti
Toteutamme sinulle täysin valmiin hirsikodin yhdellä ainoalla 
sopimuksella. Kerro meille rakennuspaikka, me hoidamme kaiken.

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

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

Lunta on riittänyt myös Erkontien varrella. 
Tässä kuormataan ja kuljetetaan lumikasoja 
pois Orimatin piha-alueelta. Kiinteistöfirmoilla 
ja auraajilla on ollut kiirettä.

Orimattilassa on paljon hyviä palveluja, joita tarjoaa 
niin yksityiset, yhdistykset kuin kaupunkikin.  Lisäksi 
löytyy laadukkaita tuotteita, joita kannattaa suosia, 
muun muassa Maatila-Liha Merosen, Salmisen Leipo-
mon, Ykkösleipureitten ja Varpion Puutarhan tuotteet. 
Lisäksi löytyy muitakin paikallisia tuottajayrityksiä.

Myös Kenkätalo Mascotti kuuluu vahvaan paikal-
liseen osaamiseen. Monet laadukkaat kengät ovat 
syntyneet Orimattilassa Dr. Wiio -tuotemerkillä. Nyt 
Mascotti valmistaa lämpimiä huopakenkiä, joita voi 
käyttää niin talvella kuin kesälläkin. Moni tykkää niistä 
niin paljon, ettei malta ottaa niitä jalasta edes pikku 
päikkäreillään. Suositellaan kaikille, jotka haluavat 
pitää jalkansa lämpiminä ja hyvässä olossa.

Joskus heitin Kehräämölle ajatuksen tuottajatorista, 
mutta se ei lähtenyt liikkeelle. Joku taho voisi asiasta 
innostua ja perustaa tuottajatorin jonnekin Orimattilan 
keskustan tiloihin?

Extraa olisi mukana kannustamassa ja tekisi juttua, 
koska lähipalvelut ovat aina parasta, mitataan sitä 
sitten millä mittarilla tahansa.

Tärkeää on käyttää Orimattilan yritysten ja yrittäjien 
palveluja. Sellaisten yritysten, jotka tekevät hommia 
laillisesti eikä pimeästi. Harmaata talouttakin täältä 
valitettavasti löytyy, joka sinällään sotkee reilua kil-
pailua. Lisäksi pimeä työ saattaa aiheuttaa suuriakin 
vahinkoja, jos vaikka sattuu esimerkiksi sähköasen-
nuksissa ongelmia. Niitä ei vakuutusyhtiö korvaa, jos 
asennuksia ei ole tehty laillisesti.

Orimattilasta löytyy rakentamiseenkin kaikki mitä 
tarvitaan, niin tavarat kuin rakentajatkin. Löytyy myös 
reilua meininkiä, joten suosikaa paikallisia osaajia! 
Tiedoksi myös kaupungin virkamiehille ja päättäjille.

Tapakasvatus paikallaan
Aina silloin tällöin joutuu puuttumaan lasten ja nuorten 
roskaamiseen. Jostain syystä eräät kaverit heittävät 
roskansa maahan, yleensä ne ovat karkkipapereita, 
tupakka-askeja ja grillituotteiden papereita. Myös alu-
miinisia kaljatölkkejä viskotaan autoista, kun se on 
niin hienoa olla pikku virrissä maailmanomistajana? 
Muutamat tölkit ovat lentäneet myös heinäpelloille 
ja paalauskoneessa repeytyneet teräviksi metal-
lisuikaleiksi ja matkanneet lehmän vatsaan, jossa 
repineet mahalaukun. Eläin on kuollut koviin kipuihin 
ja verenvuotoon.

Tammikuun lopulla kysyin kahdelta nuorelta mieheltä, 
että otanko kuvan, kun toinen polki lumihankeen pii-
loon Tupla-patukan papereita. Olivat yhteiskoululaisia 
odottamassa linja-autoa Tokmannin läheisellä pysäkillä.

Polvista reikiintyneissä housuissa oleva kaveri otti 
makeispaperin maasta ylös ja kehotin laittamaan bus-
sikatoksen vieressä olevaan roskikseen. Totteliko, niin 
sitä en jäänyt kyttäämään.

Miksi pitää roskata? Onko kotona niin uusavuttomia van-
hempia, etteivät osaa opettaa jälkikasvulleen pelisääntöjä? 
Luonto on kuitenkin meidän kaikkien yhteinen ja 
kallein omaisuutemme.

- - -
Hyvää ystävänpäivää, joka olkoon meillä joka päivä!

Reijo Välkkynen www.olanextraa.fi

Orimattilan Osuuspankin tulos 

Liiketoiminta kasvoi
tasapainoisesti v.2018
- Korkokate parani noin 3,5 % 
ja vertailukelpoiset palkkiotuotot 
kasvoivat peräti 16,3 %. Liike-
toimintaan liittyvät kulut pysyivät 
kokonaisuutena edellisvuoden 
tasolla. Merkittäviä kertaluon-
teisia kulueriä liittyi vielä viime-
kin vuonna Osuuspankkitalon 
kehittämiseen. Muun muassa 
asunto-osan suunnitteilla ole-
vaan peruskorjaukseen varau-
duttiin 460.000 euron arvon-
alentumiskirjauksilla.

Näiden kuluerien jälkeen kertyi 
liikevoittoa noin 1,366 miljoonaa 
euroa, joka oli noin 4,5 % enem-
män kuin edellisvuonna, kertoo 
toimitusjohtaja Jukka Sipilä.

Talletuskasvu pysyi lähes vuo-
den 2017 tasolla ollen 2,6 %. 
Myös asiakkaiden sijoitukset 
joukkovelkakirjalainoihin kas-
voivat 3,5 %, toisaalta rahasto-
sijoitukset olivat laskusuunnassa 
muun muassa loppuvuodesta 
voimakkaasti heikentyneen 
markkinatilanteen takia. Luot-
tokanta kasvoi noin 3,5 % ja tällä 
kertaa kasvun veturina toimivat 
asuntoluotot yritysrahoituskannan 
pysyessä entisessä suuruusluo-
kassa. Pankin yli 200 miljoonan 
euron luottosalkun matalasta 
riskitasosta kertoo se, että yli 
90 päivää erääntyneenä olleita 
saamisia oli ainoastaan 737 
tuhatta euroa, mikä on 35 % 
edellisvuotta vähemmän.

- Pankin riskiin suhteutettu 
vakavaraisuussuhde säilyi edel-
leen erinomaisella tasolla ollen 
yksi toimialan parhaista. Vuoteen 
2017 verrattuna se parani reilulla 
kahdella prosenttiyksiköllä ollen 
68,1 %.

Omistaja-asiakkaille palautui 
vuoden 2018 toiminnasta yli 
miljoona euroa

- Uusia omistaja-asiakkaita 
saimme päättyneenä vuonna 265 
kpl. Koko omistaja-asiakasmäärä 
vuoden lopussa oli 7 320. Heille 
maksoimme asiakkuuden volyy-
min perusteella kertyviä bonuksia 
716 tuhatta euroa. Kun tähän 

lisätään tilivuodelta maksettava 
korko Tuotto-osuuksille noin 350 
tuhatta euroa, ollaan jo reilusti 
yli miljoonassa eurossa. 

Asiakkaita meillä oli vuoden 
päättyessä kaiken kaikkiaan 13 
437. Selkeä vähennys edellis-
vuoteen johtuu viime kesänä OP 
Ryhmässä valtakunnallisesti to-
teutetusta pitkään passiivisena 
olleiden asiakkaiden poistami-
sena asiakaskannasta. Yhteisten 
sekä pankki- että vakuutuspalve-
lua käyttävien asiakkaiden määrä 
säilyi likipitäen 

ennallaan ollen 6 859 kpl 
edellä mainitusta poistoajosta 
huolimatta.

Osuuspankkitalon
kehittäminen
jatkuu 
- Viime aikoina on Hennan 
suunnalta kuulunut positiivisia 
uutisia. Liityntäpysäköintialuetta 
on jo laajennettu, pientalojen ra-
kentaminen on lähtenyt liikkeelle 
ja kerrostalojakin on tosissaan 
suunnitteilla. Tulevaisuudessa 
osuuspankinkin mukana olo 
Hennan hankkeissa vahvistu-
nee entisestään. 

- Vielä tulevana vuonna 
pääasiallinen huomiomme 
on kuitenkin keskustan ja 
erityisesti Osuuspankkitalon 
kehittämisessä. Parhaillaan 
selvitettävänä on asuinhuo-
neistojen nykyaikaistamiseen 
ja viihtyvyyden lisäämiseen täh-
täävä remontti muun muassa 
ilmanvaihtoa parantamalla sekä 
kylpyhuone- ja keittiöratkaisuja 
monipuolistamalla. 

Vastuullisesti
mukana elämän
eri käänteissä

- Edellä mainittujen bonusten 
ja Tuotto-osuuksille maksetta-
vien korkojen lisäksi olemme 
mukana osaltamme mahdol-
listamassa asiakkaillemme 

etuja mitä moninaisimmilla 
elämänalueilla.

- Parhaillaan päätettävänä 
ovat lasten ja nuorten liikunta- 
ja kulttuuriharrastuksiin liittyvät 
alkaneen vuoden avustukset ja 
yhteistyösopimukset. Olemme 
yhteistyössä myös koulujen 
kanssa parantamassa oppilai-
den taloustaitoja, jotta nuoret 
paremmin ymmärtävät esimer-
kiksi ns. pikavippien todelliset 
rahoituskustannukset. 

Kulttuurin saralla viime vuoden 
suurin panostus olivat yhdessä 
Orimattilan kaupungin ja ”Pom-
mi-Henkan” kanssa toteutetut 
kuuden kylän esittelyvideot ja 
niihin liittyvät valmistumassa 
olevat kuvakollaasit pankin 
neuvottelutilojen yhteyteen. 

- Yksi tämän vuoden paino-
pistealueista on ”sijoittaminen” 
laadukkaaseen lähiruokaan; tar-
joamme kaikille omistaja-asi-
akkaillemme yhdessä Ravintola 
Tehtaan kanssa mahdollisuuden 
liittyä Tehtaan a’la carte -klu-
biin, jonka jäsenet pääsevät 
etunenässä ja erikoishinnoin 
tutustumaan kausittain vaih-
tuviin ruokalistoihin.

- Luvassa on myös omista-
ja-asiakkaillemme suunnattuja 
yllätysetuja vuoden mittaan. 

- Tänä vuonna pääasiallinen huomiomme on keskustan ja erityisesti Osuuspank-
kitalon kehittämisessä, sanoo Jukka Sipilä.
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www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

Lämmin fleece
-jokapäiväinen 

onni koko 
talvikauden

KORJAUSOMPELUA
Avoinna: Ti 10-17,

ke ja to 9-14.
Tai sop. mukaan.

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

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

RAKSAPÄIVÄ
lauantaina 13.4. klo 9-14 Tervetuloa!

Esittelypaikat: Tero, 044 761 0968

25v.SYNTTÄRI-
MARKKINAT
lauantaina 16.2.
klo 9-15

GRILLIMAKKARATARJOILU

MAATILAN PALVELEVA PUOTI

Tervetuloa!

Terveysmittausta Aito
hyvän olon kaupassa
Nyt kannattaa tutkituttaa omia 
terveysarvojaan, joita sairaanhoi-
taja mittaa perjantaina 15.2. klo 
9 – 17 Orimattilan Aito hyvän olon 
kaupassa (ent. Care) S-Marketin 
kauppakeskuksessa.

Näitä voi mittauttaa:
Erittelevä kolesteroli 20 € 

(tulee olla ravinnotta 8 tuntia 
ennen mittausta, mutta ei yli 
12 tuntia), kokonaiskolesteroli 

10 €, verensokeri 5 €, hemo-
globiini 7 €, luuntiheys 25 €. 
Verenpainemittaus on ilmainen.

Varaa aika mittaukseen etukä-
teen puh. 03-7331223.

Motopalvelu Niemitalo Oy edus-
taa CF Moto ja Yamaha -merk-
kisiä mönkijöitä, joita on tarjolla 
monia eri malleja.

CF Moton ostetuin mönki-
jämerkki Skandinaviassa on 
C Force 450 EFI, josta löytyy 
muun muassa seuraavia omi-
naisuuksia, joita yrittäjä Timo 
Niemitalo esittelee.

- Ihan perusajomukavuuteen 
liittyen, niin iskunkestävät käsi-
suojat auttavat monella tavoin.  Ei 
tule iskuja, ne suojaavat viimalta 
ja ei maastoajossa risut pääse 
lyömään sormille.

- Jykevät 25” maastorenkaat 
takaavat hyvän pidon vaikeim-
missakin paikoissa ja 250 
mm:n maavara antaa riittävää 

korkeutta ajella epätasaisessa 
maastossa. Myös alumiinivanteet 
ovat erikoiskestävät ja samalla 
kevyet, Timo sanoo.

Nykyisin kaikissa mönkijöissä 
on vakiovarusteena vinssi, joka 
on C Forsessa 2500 LBS. 

- Tarkoittaa 2500 kilon ve-
tokykyä, jolla voi myös nostaa 
esimerkiksi lumilevyä. Tai jos jäät 
kiinni, niin vinssi vetää mönkijän 
pois pahemmistakin paikoista. 
Samoin vinssi vetää puutava-

raa, helposti esimerkiksi tukkeja. 
Myös vetokoukku ja peräkärryn 
pistoke ovat vakiovarusteina.

Lisävarusteita
moneen menoon

- C Force 450 EFI:ssä on neliveto 
ja elektroninen tasauspyörästön 
lukko. Erillisjousitus takana antaa 
ajomukavuutta ja tasapainottaa 
mönkijän menoa vaikeissakin 
maastoissa.

Mönkijään on saatavana monia 
erilaisia lisävarusteita.

- Puskulevy, joka toimii lumi-
varusteena tai sitten maantasoi-
tukseen. Kuljetusboxeja löytyy 
mönkijän perään ja eteenkin, 
samoin kuljetuskärryjä vaikkapa 
puiden kuljetukseen pois met-
sästä.

- Myös metsästyshommissa 
mönkijä on mieleinen kaveri. 
Sillä voi vetää ahkiota, jossa on 
tavaraa tai sitten auttaa myös 
riistan kuljettamisessa. Helppo 
vetää isommalla ahkiolla saa-
listettu hirvikin pois vaikeasta 
maastosta.

Timo kertoo, että lisävarustei-
na myös on pohjapanssareita, 
tuulisuojaa, kahva- ja lohkoläm-
mitintä. UTV:n malleihin löytyy 
lisävarusteina myös lämpöhytit. 
Sellainen on kiva 2-paikkaises-
sa mönkijässä, jossa voi istua 
rinnakkain ja tehdä matkaa 
lämpimässä hytissä vaikkapa 
talvella.

Motopalvelussa on mönkijöitä 
jokaiseen menoon. Toimitusaika 
on 2-7 päivää, riippuen asiak-
kaan toiveista ja varustelusta. 
Myös kotiinkuljetus onnistuu 
sopimuksen mukaan.

- Meillä on vahvuutena myynti 
ja huolto saman katon alla täällä 
Messinkitiellä. Hoidamme aina 
omat merkkimme kuntoon, sen 
lupaamme, Timo korostaa.

C Force 450 EFI:ssä kolmen 
vuoden takuu takaa mönkijälle 
laadukkuutta ja kestävyyttä. Hinta 
on 5390€ +toimituskulut 300€. 
Lisätietoa FC Moton ja Yamahan 
mönkijöistä löytyy: motopalvelu.
com -nettisivuilta.

- Tervetuloa tutustumaan Motopalvelun mönkijöihin, mopoihin ja moottoripyöriin. 
Kannattaa katsoa nettisivuiltammekin mitä kaikkea tarjoamme, Timo suosittaa.

Wikipedian mönkijätietoa:
Mönkijä on nelipyöräinen, neli- tai takapyörävetoinen, yhdelle tai 
kahdelle henkilölle tarkoitettu moottoroitu maasto- tai liikennea-
joneuvo, joka on suunniteltu kulkemaan huonossakin maastossa. 
Mönkijästä käytetään myös nimitystä ATV, ”kaikkien maastojen 
ajoneuvo”.

Mönkijöissä on matalapaineiset, ajoneuvon kokoon suhteutettuna 
suuret renkaat. Mönkijöitä on myös tieliikenteeseen rekisteröityjä, 
ja jotkut tieliikennemönkijät on rekisteröity kahdelle henkilölle.

Mönkijöiden kehittyessä niitä on alettu käyttää yhä enemmän 

hyötyajoneuvoina ja työkoneina. niihin on saatavissa erilaisia pe-
räkärryjä tavaran kuljettamiseksi maastossa ja työkaluja, kuten 
lumiauroja ja maa- ja metsätalousvarusteita. Mönkijän etuna 
vaikeakulkuisessa maastossa on traktoriin verrattuna pieni pai-
no ja maastoon jäävät vähäiset jäljet esimerkiksi metsätraktorin 
jälkiin verrattuna.

Ajoneuvossa pitää olla vilkut, valot, takavalot ja molemmilla 
puolilla peilit. Tieliikenteessä olevaa mönkijää koskevat peruslii-
kennesäännöt, mutta moottoritiellä mopomönkijällä ei saa ajaa, 
eikä myöskään pyörätiellä, vaikka se olisi mopoille sallittu, koska 
kevyttä nelipyörää ei lasketa mopoksi.

“ Meillä on vahvuutena myynti ja huolto 
saman katon alla täällä Messinkitiellä. Hoi-
damme aina omat merkkimme kuntoon, 

sen lupaamme.

“ Myös metsästys- 
hommissa mön-
kijä on mieleinen 

kaveri. Sillä voi vetää 
ahkiota, jossa on tav-
araa tai sitten auttaa 
myös riistan kuljet-
tamisessa. 

Motopalvelu tarjoaa:

Mönkijä on
kätevä kaveri
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Ystävänpäivän jatkot
Kehräämöllä la 16.2. klo 10-14
PULLAKAHVITARJOILUA
KÄSITYÖVAKAN edustalla
                            Puotikujalla.

ot

MATTOVAKAN
TOIMINNAN
ESITTELYÄ.

PITSITUVASSA pitsien historiaa
Heinämaan 
Pitsinkutojat ry:n
60-v. JUHLAVUOSI
Näyttelyssä puheenjohtajat 60 vuoden ajalta.

Tervetuloa mukaan iloiseen tapaamiseen!

- 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 

Auraus oli myöhässä
Pikkasen kehuttiin tammikuun 
Extraa-lehdessä Orimattilan tie- 
ja katuaurauksista. Mutta ei se 
nyt ihan niin hyvältä aina näytä.

Tässä ottamani kuva lumisesta 
väylästä on Lahdentien ja Rau-
tamäntien väliseltä uudelta ke-
vyenliikenteenväylän osuudelta, 
jota myös jotkut käyttää autolla 
liikkumiseen. Kuvahan oli edel-
lisessä lehdessä.

Oheisen kuvan ajankohta on 
21.1 2019 n. klo 10.20. Lienee 
auraajalla kiire muualla?

Terveisiä
Rautamäentieltä

Uusi merkki Latolantiellä
Lukijan lähettämä kuva liiken-
nemerkistä, joka on ilmestynyt 
Latolantien alkupäähän, kun tul-
laan Luhtikyläntieltä. Vastaava 
merkki on myös Juonalantien 
alkupäässä.

Lukija ihmettelee mikä merkki 
ja mitä se tarkoittaa? Harva sitä 
taitaa tietää?

Vastaus on sivulla 7, oikean-
puoleinen palsta, alaosassa.

Toimitus

Merosella synttäri-
markkinat la 16.2.

Maaliskuussa tavataan

ke 13.3.

Tulevana lauantaina on luvassa iloista mieltä ja maistuvaa päivää, 
kun Maatila-Liha Merosella pidetään perinteiset synttärimarkkinat 
kello 9-15. Mennään varsin talvisissa merkeissä.

Luvassa on mm. grillimakkaratarjoilua, reippaita tarjouksia ja 
musiikkia. Paikalla on Leipomo Limbbu ja muita myyjiä. Virenojan 
koululaisten kahvio-puffetti palvelee.

Myös maatilan palvelevasta puodista löytyy herkkuja jokaiseen 
makuun.

Elämysjuttuna on moottorikelkka-ajelua sekä Pennalan VPK:n 
esittelyä.

- Nämä muuten ovat jo 25. synttärimarkkinat puodissa, aika 
rientää niin nopeasti, toteaa Erja Meronen.

Palvelua kaikille orimattilalaisille

Hyppää palvelubussin kyytiin
Orimattilan taajamassa ja ha-
ja-asutusalueella ajaa pikku-
bussi, jonka kaikki bussivuorot 
ovat avoimia kaikille kuntalai-
sille. Bussi kiertää erillisten 
aikataulujen mukaisesti.

Palveluliikennettä ajetaan 
matalalattiaisella pikkubussil-
la, jossa on tilaa rollaattoreille, 
lastenvaunuille ja pyörätuoleille. 
Viime elokuusta lähtien palve-
lubussia on kuljettanut Tauno 
Autio, joka tuntee Orimattilan 
seudun hyvin.

- Olen tullut Orimattilaan 
muuttokuorman mukana 
Reisjärveltä vuonna 1969 ja 
siitä saakka asunut paikkakun-
nalla. Monenlaisia kuljetusalan 
hommia on tullut tehtyä vuo-
sien varrella ja nyt sitten olen 
palvelubussin kuskina, Tauno 
selvittää.

Tauno on jo tullut tutuksi sa-
doille palvelubussin matkus-
tajille. Matkantekoa tehdään 
hymyssä suin ja palvelu pelaa 
aina, tarvittaessa kuskataan ko-
tiportille asti ja nostetaan os-
toskassit asiakkaan rappusille.

- Moni mieltää, että tämä 
olisi taksi, mutta ei ole, eikä 
ole linja-autokaan, vaikka onkin 
aikataulut, jonka mukaan kul-
jetaan, tosin ne eivät ole niin 
sidottuja. Aina silloin tällöin 
tosiaankin voidaan poiketa 
tarvittaessa linjalta, jos tarve 
niin vaatii. Palvelen mielelläni.

Uusia reittejä?

- Ja nyt heitänkin kaupunki-
laisille kysymyksen, että miten 
nykyisiä reittejä voitaisiin uu-
distaa? Missä on kyydin tar-
vitsijoita, joita palvelubussi ei 
vielä tavoita? Taunolle voi lait-
taa sähköpostia: tanepappa@
gmail.com tai soittaa numeroon 
044 230 8051.

- Kaikki reittiaikataulut löyty-
vät Orimattilan kaupungin net-
tisivuilta, sieltä osiosta palvelut 

ja joukkoliikenne. Aikatauluja 
saa myös kuskilta.

Tauno kertoo missä palvelu-
bussi liikkuu:

Joka arkipäivä ajetaan aamui-
sin klo 10 saakka taajamalii-
kennettä, jonka jälkeen kierros 
jatkuu haja-asutusalueiden 
aikataulujen mukaan.

Maanantaisin ajellaan Vilja-
niemi, Pennala ja Lankilantie.

Tiistaisin käydään Kuivannolla, 
ja vuoro kaipailee lisäpotkua…

Keskiviikkoisin palvelubussi 
pyörii keskustan alueella.

Torstaisin ovat vuorossa Hei-
nämaa, Virenoja, Niinikoski, 
Pakaa ja Tietävälä.

Perjantaisin ajetaan Mallus-
joen ja Luhtikylän suunnat.

Palvelubussi ajaa ensin esi-
merkiksi Mallusjoelle, kuskaa 
matkustajat keskustaan ja sit-
ten hakee kyytiä tarvitsevat 
Luhtikylästä ja tuo keskustaan 
ja sitten kuljettaa Mallusjoelta 
tulleet takaisin ja palaa taas 
keskustaan ja sitten Luhtikylän 
suunnan asiakkaat kotiin.

Palvelubussin hinnat ovat koh-
tuulliset, sillä tämä Orimattilan 
oma joukkoliikenne saa tukea 
myös valtiolta ja kaupungilta.

Keskusta-alueella yhdensuun-
tainen matka maksaa: aikuinen 
3,30 euro ja lapsi (4-12 v.) 1,70 

euroa. Haja-asutusalueella yh-
densuuntainen matka: aikuinen 
3,30- 5,50 euroa ja lapsi (4-12 
v) 1,70-2,80 euroa. Alle 4-vuoti-
aat lapset pääsevät vanhempien 
seurassa ilmaiseksi.

Bussiin pääsee reittien var-
rella olevilta aikataulupisteiltä. 
Keskustassa palvelubussipysä-
kit löytyvät linja-autoasemalta, 
S-Marketin edestä sekä ter-
veyskeskuksesta. Bussin voi 
myös pysäyttää kättä nosta-
malla. Lisäksi tarvittaessa voit 
sopia kyydistä soittamalla pal-
velubussin kuljettajalle.

Palvelubussin liikennöinnistä 
vastaa Palvelubussi VJL Kul-
jetus.

- Tätä ei tehdä rahasta, vaan 
rakkaudesta, jotta jokainen 
pääsee edullisesti palvelujen 
pariin, Tauno korostaa.

- Toivon kuntalaisilta aktiivisuutta ja ideoita palvelubussin liikenteen kehittämisek-
si, Tauno sanoo.

Hippo-hiihdot kisaillaan 20.2.
Orimattilan Osuuspankin perin-
teiset Hippo-hiihdot pidetään 
Ämmäntöyrään hiihtokeskuk-
sessa tiistaina 20.2. kello 18 
alkaen. Kisat ovat joka vuosi 
saaneet hyvää innostusta las-
ten ja heidän vanhempiensa 
keskuudessa.

Hippo-hiihtojen sarjat tytöille ja 
pojille sekä hiihdettävä matka: 
2015 ja sen jälkeen syntyneet 
100 metriä. 2013-2014 syn-
tyneet 300 metriä. 2011-2012 
syntyneet 500 metriä. 2009- 
2010 syntyneet 1,2 kilometriä 
ja 2007-2008 syntyneet samoin 
1,2 kilometriä.

Ilmoittautuminen pe 15.2. klo 
12 mennessä sähköpostitse: 
orimattilan@op.fi 

Ilmoita lapsen nimi, syntymä-
vuosi ja osallistuuko tyttöjen vai 
poikien sarjaan.

Lähtölistat julkaistaan 18.2. 
Jymyn nettisivuilla.

Kilpailunumeroitten jako alkaa 
kisapaikalla klo 17.15. Kaikki 
osallistujat palkitaan. Kisapaikal-

la on tarjolla Merosen makkaraa 
ja mehua. Pakkasraja -15 astetta. 

Tapahtuma on maksuton. - Kaikki 
lapset mukaan kisailemaan!

Hippo-hiihdot saavat aina paljon innostusta.

“ Aina silloin tällöin tosiaankin voidaan 
poiketa tarvittaessa linjalta, jos tarve niin 
vaatii. Palvelen mielelläni.
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Kirje, 14.2.2019
MINULTA on kysytty, 
miten muotoilla kirje, 
jos haluaa kirjoittaa 
rakkaudelleen. Kirjoitin 
sen Teille.

”Rakas. 

SYY, miksi kirjoitan tä-
män Sinulle, on selkeä. 
Olet minulle Se. Se tär-
keä, se ainutlaatuinen ja 
se joka saa sydämeni 
liekin nousemaan kor-
keammalle. 

SINÄ et koskaan sam-
muta minua, sinun 
sanasi ja tekosi ovat 
nostattavia ja mieleni 
on sinun tapaamisesi 
jälkeen kuin niitty täyn-
nä unikoita ja perhosia, 
villivadelmia ja auringon 
kultaisia säteitä. Sanasi 
solisevat korvissani kuin 
satakielet ja silmäni si-
ristyvät säteilystä, joka 
Sinussa on.

KIITOS, kun saan olla 
elämässäsi. Kiitos kun 
katsot minuun, sillä 
tavalla kuin katsotaan 
pehmein silmin. Kiitos, 
että olet minun hetkis-
säni. Kiitos, että onni 
paistaa Sinusta kun 
tapaamme. Kiitos, että 
otat aina minut vastaan 
yhtä avosylin.

ELÄMÄ on niin kovin 

arvaamaton, mutta se, 
mitä meillä on ei ka-
toa. Tiedän sen. Elän 
joka hetken kanssasi 
kuin se olisi viimeinen 
hetki nähdä sateenkaari. 
Hengitän kanssasi kuin 
se olisi viimeinen raikas 
syysaamu. Luistelisin 
kanssasi joen pintaa 
maailman ääriin, lau-
kussani eväitä ja vihko. 
Sillä kirjoittaisin kaiken 
kokemamme muistiin, 
luettavaksi niille jotka 
eivät uskoisi meidän 
onnemme laatua. 

MAAILMAN järjestys on 
mennyt niin, että olen 

tavannut Sinut. Sen 
edessä olen mykisty-
nyt. Mykistynyt kuin 
korkein vuori lähimpä-
nä aurinkoa, mykistynyt 
kuin kotka löytäessään 
pesäpuunsa. 

SINÄ olet minulle Se. 
Se. Luottamukseni 
arvoinen. Rakkauteni 
sinulle ojennan, tiedän 
että talletat sen huolella. 
Sillä sellainen sinä olet. 

Rakkaudella, Sinun.”
- -

Teresa Ackalin
Porvoo

Avoinna
 ma-pe 9-18
 la 10-15

Tarjoukset voimassa helmikuun 2019Erkontie 16, Orimattila

9 18HYVÄN
OLON
KAUPPA

Sairaanhoitaja mittaa
perjantaina15.2.2019

klo 9-17
Varaa aika etukäteen!

Erittelevä kolesteroli 20 €
(ravinnotta 8 tuntia ennen
mittausta, mutta ei yli 12 tuntia)
Kokonaiskolesteroli 10 €
Verensokeri 5 €
Hemoglobiini  7 €
Luuntiheys 25 €
Verenpaine ilmainen

Ubikinon Q 10
150 mg

120+60 kps

Vitamar Strong
Omega-3

Evonia

Biolic

Calcia 800 plus

Paine-Kalium
Normaaliin verenpaineeseen

Redasin 
Strong

Kolesterolin 
normaalina 
pysymiseen!

59,90

16,90

Sydämelle, 
aivoille

Hiuksille

Valkosipuli tbl
vastustuskykyyn!

p

29,90
(39,90)

18,90

19,90

10,90

10,90

140 tbl
Luustolle

P. 03-7331 223

Et jää ilman.

on netissä!
www.olanextraa.fi 

 - talleta osoite suosikkeihin
 - Extraa löytyy vuosien takaa
Ilmestyy aina puolen kuun aikaan.

Muotitorpan vaatteita
myynnissä Orimattilassa
Sarin Kauneussalonki tarjoaa 
Orimattilan seudulla Muotitor-
pan tyylikkäitä ja kauniita naisten 
vaatteita. Tiistaina 22. tammi-
kuuta järjestetty esittelytilaisuus 
sujui hienosti, sillä mukana oli 
parisen kymmentä naista, jot-
ka heti ihastuivat Muotitorpan 
vaatteisiin.

- Muotitorpan tuotteet ovat laa-
dukkaita ja hyvällä leikkauksella. 
Nahalta näyttävät ja konepestävät 

tekstiilinahkavaatteet ovat saa-
neet suuren suosion ja halusin 
niitä myyntiin myös Orimattilaan, 
Sari Mattila kertoo.

- Vaatteidemme valmistuksessa 
työllistämme suomalaisia laaduk-
kaita ompelimoita. Tekstiilinahka 
on joustavaa, hiostamatonta, 
konepestävää kangasta, joka 
kestää käyttöä ja kulutusta. 
Kokoja löytyy kaikille naisille 
XS:stä 4XL:ään saakka. Koko 

vaatemallistomme valmistetaan 
samasta kankaasta ja värejä ja 
sävyjä on useita. Vaatteet on 
suunniteltu suomalaisen naisen 
mitoitukselle ja mallimestarinam-
me on Jaana Hietikko, selvittää 
Sari Piuhola Muotitorpasta. 
- Tervetuloa ihastumaan Muoti-
torpan vaatteisiin. Mallistomme 
löytyy nettisivuilta www.muoti-
torppa.fi ja olemme myös face-
bookissa.

Sari Piuhola ja Sari Mattila esittelivät Muotitorpan vaatteita Sarin Kauneussalon-
gissa tammikuun lopulla.

Sarafaani PopUp kiinnosti

Tammikuussa Sarafaanin Po-
pUp naistenvaatteiden esittely 
ja myynti veti väkeä runsaasti ja 

moni oli lähtenyt myös kauempaa 
ostoksille Orimatin liiketiloihin.

- Useampi nainen kävi sano-

massa, että oli löytänyt ensim-
mäisestä PopUpista niin sopivat 
vaatteet, että tuli nyt uudestaan, 
selvittää Anni Främling Sara-
faanista. 

- Monelle tuotteet olivat tut-
tuja, kun he olivat käyneet joko 
Oitin tehtaanmyymälässämme 
tai ostaneet tuotteita jälleen-
myyjäliikkeistä tai sarafaani.fi 
-verkkokaupasta.

Sarafaani lupasi tulla maalis-
kuussa uudelleen (ke-la 13.-
16.3.). - Silloin on mukana uusia 
kevään tuotteita sekä keväisiä 
Outlet-löytöjä.

- Nyt osalle kävijöistä Sara-
faani-mallisto oli tuntematon, 
mutta kotimaisuus, reilut koot 

ja yksilölliset mallit kiinnostivat, 
Anni sanoo.

- PopUpit ovat meille yksi tapa 
tehdä mallistoamme tunnetum-
maksi ja käymme myös muillakin 

paikkakunnilla. Orimattilassa 
oli ihania asiakkaita ja kaikki 4 
päivää oli mukavan vilkkaita.

- Moni asiakas sanoi kai-
paavansa aikuisen naisen 
vaatekauppaa Orimattilaan ja 
saimmekin mukavaa palautetta 
mallistosta. Kiitosta tuli yksilöl-
lisyydestä ja erilaisuudesta, sillä 
mallistomme poikkeaa massasta. 
Hyvää palautetta saimme myös 
mitoituksesta ja 

kokovalikoimasta, sillä mallis-
tosta löytyy kokoja XS koosta 
5XL:ään asti.

- Mukava oli käydä Orimattilassa. Tavataan taas maa-
liskuussa, Anni toivottaa.



6 13.2.2019

Rakkaudesta 
liikuntaan!

Pakaantie 1,
Kehräämö 2. krs

Koulutettu hieroja 
Tmi Kirsi Pärnänen

Lahjakortteja
Myös koti- ja yrityskäynnit  

P. 0400 702743 
www.kirsiparnanen.fi

Rantatie 10 A, Orimattila

Urheiluampujat palkittiin gaalassa
Orimattilan Seudun Ur-
heiluampujat vastaan-
ottivat Päijät-Hämeen 
urheilugaalassa Orimat-
tilan kaupungin kunta-
palkinnon. OSU järjesti 
ansioituneesti kesällä 
jo kymmenettä kertaa 
kansainvälisen Junior 
Shotgun Cup -kilpai-
lun. Onnea Orimattilan 
Seudun Urheiluampujat!

Samassa tilaisuudessa 
palkittiin liikuntapaikka-
rakentamisen erikoispal-
kinnolla Nikke Areena, 
Jukka ja Reija Nikula.

Kuvassa vas. OSU:n Pekka Maunula, Pertti Könönen ja 
Raine Keskipasma.

Nuorelassa keikkailee
Suomen tähtiartisteja
Seurantalo Nuorelassa jär-
jestetään kevätkaudella 2019 
keikkailtoja, joita tähdittävät 
Suomen eturivin artistit. Li-
put ovat myynnissä Tiketissä. 
Nuorelassa on myös annis-
keluoikeudet.

Maailma muuttuu, mutta 
seurantalo kyläläisten sekä 
naapuripitäjien asukkaiden 
kohtauspaikkana pysyy. Ta-
pahtumien luonne ehkä on 
hieman toisenlainen, kuin 
joskus aiemmin, mutta tun-
nelma on silti aito ja läm-

minhenkinen.
Luhtikylän Nuorela ry haluaa 

pitää maaseutua elävänä. Eri-
laisten tapahtumien järjestä-
minen omalla kylällä aktivoi ja 
piristää oman kylän väkeä ja 
antaa muille mahdollisuuden 
tutustua Luhtikylän kaunii-
seen ympäristöön ja rentoon 
meininkiin.

Luhtikylän Nuorela ry on 
täysin talkoovoimin toimiva 
yleishyödyllinen yhdistys. Ta-
pahtuman mahdolliset tuo-
tot käytämme monipuolisen 

kaikille avoimen toiminnan 
järjestämiseen ja seurantalon 
ylläpitämiseen.

Keikkailloissa esiintyvät:
16.03. Tuomari Nurmio ja 

Folk Liisa.
29.03. YÖ -akustisemmin, 

eli kokonaisuus Hyvän Yön 
lauluja. Loppuunmyyty!

04.05. Pauli Hanhinie-
mi-Rauhala MAD (melko 
akustinen duo).

Liput: Tiketti.fi

Vain sillä mitä 
teet säännöllisesti
on merkitystä…
Tämä pätee moneen asiaan, 
varsinkin hyvinvoinnissa. Jos 
nukut riittävästi n. 8 h yössä 
ja unirytmi on suht’ säännöl-
linen, ei satunnaisilla valvo-
misilla esim. juhlien takia tai 
muuten huonosti nukutulla 
yöllä ole merkitystä.

Jos liikut monipuolisesti ja 
reippaasti ainakin 30 min/
pv, sekä huolehdit muuten 
aktiivisesta arjesta, pidät yllä 
terveyttäsi ja toimintakykyäsi. 
Satunnainen Netflix-maraton 
päivä sohvalla maaten on täl-
löin ihan ok. Mutta jos päiväsi 
kuluu esim. toimistossa is-
tuen ja autolla liikkuen, jolloin 
arkiaktiivisuutta ei tule, on 
kerran viikossa tehty jump-
patunti riittämätön. Toki tämä 

on parempi kuin ei sitäkään, 
mutta tunti liikuntaa viikossa 

on terveydelle riittämätöntä, 
eikä sillä voi korvata pitkä-
aikaisen istumisen haittoja.

Jos syöt lähes päivittäin 
säännöllisesti (3-5x/pv) 
lautasmallin (puolet lauta-
sesta kasviksia, marjoja tai 
hedelmiä, ¼ osa proteiinia, ¼ 
osa laadukasta hiilihydraat-
tia) mukaisesti ei satunnaisilla 
herkutteluilla tai pitsa-aterialla 
ole merkitystä terveyteesi tai 
painoosi. 

Jos päivittäin tauotat työ-
päivääsi, hengähdät hetken, 
pidät ruoka- ja kahvitauot, 
vaihtelet työskentelyasentoa-
si, liikuttelet itseäsi (venyttely/
taukojumppa/asioiden hoito 
kävellen/hissin sijaan kuljet 
portaita jne.), jää sinulle ener-
giaa myös vapaa-aikaan toisin 
kuin paahtaessasi päiväsi il-
man taukoja siinä harhaluu-
lossa, että olet tehokkaampi. 

Nuku, syö, liiku ja nauti, 
säännöllisesti ja monipuo-
lisesti. Ei täydellisesti, vaan 
riittävästi 80%, niin sillä lopul-
la 20%:lla ei ole merkitystä.

Mikäli tarvitset apua hyvin-
vointiisi liittyvissä asioissa, 
ota yhteyttä!

Valmentaja
Tmi Kisse, Krista Laurila
Mind Coach® stressinhal-

linta, liikunta ja elintavat
tmikisse.weebly.com
Lisää vinkkejä ja ajankoh-

taisia asioita Facebookissa: 
Tmi Kisse

Alfa Moverin lanseerama

Vanhempi/lapsi-jumppa
tarjoaa kivaa liikkumista!
- Siitä on kolmisen vuotta, 

kun aloitimme Alfa Moveril-
la äiti/lapsi -jumpat, ja kun 
mukaan tuli myös isät lasten 
kanssa, niin nimi muutettiin 
vanhempi/lapsi-jumpaksi. 
Hienosti on jumppa toiminut 
ja kiinnostanut niin vanhem-
pia kuin lapsiakin, sanoo Piia 
Andelin.

Piia kertoo, että on paljon 
äitejä, jotka eivät pääse jump-
paan, kun pitää lapset saa-
da silloin jonnekin, joten nyt 
jumppaaminen käy helposti, 
kun voi ottaa lapset mukaansa 
salille. Usein äiti jumppaa ja 
pikkuinen seuraa kantokoris-
sa tai sitten isommat lapset 
tekevät omia pikku treenejään 
eri pisteissä.

- Jumppaamme keskiviik-
koisin kello 10-10.50 ja per-
jantaisin 11-11.50. Liikuntaa 
on eri pisteissä vanhemmille, 
vähän kuin entisajan kunto-
piiriä. 

Jumpassa vedetään mm: 
hollow, yläselkäveto, mave, 
boxi-kyykky, köydet, vartalon 
kiertoa tanko, x-hyppy laudal-
le lätkä, vastustuskumppari 
kyykky, askelkyykky kahvis, 
viivajuoksu… paljon siis cross 

training-juttuja. Ne tietävät 
homman nimen, ketä ovat 
mukana liikkumassa, reipasta 
lihaskuntotreeniä on tarjolla.

- Moni äiti pääsee paremmin 
mukaan perjantaisin, jolloin 
meitä on parhaimmillaan pa-
rikymmentä liikkujaa. Kerta 
maksaa 6 euroa ja kymmenen 
kerran kortti 55 euroa. 

- Tervetuloa mukaan liik-
kumaan. Siitä saat taatusti 
myös hyvää mieltä, Piia lupaa.

Jumppa antaa
lapsillekin iloa
Perjantaisin jumpassa on 
ahkerasti käynyt Riina Sild 
lastensa Oona ja Emma Kor-
keamäen kanssa.

- Tykkään jumpasta tosi pal-
jon, ja Piia on tsemppaava 
ohjaaja. Vanhin lapseni Viivi 
on koulussa jumpan aikaan, 
mutta kohta 5-vuotias Oona 
on mukana aina jumpassa 
ja samoin 1-vuotias Emma, 
Riina selvittää.

- Oona sanoo, että jumpassa 
kaikki on mukavaa ja hyvä 
meno. Heti ekan kerran jäl-
keen hän sanoi, että en tien-
nyt että siellä on näin kivaa, 
olisin jaksanut vielä toisen 

tunnin.

Noora Aho on myös ahkera 
jumppaaja lastensa Safina 
ja Serafina Mäkisen kans-
sa. Hänkin antaa positiivista 
palautetta ja kiitosta Piialle.

- Jumppa on yksi viikon 
kohokohdista minulle sekä 
tytöille. Piian ansiosta jumppa 
on tehokas ja riemukas hetki 
myös lapsien kannalta, kun he 
saavat samalla leikkiä muiden 
lasten kanssa ja osallistua 
mahdollisuuksien mukaan 
myös jumppaan, Noora 
kiittelee

- Liikkeet tehdään sen 
mukaan mitä kukakin pys-
tyy tekemään ja Piian kan-
nustuksen avulla liikkeitä ei 

vaan suoriteta, vaan painetaan 
täysillä loppuun asti. 

- Vanhempi/lapsijumppa on 
todella tehokas ja raskas tunti 
ja voin suositella sitä suures-
ti jokaiselle vanhemmalle ja 
heidän lapsilleen. Iloinen ja 
kannustava ilmapiiri tekee 
jokaisesta tunnista ainutlaa-
tuisen ja oman jaksamisen 
kannalta tärkeän hetken sekä 
itsensä että lapsien kannalta, 
Noora sanoo.

Noora työntää rautarekeä kyydissään lapset Safina ja 
Serafina.

Emma kokeili miten paljon rauta painaa…

- Jumppa pitää kunnos-
sa, tervetuloa mukaan, 
Piia kehottaa.
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Helmikyntäjä
Vaikka meikä nuorempana oli in-
nokas urheilumies ja tuli juostua 
muutama maratonkin, niin en 
voi välttyä aamuvitutukselta, kun 
pitää aina kuulla uutisista, kuinka 
monta pistettä ja levypalloa joku 
Lauri Markkanen on taas tehnyt 
viime yönä Chicago Bullsin ri-
veissä. Nyt käsi ylös kaikki, joita 
ihan oikeasti kiinnostaa kuulla 
tuollaista aamusta toiseen? 
Vaikka ollaankin jonkinlaisessa 
koripallopitäjässä. Luulisi olevan 
muutakin uutisointia.

* * *
Hiihdon MM-kisat alkavat See-
feldissä viikon päästä. Suoma-
laisten menestys ei ole hääviä, 
ehkä joku Niskanen voi pärjätä. 
Mäkihypyssäkin suomilaiset 
ovat nykyisin enemmän vetelät 
housuissa ja ponnistaa ei osata 
tai uskalleta... Niin kuin Matti. 
Entisaikaan oli kiva seurata hiih-
tokisoja ja nauttia samalla kahvia 
ja pullaa. Nykyisin ei maistu mi-
kään kotikatsomossa, kun räkää 
roikuuu hiihtäjillä. Yäk.

* * *
Kaitilantien saneerauksesta on 
tullut useita yhteenottoja. Pää-
sääntöisesti pidetään hölmönä, 
kun kerrankin riittävän leveä tie 
kavennetaan. Tässä voisi elin-
voima- ja tekninen valiokunta 
hieman tarkastella uudestaan 
tieremppaa ja sen järkevyyttä. 
Mutta, se lienee turha toive?

Joku tiesi kertoa, että urak-
ka piti jo aiemmin tehdä, mutta 
keskeytettiin, kun joku vuotaa 
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Noutojakelussa: Kehräämö 
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Löytty 040 322 1780

SUOMI-
TIKKAA

Kehräämöllä

Erkontie 11, Orimattila
ravintolatehdas.fi

Varaa pöytäsi puhelimitse
010 327 4400
tai sähköpostitse
ravintola@ravintolatehdas.fi

14.2. Ystävänpäivän
tarjous:

Kaksi Tehtaan
klassikkoburgeria

20€

Salon Korjaamo Oy
Käkelänraitti 2 A Orimattila, 03 777 1244

Aukioloajat: KORJAAMO MA-PE 8-17
Hinauspäivystys 24/7 Soita 0400 483 045

Ystävänpäivän
pesut 14.2.

5€
kassalta!

PESULINJA MA-PE 7-21 JA LA-SU 9-18

Topintie 2, 16300 Orimattila

Liikennemerkki
- kysymykseen vastaus: etu-
ajo-oikeuden päättyminen, 
jossa risteysajoa koskevan 
yleisen säännöksen mukaisesti 
on väistettävä samanaikaisesti 
oikealta lähestyvää ajoneuvoa.

valkoisesta talosta hintatietoja 
kuin se perälauta? Piteleekö 
paikkojaan?

* * *
Alkuvuoden ilouutinen tulee Hen-
nasta, jossa bulevardin toisen 
osan laajennuksen urakkahinta 
alittui! Uskomatonta, ei voi muuta 
sanoa ja olla niin iloinen kaikkien 
puolesta.

No, uutta tiehanketta jo pukkaa 
Hennaan ja kylillä kyllä tiedetään 
jo kuka sen rakentaa…

Nyt sitten kaupungin vuok-
rakerrostalo nousee Hennaan. 
Kiva nähdä kuka sinne sitten 
muuttaa asumaan. Onnea heille 
ja eväät mukaan.

* * *
No, mitäs pahaa sitten villikka-

lalaiset ovat tehneet, kun siellä 
on aina rutkasti muuta kylmem-
pää? Luojako lapsiaan sättii, 
kun illalla 27.1. Orimattilassa 
oli keskimäärin pakkasta -26 
astetta ja Villikkalassa peräti 
-36! Siitä kertoo oheinen ku-
va, joka on otettu Aija Kaholan 
talon ulkomittarista klo 19 aikaan 
kyseisenä iltana.

* * *
Heinämaan oma hjallisharkimo, 
tämä Jukka Nikula ja vaimo 
palkittiin Päijät-Hämeen urhei-
lugaalassa. He saivat erikois-
palkinnon liikuntaolosuhteiden 
parantamisesta Orimattilassa. 
Nikulat ovat rakentaneet Nikke 
ja Jukkis Areenan monipuoliset 
liikuntahallipalvelut. Hatunnoston 
arvoinen teko!

Moni nyt toivookin, että Nik-
ke rakentaisi pelihalleja myös 
Hennaan, jossa voisi olla lii-
kuntapaikkoja omasta takaa, 
ettei asukkaitten tarvitse läh-
teä Vierumäelle tai Pajulahteen 
treenaamaan. Niitä paikkoja kait 
piilomainostetaan Hennan opas-
tetaulussa?

* * *
Kuntapolitiikassa on kait pikku 
ähinää ja rähinääkin eri puolue-
porukoissa. Mutta ei se ole uutta, 
kun nuoret kyvykkäät ovat joskus 
nokkasilla vanhojen jäärien kans-
sa. Orimattilassa vaan tilanne ei 
muutu kuin kirkonkellojen soit-
tojen myötä, ja kun maata on 
parisen metriä päällä. Moni nuori 
onkin jättänyt politiikan sikseen, 
kun ei vaan pääse etenemään 
omassa puolueessaan.

* * *
Kepussa kuulemma kiehuu 
eniten, kun siellä on liikaa yk-
köspaikoille pyrkijöitä? On Tap-
sukan leiriä, Lissun porukat ja 
Riitan kaverit. Tero on terästä 
ja tasapainoilee diplomaattisesti 
kaikkien kanssa, sillä hän eh-
kä harjoittelee jo tulevaisuuden 
kansanedustajan titteliään var-

ten. Hennaakin kannattaa ihan 
vaan siksi, että piisaa vielä ajoja. 
Eetvarttikin joskus kävi Heinä-
maalla tupailloissa, mutta siitä 
on jo aikaa. Yrittäjänä huomasin, 

ettei voi sitoutua politiikkaan. 
Eikä ole kaduttanut, kun katsoo 
missä nykyään Orimattilassa 
mennään.

* * *
Nyt niitä kovasti kaivattuja töitä 
on piisannut nyt työttömillekin, 
siitä on yläkerran isäntä pitänyt 
huolen. Paremmin se työllistää 
kuin Sinisten työvoimaministerin 
kikkatemput. Orimattilassa ah-
kerimmat ovat päässeet jo ylös 
hommiin, kun monien ok-talojen 
katoilta on pudotettu lunta. Se on 
tarpeellinen tehtävä, varsinkin 
tasaisimmilta katoilta. Toivotta-

vasti ukot ei tipu katoilta, muuten 
voi tulla iloisiakin leskiä?

Kehräämön katolla ei lumi 
viihdy. Oheinen kuva kertoo siitä.

Kuumakupissa joku auramies 
kertoi, että yötä päivää on saanut 
aurata jopa 25 tuntia vuorokau-
dessa.

* * *
Artjärvelle on kait tulossa uutta 
ravintola- ja majoitusbisnestä. 
Eetvartti vieraili tutustumassa 
juoruihin, jotka väittivät, että 
vanhaan Sinikan kauppaan tulisi 
hotellitason majoitusta! Kenel-
le kellot sitten soivat, niin se 
jää nähtäväksi, sillä asiakkaita 
harvoin enää eksyy Artjärvelle 
yökylään. Tsemppiä kuitenkin.

* * *
Sitten kuvaa Heinämaalta, jossa 
poltettiin auto pääraitin läheisel-
le pellolle. Varkaat kuulemma 
tuhosivat jälkiään ja pakenivat 
paikalta. Polliisi on taas ihmeis-
sään.

Aika ikäviä ovat polliisitkin jos-
kus, kun vievät vanhan tuttunsa 
putkaan.

* * *
Meikä seuraa luonto-ohjel-
mia telkkarista ja tykkää, 
kun vain hallitseva uros saa 
paritella lauman naaraitten 
kanssa. Jotain niin tuttua… 
Ai niin, jos tiedätte paikallisia 
sananmuunnoksia, niin postia 
vaan tulemaan. Tässä yksi: Kolon 
sarjaamo. Aina sitä tarvitaan… 

E E T VA R T T I
olan.eetvartti@hotmail.com

Pakkasta -36 Villikkalas-
sa, kun muualla Orimat-
tilassa oli samaan aikaan 
-26.

Mitähän tuolla takana
puuhaillaan? Siinä
porukassa ei tarvitse
vääntää, vaan yhteistyö
pelaa…

Lumitöitä on riittänyt. Tässä tyhjennetään taas ahke-
rana autokatosta Koivulassa.

Heinämaanraitin varrella poltettiin auto. Rakkaan 
lukijan lähettämä kuva.

Näin kaunis taideteos on ilmestynyt vanhan villateh-
taan katolta roikkumaan. Teltassa ei palella…
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SÄHKÖASENNUSTYÖT
ammattitaidolla 03-7777 444

PALVELEVA SÄHKÖKAUPPA

PÖYTÄ-
VALAISIN

7€

Meiltä
ABLOY
CLASSIC

20€

Suosittu
malli!

Eri värejä 1xE27
TARJOUS

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Palvelemme
teitä

ma-pe 7.-17.

Tervetuloa
ostoksille!

VÄLTÄ VESIJOHTOJEN
JÄÄTYMINEN - MEILTÄ
SULANAPITOKAAPELIT

SÄHKÖ-
TARVIKKEET

edullisesti meiltä!

LED LENSER OTSALAMPUT
JA KÄSIVALAISIMET. TUTUSTU!

4 KPL

LED LAMPPU 
6W
9.5W 9€

7€

7€

PALO-
VAROITIN

JÄNNITTEEN- 
KOETIN

5,50YÖVALO

UFO
hissi-
valaisin

TARJOUS

50,-

EDULLISEEN HINTAAN

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

HIEKOITUSSEPELI 
20 KG

490

www.lantmannenagro.fi/orimattila

REMKO ELKOMAT 
3,2KW LÄMMITIN

SCHEPPACH 
HL650 34900

17900

HALKAISUKONE 
JALUSTALLA

KAHDEN RUNGON 
OSTAJALLE 18 
V 4,0 AH AKKU 

KAUPANPÄÄLLE!

Miesten tarra-
TALVIKENKÄ

Naisten TALVI-
KENKÄ

EDULLISESTI tehtaanmyymälästä

40-46 36-42
2 väriä

- nastoilla - nastoilla

Koot 18-35, tilavia ja kestäviä jalkineita

Kaikki
pois!
norm.
hinnasta

LASTEN JALKINEITTEN
LOPPUUN-
MYYNTI

-50%

Kenkätalo MASCOTTI
Erkontie 14, S-marketin vieressä, ORIMATTILA
puh. 040 558 6702 ma-pe 9-16.30, la 9-14                 TERVETULOA!

-jalkineet
Naisille ja
miehille

Lämpimästi!

Kokoja 36-47

Rompepäivät
la-su 13.-14.4.-19
Viljamaantie 4, 16300 Orimattila
Nikke ja Jukkis areena klo 10-16
Pöytävuokra: 10€/2pv yhteensä
Normaalipaikka n. 5x5 m: 35€/2pv yht.
Sähköpaikka n. 5x5 m: 50€/2pv yht.
Myyntimahdollisuus myös hallien sisällä. Kysy.

Varaukset 12.4. mennessä sähköpostiin
nikkeareena@gmail.com tai puhelimitse:
Jukka Nikula 040 5024916
Reija Nikula  045 1032839

Paikalla 2 kahviota
jossa myynnissä pikku-
suolaista ja makeaa!
Ulkona lämpiää grilli,
josta voi ostaa grilli-
makkaraa hintaan 1€

Tervetuloa koko
perheen voimin!

Minkä hyväksi tällä kertaa?
Raksapäivänä
taas tempaistaan
Viime vuonna Maatalouspirkan 
Raksapäivän hyväntekeväisyys 
sujui mallikkaasti, kun tempais-
tiin laiturin myynnistä. Korkeim-
man ostotarjouksen teki Nahkhiir 
Oy ja laiturin myyntituotto meni 
MLL:n Orimattilan yhdistyksen 
hyväksi. Laituri on hyvässä käy-
tössä Halmaacityssä.

Tänä vuonna tempaistaan taas. 
Nyt Raksapäivän yrityksiä heittää 
tempaukseen tuotteita, joista voi 
jättää ostotarjouksen. Korkein 
tarjous voittaa ja tuotteesta saatu 
raha menee suoraan hyvänte-
keväisyyteen.

- Tässä vaiheessa ovat mukana 
jo Tehomix (Laserliner), Makita, 

Rudus, Fagimex (Scheppach), 
Narvi, Gram ja Ekovilla, selvittää 
Tero Lahtonen Maatalouspir-
kasta.

- Nyt sitten kysytään suoraan 

kansalaisilta, että kenelle halu-
taan tällä kertaa lahjoittaa tem-
pauspäivän tuotto? Otan vastaan 
ideoita, joista sitten raatimme 
valitsee yhden tai kaksi kohdetta. 
Kyseessä voi olla yleishyödylli-
nen yhdistys tai jokin taho mikä 
kaipaa rahallista tukea. 

Terolle voi laittaa ehdotuksia 
lahjoituksen saajista. Voi poi-
keta moikkaamassa tai laittaa 
s-postitse viestiä: tero.lahtonen@
lantmannenagro.fi

- Tempauksessa on 
laadukkaita työkoneita ja 
tavaraa, joista voi jättää 
oman ostotarjouksensa, 
Tero toteaa.


