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Tässä numerossa on
taas kivaa luettavaa
ja osuvia mainoksia!
- Tutustu, ole hyvä!

Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu 
Diia Oy

SILMÄLÄÄKÄRIT:
Ke 19.2. Ritva Lemola
Ke 4.3. Ritva Lemola
To 5.3. Aleksi Sarkola
Ma 9.3. Ilkka Puusaari
To 12.3. Jukka Siitonen

ORIMATTILAN KANTRIKATSASTUS

SOITA
045 693 3748

Topintie 2B
Orimattila

www.omkk.fi

100% Kotimainen katsastusasema

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

Varaa aikasi: omkk.fi / 045 693 3748

Tervetuloa
Kantri-

katsastukseen!

Topintie 2, 16300 Orimattila

Maaliskuussa
tavataan 18.3.
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nahkhiir.fi

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, S-marketin vieressä
ORIMATTILA, puh. 040 558 6702
Av: MA-TO 9-16.30, PE-LA SULJETTU

Mascotista aina lämpimästi!
Naisten KENGÄT

Huopakenkiä jokaiseen jalkaan!
Hengittävät jalkineet
kesät ja talvet. Tutustu.
Pohjat pitävät talvellakin
Erinomainen kenkä, jos Sinulla on:

Mascotin omaa tuotantoa

   nauhoilla

   tummanharmaa

koot 37-47

Meiltä myös
NASTAJALKINEET

liukkaille
keleille!

UUTUUS!
Nyt myös
punaisena

ortopedinen 
muotoilu

ulkokäyttöön
37-42
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Hyvin on aurattu, mutta…

RAKSAPÄIVÄ
lauantaina 25.4. klo 9-14 Tervetuloa!

Esittelypaikat: Tero, 044 761 0968

Tässä kuvaa viime talvelta, kun Latolantien ke-
vyenliikenteenväylä sai aurausta. Ei sitä silloin 
heti saman tien hiekoitettu. Sitten vasta, kun 
tuli liukkaat kelit.

Ainakin maanrakennusfirmoille riittää hommia. 
Kuva on ns. terkkarin luolan kohdalta uudelle 
tielle, joka vie Kankaanmäen metsään… Skut-
siin. Sopivasti.

Kiitos reippaista aurauksista; maanteistä, kaduista ja pyö-
räteistä sekä julkisista pihoista.

Tosin tänä talvikautena on auraamista ollut aika vähän 
verrattuna edelliseen vuoteen, jolloin lunta oli todella run-
saasti, oli myös pakkasia.

Monessa kunnassa asuneena voin todeta, että Orimatti-
lassa auraushommat hoidetaan hyvin. Tosin rutinaa kuluu 
täälläkin, jos ei tunnin sisällä lumisateesta olla auraamassa. 
Useimmiten ollaan, mutta kun niitä aurattavia kohteita 
on paljon.

Hiekoituksesta sen verran, että julkiset alueet on hiekoitettu 
sopivasti. Mutta sitten on paljon niitä keskusteluja, joita 
on käyty pyöräteitten sorastuksesta, ei siis hiekoituksesta. 
Karkeahkoa soraa on jo lokakuun lopulta ajettu monille 
kevyenliikenteenväylille todella runsaasti, että se riittäisi 
varmaan pari seuraavaakin talvea! Onneksi soraa on saatu 
aurattua tiensivuun…

Kankaanmäen yhdystie
Kenenkähän idea on Kankaanmäen yhdystien rakentami-
nen? Ketä tai keitä se palvelee?

Tätäkin asiaa on taas kyselty ja ihmetelty. Yksi vanhempi 
nainen harmitteli, kun hänen sieni- ja marjamaastonsa jäi 
nyt tien alle.

Voi olla, että liikennettä aikanaan syntyy tuollekin tielle. Tai 
sitten ei. Vai tehdäänkö Pakaantieltä ja Arolantieltä nopeampi 
reitti Helsingintielle? Siltikin se ihmetyttää.

Tärkeämpiäkin kohteita olisi taatusti löytynyt. Sampolan 
teollisuusalueen yhdystie Lahdentielle. Tai Artjärventien ja 
Erkontien liikenneympyrä.

Näin se vaan on, vai?
Omien tutkimusten ja seurannan tuloksena olen tullut siihen 
tulokseen, että kunnan tai kaupungin kannalta olisi paras 
ratkaisu, jos viranhaltija asuisi siellä missä on työssäkin.

Kun viranhaltija on töissä omassa kotikunnassaan tai 
-kaupungissaan, niin hän antaa hyvän panoksen työssään 
ja usein vapaa-ajallaankin toimii kuntansa parhaaksi. 
Tässä olisi Orimattilassakin paljon kirimistä.

Hyvää ystävällistä päivää!

Reijo Välkkynen www.olanextraa.fi

Jaakko stailasi
Näkökeskuksessa

Valloittava stylisti Jaakko Selin 
vieraili Orimattilan Näkökeskuk-
sella perjantaina 31.1. Paikalle 
oli kutsuttu myös maahantuojan 
edustaja esittelemään kevään 
uutuuskehyksiä muotimerkeiltä. 
Jaakko stailasi kevätuutuuksia 
katsomaan tulleille asiakkaille 
uudet ihanat silmälasi-lookit.

Tv:stä tuttu tyylinikkari sai pal-
jon kehuja hyvistä valinnoista ja 
rennon innostavasta ilmapiiristä. 
Kaikki halukkaat pääsivät hänen 
juttusille ja stailaukseen, vaikka 
innokkaita oli jonoksi saakka.

Jaakko kertoi tykkäävänsä tyy-
lipäivistä silmälasiliikkeissä ja te-
kevänsä hommaa kuukausittain 
eripuolilla Suomea.

-Olipas ihana ja positiivinen päivä, 
kertoo Saana Mäkelä Orimattilan 
Näkökeskukselta, Selinin Jaakko 
kutsutaan meille stailamaan tois-
tekin!

Vanhaan Kallen Kauppaan
avataan kahvila-kirpputori
Muutaman vuoden tyhjillään ol-
leet Kallen Kaupan tilat saavat 
uutta virtaa, kun paikkaan avau-
tuu Kahvila & kirpputori Hannina. 
Avajaisia vietetään maanantaina 
17.2. kello 9 alkaen. Silloin kan-
nattaa mennä tutustumaan ja 
tekemään kirppispaikkavaraus.

Hanninan toimintaa vetävät 
Hanne Pihlajamaa ja Annina 
Engqvist-Råman. He ovat jo 
ennestäänkin työkavereita, 
kun olivat samassa paikassa 
lähihoitajina.

- Meille tämä kahvila ja kirp-
putori -idea oli muhinut jonkin 
aikaa, kun me lähihoitajina ol-
tiin jo ylikuormittuneita ja myös 
yt-neuvotteluja oli ilmassa. Se ei 
tuntunut kivalta ja haimme muu-
tosta työjuttuihin. Joulukuussa 
sitten tehtiin päätös, kun meille 
vinkattiin Kallen Kaupan tiloista. 
Siitä se sitten lähti ja nyt sitten 
aloitamme, hymyilevät Hanne 
ja Annina.

- Tämä on paikkana hyvä, kun 
tuossa Pakaantiellä liikkuu paljon 
henkilöautoja, myös rekkoja. Osa 
on jo pysähtynytkin nähtyään 
ikkunakyltit ja kyselleet kahvi-
juttuja, Hanne sanoo.

- Lähellä on paljon myös asu-
tusta, joten väkeä riittää ohikul-
kijoista ja paikallisista ihmisis-
tä. Ja tietty kaikista muistakin, 
jotka haluavat hyvää kahvia ja 
kirppiskin taatusti kiinnostaa, 
arvelee Annina.

Kahvilassa on tarjolla Kahiwan 
kahvia, tumma- sekä vaalea-
paahtoista erikoiskahvia, jota 
valmistetaan Kahiwa Coffee 
Roastersin paahtimolla Lahdessa.

- Kahvia tulee myös myyntiin 
jauhettuna ja papuina, jos joku 
haluaa itsekin sitä keittää. Li-
säksi tulee irtoteetä, limonaatia, 
kahvileipää, jäätelöä ja kaikkea 
muutakin kahvilatuotteita, Hanne 
listaa.

- Kahvileipiä valmistamme 

asiakkaan toiveiden mukaan.
- Meille tulee tänne myös 

”hätävarakaappi”, josta voi 
ostaa pieniä kauppatavaroita, 
talous- ja vessapaperia, sokeria, 
kahvia ja suolaa, Annina lisää. 
Tupakkatuotteita ja olutta ei 
myydä.

Kirpputori
tarjoaa uutta

Hanne ja Annina kertovat, että he 
hyödyntävät entisen kaupan hyl-
lyjä ja niistä rakentuu kirppiksen 
asiakkaille hienot myyntipaikat. 
Tulee erilainen kirppis.

- Jokainen asiakas saa noin 

metrin leveän myyntihyllyn, jossa 
on neljä eri tasoa. Alimmalla ta-
solla on leveämpi hylly, jonne voi 
laittaa isompia ja painavampia 
tuotteita. Vaaterekkejä ei vielä 
ole tulossa, mutta katsotaan, 
miten niille on kysyntää.

- Meillä on edullinen 25 
euron viikkovuokra. Tarjoam-
me asiakkaille isohkon oman 
myyntipaikan ja hintaan kuuluu 
myös paikan siivous ja järjestys, 
Annina kertoo.

- Olemme jo saaneet myyn-
tipaikkavarauksia, joten pää-
semme heti kivasti alkuun. 
Avajaisissa on tarjolla jo kirp-
pistavaraa ja silloin voi tulla 

varamaan itselleenkin oman 
paikan, Hanne suosittaa.

- Kuuntelemme kaikessa asi-
akkaitten mielipiteitä ja raken-
netaan sen mukaan. Haluamme 
luoda Hanninasta viihtyisän ja 
kodinomaisen paikan, jossa 
kaikki viihtyvät pienimmästä 
isompaan, Annina sanoo.

Kahvila & kirpputori palvelee 
ma-pe kello 9-19 ja lauantaisin 
10-16.

Paikalla on myös Exatellin 
antennitarvikkeiden noutopiste. 

- Nyt sitten osoitteeksi Äy-
räsmäentie 1 ja tutustumaan 
uuteen toimintaan entisessä 
Kallen Kaupassa!

- Tervetuloa viihtymään kahvilaamme ja tekemään kirppislöytöjä, toivottavat Han-
ne ja Annina.

Jaakko suositti asiakkaille 
sopivia silmälaseja. Innos-

tusta Jaakon pakeille oli 
jonoksi saakka.
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www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

Lämpöä ja 
mukavuutta 

muksuille 
talven 

ulkoiluun

KORJAUS-
OMPELUA
Erkontie 6, Orimattila,
käynti Tullintien puolelta
Puh. 045-8806650
heli.lahtonen@katsura.fi

Avoinna ti 10-17, ke ja to 9-14. 
Muuten sop. muk.

Katso lisää netistä: www.katsura.fi

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

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

Hyvää ystävänpäivää!

Tosin ystävänpäivä
on aina, joka päivä

Extraa ilmestyminen 2020
18.03. MAALISKUU
22.04. HUHTIKUU
13.05. TOUKOKUU
10.06. KESÄKUU
15.07. HEINÄKUU

12.08. ELOKUU
16.09. SYYSKUU
14.10. LOKAKUU
11.11. MARRASKUU
16.12. JOULUKUU

- Tule mukaan
iloiseen menoon!

Aineistot viim. 8 päivää
ennen ilmestymistä:
reijomedia@hotmail.com
050 336 8425 / Reijo
www.olanextraa.fi

EXTRASSA MAINOKSESI HUOMATAAN!

Muutto Kärrytie 6:een

Kirsiltä apua
myös liikuntaan

Hermoratahierojamestari, kou-
lutettu hieroja Kirsi Pärnänen 
muutti helmikuun alussa toimi-
pisteensä Rantatieltä Kärrytielle. 
Samoihin tiloihin, joissa aika-
naan palveli Sirkku Rentolan 
fysioterapia.

- Valmistuin joulukuussa Vieru-
mäeltä liikunnan ammattitutkin-
toon (aikuisliikunta) ja tarvitsin 
isompia tiloja. Nyt täällä voin 
opastaa ja näyttää erilaisia 
liikuntaharjoitteita. Uusissa 69 
neliön tiloissa voimme tehdä 
harjoitteita myös pienryhmis-
sä, Kirsi kiittelee.

Liikunnan ammattitutkinnon 
koulutus on tarkoitettu erityisesti 
aikuisten terveyttä edistävän lii-
kunnan tai työkykyä ylläpitävän 
toiminnan parissa työskentelevil-
le tai alasta kiinnostuneille sekä 
eri-ikäisten yksilöllisestä liikun-
nanohjauksesta kiinnostuneille.

- Minun työhöni koulutus so-
veltui hyvin, koska teen paljon 
hierontaa, liittyen lihasten ja 
hermojen toimintaan. Nyt voin 
hieronnan jälkeen näyttää vaik-
kapa jumppaohjeita asiakkaalle.

- Pienryhmäliikunnassa teh-
dään lihaskuntoharjoitteita ja 
kehonhallintaa, jotka sisältävät 
erilaisia venyttelyjä ja dynaamisia 
liikuntaharjoitteita, joissa on liike 
mukana.

- Sitten pienryhmissä voim-
me lähteä liikkumaan vaikkapa 
kaupungin liikuntapuistoon tai 
pururadalle tekemään erilaisia 
harjoitteita. Saan siinä samalla 
itsekin enemmän liikuntaa, Kir-
si naurahtaa. Hän on aikanaan 
pelannut lentopalloa ja pyrkinyt 
säännöllisesti liikkumaan, jot-
ta pysyisi itsekin aina hyvässä 
kunnossa.

Kirsi on tyytyväinen reilun 
vuoden mittaiseen liikunta-

koulutukseen. Nyt hän voi tar-
jota asiakkailleen laajempaa 
palvelua. Voisi sanoa, että ko-
konaisvaltaisempaa terveys- ja 
liikuntapalvelua.

- Voimme nyt tehdä erilaisia 
harjoitteita, miten saa kehon eri 
paikkoja venyteltyä ja lihaksia 
treenattua. Saman tien hän näyt-
tää miten ison pallon ja seinän 
avulla voi tehostaa jalkojen li-
hasvoimaa ja notkeutta. Tiloista 

löytyvät myös puolapuut, joissa 
voi roikkua käsien varassa ja 
ojentaa kehoaan niin, että koko 
ranka suoristuu.

Kirsin palveluihin kuuluvat 
edelleen klassinen hieronta, 
hermoratahieronta, purentali-
hasten hieronta ja dry needling.

- Löytyy sopiva hoito vaivaan 
kuin vaivaan. Hieronnassa käy-
tän tarvittaessa mobilisoivaa- tai 
urheiluhierontaotteita sekä pas-

siivisia venytyksiä. Hierontaan 
tullessa ei välttämättä tarvitse 
olla vaivoja, rentoutuminen aut-
taa voimaan hyvin ja jaksamaan 
paremmin. Hieronta rentouttaa 
aina ja antaa myös energiaa, 
kun lihaksisto rentoutuu ja ve-
renkierto saa uutta tehokkuutta.

Hermoratahieronta on ääreis-
hermoston tehokuntoutushoitoa, 
jossa huomioidaan kehon pitkit-
täiset ja poikittaiset hermora-
dat, iso- ja pikkuaivot, keski- ja 
väliaivot sekä aistit.

- Hoidolla kuntoutetaan ääreis-
hermostoa niin, että saadaan 
myös keskushermosto toimi-
maan kunnolla, näin saadaan 

aivot huolehtimaan tehtävistään, 
Kirsi sanoo.

- Dry Needling tarkoittaa 
akupunktioneulalla tehtävää 
triggerpisteen hoitoa. Trigger-
piste on herkkä tai ärtynyt piste 
lihaksen sisällä olevassa tiukassa 
lihassäikeessä, johon usein liittyy 
myös heijastekipua. Akupunktio-
neulalla saamme lihasjännitteen 
laukeamaan.

- Teen myös sopimuksen mu-
kaan koti- ja yrityskäyntejä. Mi-
nulle voi soittaa 0400 702 743 tai 
tehdä ajanvarauksen nettisivujen 
kautta: kirsiparnanen.fi

Arctic Challenge Levi

Piia ja Johanna
tekivät sen taas!

Piia ja Johanna sekä rakas pölli kisan jälkeen. Voitto.

Tammikuun 25. päivä Levillä oli 
aamulla pakkasta -20 astetta ja 
edessä rankka Arctic Challen-
ge. Mukana kisaamassa olivat 
myös Piia Andelin ja Johanna 
Kakko Orimattilasta, jotka nyt 
eka kertaa osallistuivat talviseen 
kisaan.

- Ihan vaan lähdettiin kokei-
lemaan miten Levin valloitus 
ja kisailu sujuu talvella. Pakko 
myöntää, että oli kova jotos, 
mutta me selvittiin siitä tosi 
helpolla, kertovat Johanna ja Piia.

- Aiemmin kesäkisailussa 
kramppasi milloin pohkeet ja 
milloin pakarat, mutta nyt meillä 
kummallakin kulki koko kaksi-
tuntinen kisa hyvin. Ilmeisesti 
olemme treenanneet oikein ja 
siksi homma sujui kuin leikiten.

Kisa ei ollut helppo pakkasen 
ja runsaan lumen takia. Kym-
menkunta tehtävärastia mentiin 
taas pöllin kanssa, sillä se piti 
olla koko ajan mukana mat-
kassa. Jokainen voi kuvitella 
miten sujuu korkean ja jäisen 
lautaesteen ylitse kiipeäminen, 
ja paljon muita tehtäviä Levin 
pitkässä kapuamisrinteessä…

- Kaikki hyvin, jokainen este 
ylitetty, tehtävä suoritettu ja mus-
ta rinne kontattu ylös pöllin ja 
Johannan kanssa, kertoo Piia 
Gymin facebook-sivuilla.

Piia ehdottaa Levin valloitusta 
muillekin:

- Ootte ollu niin tosi kiinnostu-
neita ja innoissanne Arctic Chal-
lengesta, että pitäiskö meijän 
järkätä sinne Gym23-joukkue 

ensi talveksi teistä asiakkaista?
- Mä voisin alkaa treenata tei-

jän kanssa. Ja opastaa ja neuvoa 
treeneissä, vaatetuksessa, va-
rusteissa. Miltäs kuulostais..?

- Kisamaksu ei ole kovin kallis, 
mutta tietysti majoitus ja matka 
jonkun verran maksavat. Tosin 
nekin varmasti saa halvemmalla, 
kun on isompi porukka.

- Kuminauhoilla ja venyvillä vetonauhoilla voi harjoi-
tuttaa käsien ja yläselän lihaksia, Kirsi näyttää. 

“ Minun työhöni koulutus soveltui hyvin, koska 
teen paljon hierontaa, liittyen lihasten ja 
hermojen toimintaan. Nyt voin hieronnan jäl-

keen näyttää vaikkapa jumppaohjeita asiakkaalle.

Pallo selän taakse seinää 
vasten ja kyykkyyn. 
Vaikuttaa tehokkaasti 
jalkalihaksiin.
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Ystävänpäivän jatkot 15.2.
Kehräämöllä tapahtuu lauantaina klo 10-15

Kehräämön Rukissa 
Kaikille ostaville asiakkaille
ystävä-ämpäri kaupan päälle!
KAHVITARJOILU. Lakubaari.

Tervetuloa iloiseen menoon!

Kehräämöllä torstaisin ja sunnuntaisin

Tanssikansa nauttii
hyvästä musiikista!
”Limperin muori kun humppaa, 
se hälle on parasta jumppaa, ja 
tanssiin hän käy kuin tyttö nuori, 
ei uskoisi, että hän on muori…” 
Noin laulaa Orimattilan oma poi-
ka Eki Jantunen Mutkattomien 
kanssa. Sama biisi on soinut 
Kehräämön tanssisalissakin jo 
kymmeniä kertoja eri orkeste-
rien esittämänä.

Niin soi vielä nytkin, kun 
torstaisin ja sunnuntaisin il-
tapäivästä Kehräämön piha 
täyttyy sadoista autoista, kun 
väki saapuu iltapäivätanssei-
hin. Voidaan todellakin puhua 
tanssimaailmasta, sillä Kehrää-
mön tansseissa on aina iloista 
tunnelmaa ja reipasta menoa!

Kehräämöllä on maakunnan 
suurimpia, ellei peräti suurin 
tanssilattia, johon mahtuu ker-
ralla useita satoja pareja.

- Me ollaan täällä Kehrää-
möllä todella tyytyväisiä, kun 
tansseissa käy kivasti väkeä. 
Saamme pelkästään hyvää pa-
lautetta, kertoo Raija Anttila ja 
Arja Pajuvesa tanssien tausta-
voimista. Raija luotsaa tansseja 
torstaisin ja Arja sunnuntaisin.

- Musiikki ja tanssi on meillä 
itsellekin verissä, ihan sydä-
missä, he toteavat.

- Ei ole tanssin voittanutta. 

Se antaa hyvää mieltä ja mikä 
parasta, se on myös hyvää lii-
kuntaa ja pitää vanhemmatkin 
jalat notkeina, Raija naurahtaa.

- Kehräämön tanssit ovat 
siitäkin tärkeitä ihmisille, kun 
he saavat tanssin lisäksi ta-
vata tuttuja, uusia kavereita ja 
ystävystyä. Se on sosiaalinen 
tapahtuma, joka ei taatusti jätä 
ketään syrjään, Arja sanoo.

Tanssijoita saapuu Kehräämöl-
le kaukaa. Väkeä tulee Kouvolas-
ta, pääkaupunkiseudulta ja joka 
puolelta Lahden lähiseudulta. 
Toki myös omasta Orimattilasta. 
Jopa linja-autoreissuja tehdään 
ja samalla tutustutaan Kehrää-
mön palveluihin ja nautitaan 
tanssin lisäksi myös hyvästä 
ruokailusta. Tapahtumien talo 
kutsuu.

- Moni on sanonut, että se 
on heille viikon kohokohta, kun 
pääsee Kehräämölle tanssi-
maan. Ja kyllä se näkyy myös 
ihmisten kasvoista, iloa riittää, 
Arja sanoo.

Orkesterit
ovat parhaita

Torstaitansseihin on saatu or-
kestereiksi taattua kotimaista 
ja hyvää tanssimusiikkia soit-

tavia bändejä. Ja soiton pitää 
olla kyllä kohdallaan.

- Saamme kyllä palautetta, jos 
orkesteri ei soita jalalle sopivalla 
rytmillä, laahaa tai on liian no-
peaa. Pitää aina olla just eikä 
melkein. Oikeastaan tansseihin 
onkin valikoitunut parhaat soit-
toniekat, joita sitten toivotaan 
aina uudestaan.

- Hollolan harmonikat on yksi 
toivotummista soittoporukoista, 
samoin Essi Leppäkoski, Har-
ri Nuutinen ja kaikki muutkin 
esiintyjät, Raija kertoo

Sunnuntaisin on tarjolla ollut 
artisteja ihan Suomen iskelmä-
taivaan huipulta. Helmikuussa 
ovat esiintyneet jo Kari Hirvonen 
ja Jyrki Nurminen orkesterei-
neen.

- Sunnuntaina 16. päivä on 
meillä esiintymässä Harri Nuu-
tinen ja Tanssintaika. Kannattaa 
tulla mukaan, Arja suosittaa.

- Toukokuun loppuun jatkuu 
Kehräämön torstaitanssit. Sitten 
mennään hetkeksi kesälaitumil-
le, Raija kertoo ja jatkaa, että 
syyskuun alusta taas tanssitaan.

- Sunnuntaitanssit jatkuvat 
maaliskuun loppuun. Kannattaa 
katsoa tanssien ohjelma: tans-
sit.net -sivuilta. Sinne olemme 
päivittäneet aina ajankohtaiset 
tiedot, Arja suosittaa.

Kutsu kuuluu, että nyt mukaan 
nauttimaan Kehräämön iloisis-
ta tansseista. Varsinkin miehiä 
kaivataan mukaan lisää. Paljon 
on kivoja naisia, jotka odottavat 
lisää miehiä tanssittamaan.

- Sen voin kuiskata, että 
kannattaa tulla, sillä täällä voi 
tavata sen sydänystävänkin, 
Raija hymyilee.

Kahviosta huolehtii Hotelli 
Teltta a-oikeuksin ja tarjolla 
on myös uunituoretta pullaa.

Torstaisin Kehräämöllä tans-
sitaan kello 14-17.30 ja sun-
nuntaisin kello 17-21.30.

Liput torstaisin 10 euroa ja 
sunnuntaisin 15 euroa. 

- Eiku menoksi Kehräämön 
tansseihin!

Kehräämön tansseissa on aina iloista tunnelmaa.

Harri Nuutinen ja Tanssin Taika esiintyvät Kehräämöl-
lä sunnuntaina 16.2.
Kuva: Hanna Tarkiainen / Kuvitelmia

HIPPO-hiihdot kisaillaan ma 2.3.
Orimattilan Osuuspankin perin-
teiset Hippo-hiihdot pidetään 
Ämmäntöyrään hiihtokeskuk-
sessa maanantaina 2.3. kello 
18 alkaen.

Kisat ovat joka vuosi saa-
neet hyvää innostusta las-
ten ja heidän vanhempiensa 
keskuudessa. Hippo-hiihtojen 
sarjat tytöille ja pojille sekä 
hiihdettävä matka: 2016 ja 
sen jälkeen syntyneet 100 
metriä. 2014-2015 synty-
neet 300 metriä. 2012-2013 
syntyneet 500 metriä. 2010- 
2011 syntyneet 1,2 kilometriä 
ja 2008-2009 syntyneet samoin 

1,2 kilometriä.
Ilmoittautuminen pe 28.2. klo 

12 mennessä sähköpostitse: 
orimattilan@op.fi

Ilmoita lapsen nimi, syntymä-
vuosi ja osallistuuko tyttöjen 
vai poikien sarjaan. Lähtölis-
tat julkaistaan la 29.2. klo 16 
mennessä Jymyn nettisivuilla.

Kilpailunumeroitten jako alkaa 
kisapaikalla klo 17.15. Kaikki 
osallistujat palkitaan. Pakkas-
raja -15 astetta, lumivaraus. 
Tapahtuma on maksuton.

Kisapaikalla on tarjolla Me-
rosen makkaraa ja mehua. 
Tapahtumassa otettuja kuvia 
voidaan käyttää OP Orimattilan 
Facebookissa.

Helmikuun loppuun asti

Vielä voi tehdä ihania
löytöjä kynttiläpajalla

Tarjolla on vielä muun muassa keväisiä vihreitä ja 
oranssikeltaisia kynttilöitä, jotka sopivat hyvin pääsiäi-
seen.

Extraa poikkesi viime vii-
konloppuna tutkailemassa 
mitä kaikkea on tarjolla 
Kynttiläpaja Maria Drocki-
lassa, jossa on myyty ja 
vieläkin myydään vanhoja 
kalusteita ja rekvisiittaa pois. 
Näillä näkymin kynttiläpaja 
on auki viimeistään 29.2. asti.

Tarjolla on monenlaista 
hyvää käyttötavaraa ja rek-
visiittaa, joita on vuosien 
varrella kertynyt.

Muun muassa puulaatikoita, 
joita voi käyttää sisustukseen, 
samoin kuin isoja koivukiek-
koja vaikka juhlakoristukseen, 
häihin, synttäreille jne. Lisäksi 
paljon muuta ja todella edul-
liseen hintaan.

Tietysti on myös paljon 
kynttilöitä, joissa alennuk-
set ovat mittavat. Löytyy 
kynttilöitä myös kaikkiin 
vuodenaikoihin erilaisilla 
teemoilla ja kuvioilla.
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Ystävänpäivätarjous!

Ystävänpäivä 14.2.
- Uniikit kukkakimput
- Upeat tulppaanien
 erikoislajikkeet
- Lahjakortit
 (käyvät myös kukkakursseille)

Erkontie 13, Orimattila
diia@diia.fi     www.diia.fi
AVOINNA: ma-ke 10-17
to-pe 9-18, la 9-16, su 11-15
Pyhäpäivinä sunnuntaiaukiolo
Puh. 044 9746 132

Saatte kurssimaksusta 10€ alennuksen, kun ilmoitat ystäväsikin kurssille
tai ilmoittaudut itse kahdelle eri kurssille 13.2-15.2 välisenä aikana.

Kevään aikana Diian kukkakurssit saavat jatkoa:
Keskiviikko 19.2.
klo 17.30-19
Sidomme runsaan tulppaani-
kimpun erilaisia lajikkeita
ja vihreitä yhdistellen
Hinta 30€
Tiistai 10.3.
klo 17.30-19
Keväinen kukka-asetelma
kukkasieneen.
Hinta 40€

Torstai 2.4.
Pääsiäiseen klo 18-20
Keväinen kukkakranssi
kukkasieneen juhlapöytään,
sekä kevätkukista
ihanasti koristeltu istutus.
Hinta 55€
Tiistai 28.4. klo 17.30-19
Vappuiloa itselle tai lahjaksi.
Sidomme pirteän kukkakimpun.
Hinta 40€

Kukkakauppa ja Hautauspalvelu Diia Oy

Hinnat sisältävät opetuksen, materiaalit ja kahvi/tee tarjoilun.
Lisätietoa kursseista ja niiden sisällöstä saat Diiasta, sekä meidän Facebook-sivuilta.

Ystävyyden
mitta

SUOMALAINEN ystävä kohtaa toisen 
mielellään kahvikupin ääressä. Kah-
vin tippuessa vaihdetaan kuulumiset, 
asetutaan keittiön pöydän ääreen ja 
valitaan kaunein kuppi kaapista. On 
tärkeää, minkälaisesta kupista juuri 
ystävälle tarjoillaan tämä koko kansan 
monikäyttöinen juoma. Kahvi kuuluu ar-
keen, häihin sekä hautajaisiin, asioista 
puhumiseen sekä treffeille. Mutta paras 
kahvihetki on ystävän kanssa jaettu.

YSTÄVÄNPÄIVÄ on suloisen kaupalli-
nen vaaleanpunaisine sydänkortteineen 
ja suklaineen, osa vastustaa ajatusta 
paineistetusta muistamisesta. Kuitenkin 
on vaikea olla hymyilemättä ystävän yl-
lättäessä kortilla tai makealla, viestinä 

ikiaikainen hyvän mielen osoitus: minä 
pidän sinusta ystäväni. 

ON KIVA tunne tulla muistutetuksi ole-
massaolon tärkeydestä ja jakaa sitä tun-
netta eteenpäin. Ystävät tekevät elämän 
niin paljon kauniimmaksi ja turvallisem-
maksi tässä maailman ajassa. Ystävät, 
jotka jakavat saman ymmärryksen tason, 
ystävät, joihin luottamus on muodostunut 
ja ystävät, joiden kanssa nauraa ja jakaa 
elämän seikkailut. Suruista hersyvään 
iloon sekä epävarmuuksista vahvoihin 
mielipide-eroihin. 

MINKÄLAISESTA kupista sinä tarjoat 
kahvia, kun tapaatte keittiössäsi seu-
raavan kerran? Minä löysin kirpputorilta 
kauniin venäläisen Lomonosovin sinisen 
kupin ja asetin. Meillä kahvissa käytetään 
hunajaa, tulkoot ystävälläni suu makeaksi 
tummalla paahdolla.

Ihanaa ystävänpäivää!
Kerttu Laine

- 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 

Aukioloajat?
Tammikuun Extraa-lehden 
artikkelissa käsiteltiin tärkeää 
asiaa, eli mistä erikoisliikkeisiin 
lisää ostavia asiakkaita. Samaa 
on mietitty myös mm. Lahden 
erikoisliikkeissä.

Olen pannut merkille yhden 
oleellisen asian ko. liikkeitten 
aukioloajoissa. Ne ovat auki 
yleensä enintään klo 17.00 
asti ja arkisin.

Lauantait, puhumattakaan 
pyhistä, ne on suljettu. Eihän 

työssäkäyvät silloin ehdi asiak-
kaiksi, pelkästään me eläkeläiset.

Sama ilmiö on myös täällä 
Pukkilassa, kun torille tulevat 
liha-, vaate-, kori- ym. kauppiaat 
käyvät arkisin keskellä päivää ja 
sitten valittavat, ettei kannata, 
kun vain pari hassua mummoa 
käy ostoksilla.

Kannattaisiko pienyrittäjien 
(vaikka olisi perhettäkin), miettiä 
uudelleen aukioloaikojaan.

Muori maalta

Myllylän ja Lintulan välinen puistikko tie on saanut 
uusia valoja.

Tämä talo on ollut autiona jo pitkään. Näkyy hyvin 
Jymylinnan parkkipaikalta.

Mikä autiotalo?
Extraa-lehteen otettiin yhteyttä ja 
kyseltiin mikä ja kenen autiotalo 
on Jymylinnanmäen rinteessä. 
Talo on Urheilutien ja Koulutien 
välisessä kulmauksessa, puitten 
piilossa. Sinne näkee parhaiten 
Jymylinnan pihasta.

Talo on ilmeisen pitkään ollut 
autiona. Siitä on rikottu ikkunoita 

ja ulko-ovikin puuttuu. Irtotavaraa 
ja lasinsiruja on siellä täällä, il-
meisesti poikaset ovat vierailleet 
paikassa?

Olisiko kaupungin virkailijoil-
la jotain sanomista tai tehtävää 
kyseisen talon suhteen?

Toimitus

Kiitosta pukkaa
Pitkään saimme kulkea osittain 
pimeää Myllylän ja Lintulan vä-
listä puistikkopolkua. Onneksi 
nyt kaupungin toimesta on saatu 

uusittua lyhtyjä ja ulkovalot taas 
palavat.

Nyt onkin laitettu erilaisia ul-
kovaloja, joita ei saa niin hel-

posti potkittua pimeiksi niin kuin 
aiemmat sammuivat heti, jos 
joku jollain kolautti tai tönäisi 
valotolppaan. 

Mukava on puistikkopolku ja 
aurattukin aina aamuvarhain. 
Kiitos hyvästä hoidosta.

Lenkkeilijät

Säästöpankki avaa
konttorin Loviisaan
- Olemme Myrskylän ja Someron Säästöpankeissa aina kuunnel-
leet asiakkaiden toiveita herkällä korvalla. Nyt olemme saaneet 
niin monta kyselyä ja toivetta Säästöpankin paluusta takaisin 
Loviisaan, että päätimme yhdistää voimamme tämän ajatuksen 
toteuttamiseksi”, sanovat toimitusjohtajat Jari Oivo Myrskylän 
Säästöpankista ja Petri Siviranta Someron Säästöpankista.

- Moni saattaa ihmetellä miksi perustaa pankkikonttori tänä 
päivänä muiden vähentäessä henkilökohtaista palvelua, konttoreita 
sulkien. Me Säästöpankissa uskomme edelleen henkilökohtaiseen 
asiakaspalveluun, Jari Oivo toteaa ja jatkaa, että halusimme yhdistää 
Myrskylän Säästöpankin paikallisen näkemyksen ja nivoa tähän 
Someron Säästöpankin kokemuksen uusien konttorien avaamisesta.

- Konttori tulee toimimaan aivan Loviisan ytimessä, osoitteessa 
Kuningattarenkatu 18.

Someron Säästöpankki tulee olemaan konttorin virallinen perustaja, 
mutta kuten elämässä yleensä, niin yhteistyössä on enemmän 
voimaa, kertoo Jari Oivo Myrskylän Säästöpankista.

Artjärven ikääntyvien
päivätoiminta alkanut
Artjärven ikääntyvien päivätoiminta jatkuu kaupungin järjestämänä 
helmikuussa 2020. Ryhmien vetäjänä toimii kevään ajan Eeva 
Kaasalainen. Ohjelmassa on kaikille sopivaa tuoli- ja aivojumppaa. 
Toiminta on maksutonta.

Toimintaa on aiemmin ollut kerran kuukaudessa, mutta kevään 
aikana sitä järjestetään kahdesti kuukaudessa.

Ryhmät kokoontuvat:
Jokaisen kuun 1. keskiviikko klo 10.00 – 11.00 Artjärven 

Palvelutalolla, Suurikyläntie. Ryhmän jälkeen on mahdollisuus 
omakustanneruokailuun.

Jokaisen kuun 3. keskiviikko (alkaen 19.2.20020) klo 12.00-
13.00 terveystalon 2. kerros, Pajatie 1.

Erillistä ilmoittautumista ei tarvita. Ohjaaja kertoo mahdolliset 
poikkeamat kokoontumisajoissa ryhmien alkaessa. Tervetuloa 
ryhmiin!
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Voit lukea 
EXTRAA

myös netissä
olanextraa.fi

0€

Diian kukkakurssit
kutsuvat mukaan!
Viime syksynä järjestetyt Diian kukkakurssit kiinnostivat 
niin paljon, että niitä pidetään nyt kevään aikana lisää.

Ensimmäinen kukkakurssi pidetään keskiviikkona 19.2. 
klo 17.30.19, jolloin sidotaan runsaan tulppaanikimpun 
erilaisia lajikkeita ja vihreitä yhdistellen. Hinta 30€.

Tiistaina 10.3. klo 17.30-19 aiheena on keväinen kuk-
ka-asetelma kukkasieneen. Hinta 40€.

Pääsiäiseen valmistaudutaan torstaina 2.4. klo 18-20. 
Silloin tehdään keväinen kukkakranssi kukkasieneen juh-
lapöytään, sekä kevätkukista ihanasti koristeltu istutus. 
Hinta 55€.

Tiistaina 28.4. klo 17.30-19 luodaan vappuiloa itselle 
tai lahjaksi. Sidontana pirteä kukkakimppu. Hinta 40€.

Hinnat sisältävät opetuksen, materiaalit ja kahvi/tee tarjoilun.
Lisätietoa kursseista ja niiden sisällöstä saat Diiasta, sekä 

Kukkakauppa ja Hautauspalvelu Diia facebook-sivuilta.Rikkooko Tatu porraskoneen ennätyksen?

Gym23 tempaisee
ystävänpäivänä 14.2.

Ystävänpäivää juhlistetaan Keh-
räämön Gym23:lla perjantaina 
14. helmikuuta klo 11– 20. Sil-
loin tempaistaan hienolla tavalla 
vähävaraisten lasten liikunnan 
puolesta.

Yksi tempaus on, kun Leiri-
maan Tatu kiipeää Technogymin 
porraskonetta 5 tuntia! Tatun ki-
puamista saa tukea lahjoituksilla, 
joita voi antaa keräyslippaaseen 
paikan päällä tai sitten sopia Piia 
Andelinin kanssa, miten myös 
voi olla mukana tukemassa Tatun 
haastetta. 

- Lenkillä ollessani sain aja-
tuksen, että voisin jollakin tapaa 
auttaa lapsia enemmän liikku-
maan, sillä kaikilla perheillä ei 
aina ole varaa maksaa lastensa 
harrastuksia. Siitä sitten syntyi 
ajatus haasteesta ja tempaukses-
ta vähävaraisten lasten hyväksi, 
kertoo Tatu.

- Kerroin auttamisajatuksesta 
Piialle ja Gym23 lähti heti mu-
kaan. Ja nyt sitten tempaistaan 
ja kunnolla!

- Kyllä me haluamme myös 
auttaa lapsia liikkumaan ja 
järkkäämme ystävänpäivänä 
monenlaista toimintaa, joista 
päivän tuotto menee vähävarais-
ten lasten liikunnan hyväksi, Piia 
sanoo ja lisää, että viranomaiselta 
on saatu lupa rahankeräykseen.

Tatu aikoo todellakin nousta 
porraskonetta peräti 5 tuntia. 
Edellinen ennätys hänellä on 
vuodelta 2018, jolloin Tatu nousi 
askelmia 4 tuntia ja minuutin 
vielä päälle. Se tiesi silloin kiipeä-
mistä kaikkiaan 1300 kerrosta. Ja 
kun yhteen kerrokseen tulee 17 
askelmaa, niin jalka on noussut 
peräti 22100 askelmaa portaita 
ylös. On siinä mies saanut laittaa 
tossua toisen eteen!

- Nyt teen uuden ennätyksen 
ja ei tee heikkoakaan, Tatu heh-
kuttaa!

- Ja minä uskon, että Tatu tekee 
sen, sillä hänellä on suunnis-

tajana vahva kestävyyspohja, 
Piia lisää.

Kiipeämisen aikana kuluu pal-
jon nestettä ja sitä varten Tatul-
la on mukana vichyä, josta saa 
myös natriumia jaksamiseen. 
Porraskone on kuin kapuaisi 
koko ajan jyrkähköä rinnettä 
ylöspäin.

- Saa tulla katsomaan ja kan-
nustamaan, Tatu sanoo.

- Ja laittamaan rahaa lippaa-
seen, siten autamme vähäva-
raisiakin lapsia liikkumaan. He 
voivat päästä liikuntasaleille, 
urheiluseurojen toimintaan, 
uimahalliin, ratsastamaan… 
Summa on vapaa.

Niin yksityiset kuin yrityksetkin 
voivat tukea Tatun tempausta. 
Yritysten tukisummat julkaistaan 
tapahtumassa ja Extraa-lehdessä 
sekä Gym23 facebook-sivuilla, 
Piia listaa.

- Minulle saa myös laittaa vies-
tiä ja kysellä miten voi maksaa 
tukisumman, jos ei pääse paikan 
päälle mukaan: piia@gym23.com

Tapahtumia
riittää lisää

Ystävänpäivänä on Gymillä paljon 
muutakin toimintaa, jossa maksut 
menevät suoraan lasten hyväksi:

*Alfa Moverin kaikki jumpat 
vapaaehtoisella maksulla las-
ten hyväksi. 

*Urheiluhieroja Reetta Hata-
maan 15-20 min. niska-har-
tiahierontaa 5€.

*Salitreenit vapaaehtoisella 
maksulla (omat asiakkaat pää-
sevät toki korteillansa).

*Olan Kamppailijat ry lahjoittaa 
2 kpl potkunyrkkeilyn perus-
kurssia vähävaraisille lapsille. 
Hakemukset ja lisätietoja suoraan 
olankamppailijat@gmail.com

*Velu Immonen Personal Trai-
ning-palvelut tarjoaa max 15min. 
tekniikkaopastusta ja -vinkkejä 
5€ hintaan.

*Osteopaatti Niilo Quttorm 
tekee 15 min. hoitoja, maksut 
lahjoituksena lapsille.

*InBody kehonkoostumus-
mittausta 10€ kanttikset, 15€ 

muut. Jokaisesta mittauksesta 
2€ lapsille.

- Ja ystävänpäivänä meillä 
kaikilla on taatusti hyvä mieli, 
kun tempaamme yhdessä. Ter-
vetuloa mukaan ja auttamaan, 
Piia ja Tatu toivottavat.

- - -
Ystävänpäivänä Hellimö tarjoaa 
asiakkailleen 5 x infrapunasau-
nan sarjakortti 60€ (norm.80€).

Tatu aloittaa kiipeämisurakkansa kello 14 aikaan ja aikoo nousta porrasaskelmia viisi tuntia! Piia ja Gym23 
ovat tempauksessa mukana.

Rakkaudesta
liikuntaan!

Ystävänpäivän
kaikki tapahtumat
facebook: Gym 23
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Helmi kukkii
Alkaa talvi olla pian lusittu ja 
kevät jo kutittelee.

Niin se aika rientää ja asen-
to muuttuu itse kullakin. 
Viime kerralla oli mainintaa 
kaupungin tavoitelluimmasta 
poikamiehestä, ja oli nimikin, 
että se on Timppa. Kylläpä tuli 
monia ehdotuksia, että se olen 
minä, minä! Yksikin vanhempi 
maitoparta kuvitteli, että ky-
seessä oli hän. Meikä suositti 
kaikille jotain tinderiä, jonne voi 
laittaa hakunsa, jos naarasta 
kaipaa.

* * *
Päärnilässä kansa ei vaella pi-
meydessä, mutta kaipaa silti 
valoja varsinkin Luhtikyläntien 
risteykseen. Sinne sähköyhtiö 
tai joku muu taho veti piuhat, 
ja luultiin, että nyt! Mutta pi-
meäksi jäi.

Kysymys Eetvartille kuului, 
että voisiko kaupunki avittaa 
valojen kanssa? Meikä vastaa, 
että varmaan on ely-keskuksen 
hommia, jonne joku teknisen 
puolen pikkutakkikaveri voisi 
laittaa anomuksen.

* * *
Yhteiskoulu saa lopultakin 
väistötilat, jotka maksavat 
melkoisia summia, peräti 
2 miljoonaa euroa kolmen 

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
Jakelujuniorit Oy

JAKELUHÄIRIÖT

02 900 100 47

Orimattila, Artjärvi,
Myrskylä, Pukkila.
Noutojakelussa: Kehräämö 
ja K-Supermarket Orimattila.
Jakelupainos:

n. 10.500 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
18.3.2020

Ystävänpäivänä 14.2.
RAVINTOLA TEHTAASSA

jaettavia annoksia

KAHDELLE 

Pöytävaraukset ja tiedustelut
010 327 4400

Ravintola Tehdas, Erkontie 11, Orimattila
www.ravintolatehdas.fi ravintola@ravintolatehdas.fi

Sähköasennustyöt 
luotettavasti ammattitaidolla

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

PALVELEMME
TEITÄ

MA-PE
7.-17

Tarjoamme asiantuntevaa
palvelua yli puolen
vuosisadan kokemuksella. 

Tarvitsetko
sähkömiestä? 
Soita ja sovi aika

03-7777 444 
Haluatko tarjouksen
sähköurakasta?
Ota yhteyttä:
Seppo Hämäläiseen,
040 5152 445
seppo.hamalainen@pp6.inet.fi

Kehräämö tanssittaa
Torstaisin klo 14-17.30, liput 10 €. 13.2. Antero Ketosen yhtye, 
20.2. Arja-Inkeri Joas ja Manhattan, 27.0. Jussi Roponen trio, 5.3. 
Köpi Koski ja Esko Kangasjärvi, 12.3. Niko Mäenpää & Tähtikuvio, 
19.3. Hollolan harmonikat, 26.3. Tonika ja Taru

Sunnuntaisin klo 17-21.30, liput 15€. 16.2. Harri Nuutinen & 
Tanssin Taika, 23.2. Jarkko Honkanen & Taiga, 1.3. Helminauha, 
8.3. Neitoset, 15.3. Sunset, 22.3. Sami Rosholm & Casanova, 
29.3. Antti Ahopelto.

Poistomyynti kirjastossa
Myydään kirjaston kokoelmasta poistettua aineistoa. Tarjolla kir-
joja, lehtiä sekä DVD- ja CD-levyjä. Omatoimiaikana ei myyntiä. 
Tervetuloa ostoksille!

Tapahtuma-ajat: Ajalla 4.2.–21.2. ma klo 12–19, ti klo 12–19, 
ke klo 12–19, to klo 10–15 ja pe klo 10–15.

vuoden aikana.
Huh, huh. Olikohan tarjous-

kilpailussa ihan reilu meininki, 
kun tarjouksia jätti vain yksi 
taho?

Homejutut ovat tulleet kal-
liiksi Orimattilalle. Toisaalta 
kustannuksia on kompen-
soitu sittemmin niinkin, että 
sisäilmaongelmaa on pakko 
löytyä terveistäkin kouluista, 
jotta saadaan ne pois päivä-
järjestyksestä ja sitten muksut 
isompaan kouluun? Näin kait 
on käymässä Tönnönkin kou-
lun kanssa ja haetaan säästöä 
kustannuksiin? Niin nyt kylillä 
puhutaan.

* * * 

Veteraanipuiston penkit 
ilahduttavat ja ihmetyttävät. 
Varsinkin Lahdentien autoilijat 
saavat niitä nähdä ja ihailla 
lammikon ohi ajaessaan. Ita-
liasta hankitut design-penkit 
maksoivat ”vain” jotain 1300 
euroa kipale. Sillä rahalla jo-

ku nuorten työpaja olisi tehnyt 
muutaman asiallisen ja selkä-
nojallisen penkin.

Joku jo turhaantui penkkei-
hin, kun kävi kyykkimässä jä-
töksensä niihin.

* * * 
Koivulan alueelle on saatu uusi 
kaahari. Valkoinen sport-mal-
linen Toyota päästelee Lato-
lantien neljänkympin alueella 
ainakin tuplat ja Karpalotien 
kautta Sammaltielle täyttä 
sivuluisua. Ilmeisesti asialla 
joku juuri kortin saanut koheli. 
Videoseurannassa onneksi.

* * * 
Omat säännöt liikenteessä on 
eräillä, jotka ajelevat tulevan 
Prisman ylä- ja alaparkkihal-
lista Matintielle. Tullaan kol-
mion takaa eteen. Läheltä piti 
-tilanteita on ollut jo monta.

Muutamat autoilijat yhä 
käyttävät vilkkua ajaessaan 
sisään liikenneympyrään. On 
se ihmeellistä, kun ei vieläkään 
osata ajaa oikein.

Edelleen joku tolvana väänte-
lee liikennemerkkejä vinoon. Ja 
saa siitä kiksejä. Toivottavasti 
joku nappaa tyypistä kuvan 
ja kiikuttaa kuvan järjestyk-
senvalvojalle, joko polliisille 
tai Eetvartille.

Joku kooho osui liikennejaka-
jan merkkiin, kun kohelsi Luh-
tikyläntietä liikenneympyrään 
Lahdentielle. Kyllä kannattaisi 
käydä optikolle, kun noin silmä 
heittää?

Ja joku toope kantaa ros-
kapussinsa S-marketin ala-
kertaan…

* * * 
Viime kerralla tuli mainittua, 
että kokoomus vie Orimattilaa 

ja muut vikisevät. Jokainen, 
joka hiemankin seuraa po-
litiikkaa, niin sen tajuaa. Oli 
sitten kyse mistä asiasta ta-
hansa. Rakkaasta Hennasta 
puhumattakaan.

Keskustasta on tullut hiljainen 
poppoo. Kansa kaipaa aikoja, 
jolloin oli oma kansanedusta-
jakin ja Orimattilassa oli asiat 
kohillaan. Tero oli silloin vahva 
nimi keskustassa.

Moni kaipailee vanhoja aiko-
ja. Tässä yksi meikälle tullut 
palaute Orimattilan puolesta: 
Eetvartti, pidetään lippu kor-
keella ja katsotaan että Ori-
mattila tekisi fiksuja päätök-
siä tulevaisuuden suhteen ja 
päästäisiin Mäntsälän imuun, 
laivan nokka kohti Hki!!!

Toivon sydämestäni, että 
laivan kurssi muuttuu...uusia 
tuulia tarvitaan. Tule Aulis Aal-
tonen takaisin… oli kylä aivan 
toinen. Homma pelas!

* * * 
Edelliseen vielä viitaten, niin 
kuntalaiset ovat itse valin-
neet Orimattilan päättäjät. 
Kannattaisi viimeistään siel-
lä äänestyskopissa tarkkaan 
harkita kuka todella ajaa kun-
talaisten asiaa eikä vain omia 
kokouspalkkioitaan.

Suurin osa valtuutetuista 
ei ole kartalla edes siitä mi-
tä päätetään. Valitettavasti. 
Niin sanoisi entinen pressa 
Ahtisaarikin.

* * * 
Ystävänpäivää. Koittakaa 
taaplata eteenpäin, kaikesta 
huolimatta ja juuri siksi.

Kaverille ei jätetä.
E E T V A R T T I

Päärniläntien ja Luhtikyläntien risteykseen vedettiin 
sähköpiuhat syksyllä. Ulkovaloja kaivataan. (Lukijan 
kuva).

Veteraanipuiston liian 
kallis penkki on koristettu 
paskalla. Joku ei tykkää 
nyt olla kiltti, vaan rikkoo 
ja sotkee yhteisiä paik-
koja.

S-marketin parkkipaikoilta tuleva väistää aina Matin-
tiellä kulkevaa liikennettä. Piste.

Jollekin S-marketin parkkipaikka on roskapussin 
jättöpaikka. Dna-näytteet saatiin tekijästä.

Tässä makaa liikenteenjakajamerkki. Pitkään otti 
aurinkoa ennen kuin nostettiin pystyyn, vai onko 
pystyssä?
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EDULLISEEN HINTAAN!

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

www.lantmannenagro.fi/orimattila

5990
Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

www.lantmannenagro.fi/orimattila

19900

REXENER 18000 
APUKÄYNNISTIN

ZEKLER 412R

RADIO-
KUULONSUOJAIN 

TYÖKALUVAUNU
TW1000  SCHEPPACH, 263 OSAA

49500

AIR1 ADBLUE 10L 

1330

ABLOY CLASSIC7€

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

AVOINNA MA-PE 07.00-17.00

MEILTÄ LAADUKKAAT
SÄHKÖTARVIKKEET
AINA EDULLISESTI!

Sisusta kauniisti
VALAISIMILLA!

UUTUUKSIA TARJOUKSIA

Tilaa SÄHKÖ-
ASENTAJA 03-7777444

4 KPL

LED LAMPPU 
6W
9.5W 9€

7€

7€

PALO-
VAROITIN

AA
24 KPL

AAA
24 KPL

Airam PARISTOT

JÄNNITTEEN- 
KOETIN

5,50

850

850

YÖVALO

-laatutuotteet meiltä!

SÄÄSTÖPANKIT JAKAVAT TÄNÄKIN VUONNA  
VOITTOVAROJAAN LÄHIALUEIDENSA HYVÄKSI

Ehdota sinulle tärkeää kohdetta 10.2. – 15.3.2020
www.saastopankki.fi/hyvia-tekoja
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