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SÄHKÖTARVIKKEET 
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-50%

SÄHKÖASENNUSTYÖT 
AMMATTITAIDOLLA

TILAA 03-7777 444

S-ETUKORTILLA BONUSTA

Erkontie 16
Orimattilan S-market
avoinna ma-pe 9-18

la 9-15   

Tarjoukset voimassa maaliskuun 2014
tai niin kauan kun tavaraa riittää.

HYVÄN OLON PÄIVÄ
LA 22.3 JYMYLINNAssa

ILMAINEN Luento klo 13.00.
Timo Kosonen: PÄTKÄPAASTO!!

HUIPPUTARJOUS
BABA DE CARACOL 
Etanavoide 100 ml 

33,90
(49,90)

Balanssi maitohappo-
bakteeri 100 kps 
Tutkittu- vahva-
5 eri kantaa- 
Nostaa vastustuskykyä!

KOTIMAINEN!

Puhdas-Caps
VIHREÄ KAHVI-
PAPU-UUTE 150+40 kps
Polttaa vaarallista vatsarasvaa
ja laskee maksa-arvoja!

34,90
(45,00)

17,90
(24,50)

16,90
(26,90)

60 kps

EVONIA KERATIN
- PAKSUNTAA hiuksia,
- antaa RYHTIÄ ja KIILTOA!

NOKKOS-KALKKI-
INKIVÄÄRI
-Nivelvaivoihin!

140+60 tbl
19,90

(49,80)

www.expert.fi

Orimattilan Urheilu ja Kone Oy  Erkontie 4 Avoinna:ark.09.00-17.30, la.10.00-14.00 

Samsung GALAXY 
Trend Plus
1,2GHz dual-core, 5Mpix 
kamera, android 4.2.

32”, HD-valmis 
LED-TV, antenni-
ja kaapeliverkon 
digivirittimet.

39” FullHD 
LED, antenni- ja 
kaapelidigiviritin, 
2xHDMI, USB.

Finlux - 39FLHY168D
39” led-televisio

Edullinen peruspuhelin, 
pitkä valmiusaika.

Nokia 108 
puhelin

399€299€

118€ 19,90€

Samsung 
UE32EH4005W

VAUHDILLA
HD-AIKAAN

Viimeinkin kunnon saappaat
36-41

36-41
36-42

36-41

41-46

Musta
36-42

36-46

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä

ma-pe 9-16.30, la 9-14. Puh. 040-558 6702

Meiltä!

Liitteenä

Orimattilan
Osuuspankin
OmaOP-lehti.
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Olkaa hyvä!
Orimattila, 12.3. 2014    

Ilmassa on ihan kuin suuren urheilujuhlan tuntua, kun 
ensi lauantaina 15.3. Jokivarren koululla järjestetään en-
sin huutokauppa ja sen jälkeen mahtava konsertti Uusi 
Lastensairaala 2017 hyväksi.

Orimattila on hienosti mukana tukemassa tärkeää hanketta, 
josta löytyy juttua tämän lehden sivuilta 4-6.

Huutokaupan tulee vetämään telkkarista tuttu Jethro 
Rostedt, joka nuijii kiinni hyviä huutoja. Kannattaa varata 
mukaan perinteistä rahaa, kun maksaa huutojaan.

Tarjolla on kivoja tavaralahjoituksia, joista mainittakoon 
mm. ranskalainen kaunotar, jonka saa vaikka kesäkave-
rikseen, kun hinnoista sovitaan. Kaikilla tuotteilla on pikku 
pohjahinta, jonka Jethro sitten yrittää vähintäänkin tuplata…

Sitten on iso tukikonsertti, jonne saatiin mukaan monet 

 
 
 
 
 
 

 Tietokone 
huolto ja myynti 

 

0400 972 165 
huolto@aamos.fi 
 

AAMOS OY 

9.4.2014

Seuraava

orimattilalaiset musiikki- ja viihdetaivaan loistavat osaajat. 
Esiintyjät löytyvät sivun 5 ilmoituksesta.

Harvoin saadaan heidät kaikki kerralla esiintymään, joten 
kannattaa lähteä nauttimaan hyväntekeväisyyskampanjaan. 
Eikä sitä usein saa 20 eurolla niin paljon hyvää kuin nyt 
on tarjolla!

Pöytä on katettu. Ei muuta kuin iloisin mielin mukaan!

Reijo Välkkynen
reijomedia@hotmail.com

Maatila-Liha 
Meronen
Palveleva Maatilan 

Puoti avoinna
to-pe klo 12-17, la 9-15

Ystävällisesti Tervetuloa!
Metsolankuja 95, Virenoja

www.maatilalihameronen.fi

OKT Orimattila Käkelä 86/111m2 
3h+k+s/kph+wc+vh+varasto+au-
tok. Siistikuntoinen ja kodikas 
ok-talo rauhallisella asuinalueella. 
Rv -81/82. Hoidettu tasamaatontti 
1190m2. H.138.000€ Jennynkuja 4 

OKT  Orimattila Peltola ...100/153m2

4h+k+s+wc+khh+autotalli+va-
rasto. Rv.-71. Suojaisa 1325 m2:n 
tontti, ei rajanaapureita. Ikkunat ja 
ulko-ovet, sekä käyttövesi- ja läm-
mitysjärjestelmän putket uusittu. 
Vesikiertoinen sähkölämmitys. Ta-
kapihalla valokatettu terassi. 
H. 158.000 € Ruiskuja 1 

OKT Orimattila Tönnö ...96/120m2

4h+k+wc/kph+sauna, talousraken-
nus. Rv.-59. Viehättävä osin alku-
peräisessä asussaan oleva rapattu 
talo isolla (mahdollisuus lohkoa) 
2900m2:n tontilla kivenheiton päässä 
keskustan palveluista. Puu-/sähkö-
lämmitys. H.148.000 € Värttinäkuja 4

OKT Orimattila Käkelä ...154/199m2

4h+th+k+2wc+s+khh+varastoh, 
talousrakennus. Rv.-1990-95. Tilava 
kaksikerroksinen omakotitalo aurin-
koisella 2305m2:n tontilla. Sähköläm-
mitys (lattia- ja kattolämmitys), varaa-
va takka. H.183.000€ Käkelänraitti 5

OKT Orimattila Käkelä ....123/149m2

5h+k+s+kph+khh+varasto+autok.
Rv.2000. Hyvin varusteltu tilava 
talo kivalla paikalla päättyvän ka-
dun varrella. Talossa kauttaaltaan 
lattialämmitys (sähkö), ilmalämpö-
pumppu sekä varaava takka/leivi-
nuuni. Tontti 1691m2 H.215.000 € 
Manssilantie 11

OKT Orimattila
Kankaanmäki........... 112/144m2

4h+k+th+s+wc+2at+var. Rv.-73. 
Tiilivuorattu napakka talo upealla 
1750m2:n tonttilla, jossa grillikota, 
leikkimökki ja kasvihuone. Öljy/
puulämmitys, ilmalämpöpumppu.
H.175.000€ Ylöstalontie 12

OKT Orimattila Koivula .....103/118m2

4h+k+s+takkah+ulkovarasto. Ko-
dikas -78 rakennettu talo hyvällä 
paikalla, koulut sekä urheilutalo ja 
mukavat ulkoilumaastot lähistöllä.  
Sähkölämmitys, varaava takka/lei-
vinuuni. Tontti 1026m2. H. 129.000 € 
Muuraintie 6   

OKT Orimattila Ämmänäyräs 73/106m2

2h+k+s/kph+wc. Rv.- 64. Kodikas 
talo, joka lähes kauttaaltaan remon-
toitu. Katto uusittu muutama vuosi 
sitten. Yläkerrassa lämpöeristettyä 
remontoitua matalaa tilaa varastoin-
tiin askarteluun tai oleskeluunkin. 
1590m2:n tontti, jossa oleskeluteras-
si ja pihavarastoja. Talon päädyssä 
pieni autotalli. H.133.000 € Äyrästie 2

OKT Orimattila Arola ... 156/228m2

4h+k+rt+takkah+khh+2wc+vh+-
sauna, autotalli, varasto, terassi. Kat-
to uusittu viime vuonna. Rauhallinen 
puistomainen alue. Rv.-75.  Tontti 
1130m2 . H. 179.000 € Kumpukuja 3 

UUDISTUOTANTOA:

OKT Orimattila Sampola .....105/134
4h+k+s+kph/wc+khh+wc+vh+va-
rasto +autokatos. Laadukas Kastel-
li-talo valmistumassa Aleksinpuis-
toon kesällä 2014. Tilat yhdessä 
tasossa, selkeä ja toimivapohjarat-
kaisu, jossa on huomioitu hyvin arjen 
tarpeet ja nykyaikainen asumismu-
kavuus. Kaukolämpö, lattialämmitys. 
Lisälämpöä tuomaan asennetaan va-
raava takka. Tilava lämmin ulkovaras-
to ja autokatos talon päädyssä. Oma 
tontti 1025m2, rajoittuu osin puisto-
alueeseen. Toimi nopeasti, vielä voit 
vaikuttaa pintamateriaalivalintoihin. 
H. 229.000 € Aleksinpuistonkaari 22H. 229.000 € Aleksinpuistonkaari 22H. 229.000 € Aleksinpuistonkaari 22

Kohteemme netissä www.oikotie.fi

Terttu Nieminen LKV
040-829 0403
terttu.nieminen
@asuntohelmi.fi

Sanna Nieminen
040-722 4589
sanna.nieminen
@asuntohelmi.fi Erkontie 18,16300 Orimattila

Puh. 0400-904262
toimisto@asuntohelmi.fi

KORUTASKU
Kehräämöllä
Pakaantie 1
Orimattila
7878 277Ohittamaton LAHJAPAIKKA!

Lahjavinkit

kivestä

käsin:
Lahjavinkit

kivestä

käsin:

Topintie 2, 16300 Orimattila

Ihana Olo
-tapahtuma Alfa Moverilla ja koko 
Kehräämöllä lauantaina 5.4.

Mitä mukavaa taas onkaan tu-
lossa, niin sitä kannattaa seurata 
nettisivuilta: www.alfamover.net 

Merkkaa tapahtuma jo allak-
kaasi ja lähde mukaan! Piia ja 
muut ovat taas hyvällä asialla 
liikunnan ja terveyden puolesta.

- L u k i j a n   k y n ä s t ä - 
Tällä lukijoita -palstalla saa vapaasti ottaa kantaa ja jakaa mie-
lipiteitään. Ketään ei saa kuitenkaan henkilökohtaisesti loukata, 
vaan kirjoitusten tulee olla hyvätapaisia.    - Toimitus 

Kuka ajaa suoraan?
Nyt Lidlin myötä on liikenne kas-
vanut ja Niementieltä tultaessa 
eräillä autoilijoilla on ongelmaa 
siitä, että mitä kaistaa pitää käyt-
tää, kun mennään liikennevaloista 
suoraan Lahdentien yli keskus-
taan seuraavaan maitokauppaan?

Usein ryhmitytään siihen va-
semmalle kääntyvien kaistalle, 
josta käännytään vain vasem-
malle, eikä siis ajeta suoraan 
tien yli?

Yleensä suoraan tien yli men-

nään oikealta kaistalta, josta 
käännytään myös oikealle.

Jospa kaupungin tekninen 
puoli laittaa ajo-opasteen tien 
ylle, josta selviää miltä kaistalta 
ajetaan minnekin. Niin kuin on 
nyt Puistotieltä tultaessa.

Ihan vaan siksi, että jossain 
vaiheessa voi kolahtaa, kun 
kaksi autoa pyrkii yhtä aikaa 
suoraan tien yli ja voi kolahtaa. 
Kuka maksaa viulut?

Jaska Jokunen

Konemessut Nikke Areenalla
Tiistai 25. maaliskuuta Nik-
ke-Areena on huomion koh-
teena, kun siellä järjestetään  
ensimmäiset Konemessut. Väkeä 
tapahtumaan odotetaan laajal-
ta alueelta aina koko eteläistä 
Suomea myöten.

Idean isä ja Nikke Areenan 
omistaja Jukka Nikula on tehnyt 
valtavasti hommia viime päivinä, 
jotta Konemessut onnistuvat heti 
ensimmäisellä kerralla.

- Sain idean järjestää Kone-
messut, kun tällaista suurta ta-
pahtumaa ei ole ollut lähialueilla, 
ja kuitenkin isot koneet kiinnos-
tavat meitä monia. Ainoastaan 
maatalousmessuilla on kerralla 
näin paljon erilaisia maatalous-, 
metsä- ja rakennusalan konei-
ta kuin mitä nyt me tarjoamme 
nähtäviksi. Tavoite on ajaa esiin 

eturivin merkit ja viimeisimmät 
mallit, Jukka selvittää.

- Mielestäni tämä on myös 
Orimattilalle hyvä asia, kun 
kaupunki pääsee tapahtuman 
kanssa esille. Kiitos siitä, että 
Orimattilan kaupunki itsekin on 
mukana.

- Toivottavasti kansa tykkää 
ja tehdään myös kauppaa. Nyt 
voidaan vaikuttaa myös talouden 
kasvuun, kun ostetaan suoma-
laista tuotantoa olevia koneita 
pelloille ja metsiin sekä maan-
rakennukseen, Jukka sanoo.

Konemessuilla ovat ilmoittau-
tuneet mukaan mm. Orimattilan 
VPK, Y-Agro, Konekesko, New Hol-
land, Hankkija, Agri-Haka, Turun 
Konekeskus, Puukeskus, Paroc, 
Suomen Teollisuustyökalut Oy, 
Orimattilan Tapetti ja Väri, Valtra, 

Orimattilan Osuuspankki, Tilasi-
emen Oy, Lahden Talovaruste Oy 
sekä Auto Alarm.

- Varmasti jokaiselle löytyy 
mielenkiintoista katsottavaa. 
Myynnissäkin on monenlaista, 
myös syötävää ja juotavaa, joten 
tervetuloa kaikki mukaan, Jukka 
kutsuu.

Kaupunki on
myös myös

Konemessuilla on myös Orimat-
tilan kaupungin osasto, jossa 
esitellään mm. elinkeinoasiaa ja 
kaupungin myytäviä omakotitont-
teja elinkeino- ja kehitysjohtaja 
Kimmo Kuparisen luotsaamalla 
porukalla.

- Tämä on koko Orimattilalle 

hieno asia, että saadaan maa-
seutukaupunkiin Konemessut, 
jotka varmasti vetävät väkeä 
yli maakuntarajojen. Tästä voi 
kehittyä yhtä suuri juttu kuin ai-
kanaan oli rompetori raviradalla, 
Kimmo visioi.

- Orimattila kaipaa näkyvyyttä, 
jotta saisimme tänne lisää vaik-
kapa konealan erikoisliikkeitä ja 
myyntiä. Se vilkastuttaa samalla 
koko kaupungin kauppa- ja elin-
keinotoimintaa.

- Lähtekää ihmiset mukaan ja 
tehdään Konemessuista hieno 
tapahtuma Orimattilaan!

Nikke Areenan piha-alue on 
suuren tapahtuman kohteena 
tiistaina 25.3. kello 9-16. Sisään-
pääsy on aikuisilta 4 euroa ja alle 
15-vuotiaat ilmaiseksi.

Jukka ja Kimmo ovat lähteneet yhteistuumin rakentamaan Konemessuja Nikke Areenalle. Tavoitteena on tehdä 
tapahtumasta jokavuotinen iso juttu Orimattilaan. Kuvassa myös Sari Paljakka, joka on mukana Konemessujen 
järjestelyissä.
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Orimattilan Osuuspankin
omistajajäsenille kaikista
leluista ja tarvikkeista.

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

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

10 kpl ............ 10 €
20 kpl ............ 17 €
30 kpl ............ 25 €
Yksittäin 1,10 €/kpl

7 €
€

€

POSSUNSAPARO-

TARJOUS 
ISOT possunsaparot:

-10%

Kukka- ja Hautauspalvelu
Henriikka Oy

 Liiketalo Erkontähti, Niementie 2, Orimattila
p. 777 8160 Av: ma-to 9-17.15 pe 9-18 la-su 9-14

Orimattila - Artjärvi - Kuivanto - Myrskylä
- Pukkila - Lahti ym. paikkakunnat

- Kukkasidonnan erikoisliike -

Hyvää palvelua,
ammattitaitoa
- kukkasten - värien
- laadukkaiden
 lahjatavaroitten
 valikoimat lähellänne

aa

eeee

Angel Art by Marja Elina
Intuitiivisesti
maalattu taide,
kortit ja uniikit 
voimaeläinkorut.
Nyt myös uusia ja kauniita 
"Tähtipölyä" -koruja, voit
tutustua facebook-sivuilla:

Angel Art by Marja
mambi78@luukku.com

MAALISKUUN
TUULETUSMYYNTI

 Kaikki II-luokan 
 tuotteet -40 %
 Runsaasti vaippahousuja ja välihaalareita
 Löytöjä pikkurahalla
 Erä neuloksia

T E H T A A N M Y Y M Ä L Ä

RUSKOVILLA –  LUONTO PUKEE HYVÄN OLON

  Tervetuloa edullisille ostoksille: Kaikista tuoteluettelomme tuotteista 
  -10 %, II-laatuiset maaliskuussa -40 %. Luontaiskosmetiikkaa, 

lahjatavaroita. RUSKOVILLA OY, Kinnarintie 32, 16230 Artjärvi
p. 03-871460, www.ruskovilla.fi

Jukasta piti tulla poliisi,
mutta pankkiura vei voiton
- Monien pikkupoikien tavoin minunkin toi-
veammattini oli poliisi tai sitten isän ja papan 
perintönä kuorma-autoyrittäjä. Molempia tuli 
kyllä kokeiltua myöhemmällä iällä. Jossain 
vaiheessa mm. Raimo Helmisen kanssa 
samoilla jääkiekkoleireillä pyöriessä tietty 
oli mielessä myös jääkiekkoilijan ammatti. 
Pankkityö ei kyllä ollut mitenkään esillä 
ennen opiskeluaikoja yliopistossa, toteaa 
Orimattilan Osuuspankin toimitusjohtaja 
Jukka Sipilä, joka täyttää 50 vuotta 20. 
maaliskuuta.

Nuorena jääkiekko oli Jukan ehdoton 
ykkösharrastus, vähän myös jalkapalloa ja 
muita joukkuelajeja siinä rinnalla.

- Lapsuudessa ei ollut mitään epäselvyyttä 
siitä, mitä kesällä viikonloppuisin tehdään, 
kun aina mentiin mökille. Siellä sitten pikku-
veljen kanssa tehtiin puuhommia, tutkittiin 
lintuja ja kalastettiin.

- Talviviikonloput menikin sitten omissa 
lätkäpeleissä ja turnauksissa tai aikuisten 
sarjoja seuratessa. Nykyään jääkiekkoiluni 
on lähinnä penkkiurheilua, mitä nyt höntsä-
lätkää kerran pari talvessa. Luistelu on kuin 
kävelemään oppiminen; sujuu kohtuullisesti 
pitkänkin tauon jälkeen..

Jukka opiskeli Turun yliopistossa oikeus-
tieteen kandidaatiksi, jota nykyisin tutkinto-
uudistuksen jälkeen kutsutaan oikeustieteen 
maistereiksi. Varatuomarin arvonimeen oi-
keuttavan tuomioistuinharjoittelun hän suoritti 
Heinolan tuomiokunnassa 1991.

Perheen Jukka perusti vuonna 1983 Jaanan 
kanssa ja avioliittovuosiakin on takana jo 
26. Tytöt Linda ja Heidi syntyivät vuosina 
-91 ja -92 sekä poika Mikko -98.

Hartolan 
vallesmanni

- Opiskeluaikoina heti ajokortin saatuani ajelin 
mm. isän kesälomat tuuraten kuorma-autolla 
soraa ympäri Lahden seutua. Hetken aikaa 
ajelin myös Lahden kaupungilla kaikenlai-
sia työkoneita, mm. Valmetin traktorit tulivat 
hyvin tutuiksi.

Turussa Jukka oli opiskelun ohella kahte-
na vuonna keskusvankilassa eli Kakolassa 
vartijana.

- Sinne pääsin mm. sen takia, että pappani 
oli aikanaan siellä vankien työnjohtajana. 
Ehtona oli kuitenkin, että sankalasien sijaan 
piti töissä käyttää piilolaseja. Tuolloin tapasin 
monta tunnettua ”rosvoa”, koska Kakolaan 
pääsi muualta Suomesta vain vähintäänkin 
seitsenkertaiset rikoksenuusijat. Paikallisille 
konnille riitti pienemmätkin meriitit, Jukka 
naurahtaa.

- Nimismiehen viransijaisena olin Hartolassa 
useampaankin otteeseen vuosina 1989-90. 
Tuolloin yövyin arkiyöt Hartolan poliisiput-
kassa, jota ei enää käytetty varsinaiseen 
tarkoitukseensa. Kakolan kokemukset ta-
kasivat hyvän unen putkassakin.

- Nimismiehen hommista olikin helppo siirtyä 
istumaan käräjiä Heinolaan. Nimismies toimi 
tuohon aikaan paitsi poliisipäällikkönä niin 
myös yleisenä syyttäjänä.

- Valinta poliisi- ja pankkiuran välillä tapahtui 
siinä valmistumisen aikoihin kun Maskun 
Osuuspankin silloinen toimitusjohtaja Risto 
Honkamaa tarjosi vakituisia pankkilakimie-
hen töitä.

Koko 90-luku oli Jukalle työelämämieles-
sä sitä oman paikan hakemista. Hän ehti 
olla työssä useammassa osuuspankissa, 
mm. kolme vuotta Haminassa ja yhdessä 
liikepankissakin sekä myös hetken aikaa 
lakiasiaintoimistossa osakkaana. Tosi lähellä 
oli paluu virkauralle KRP:n talousrikostar-
kastajaksi, mutta pankkiura vei täpärästi 
voiton toisellakin kertaa.

- Haahuilu loppui 1999, jolloin palasin kol-
matta ja viimeistä kertaa OP-Pohjola-ryhmään. 
Orimattilan Op:n silloinen toimitusjohtaja Ve-
li-Matti Onnela uskalsi palkata kotiseudul-
leen palanneen kulkijapojan pankkiinsa ns. 
kakkosmieheksi. Veli-Matin kanssa tehtiinkin 

sitten yhdessä hommia kymmenen vuotta. 
Hänen jäädessään eläkkeelle, minusta tuli 
toimitusjohtaja vuoden 2009 alusta ja sillä 
tiellä ollaan edelleen. 

Vapaa-aikana
riittää puuhaa

Mökkeily on Jukalla säilynyt edelleenkin 
vahvasti kuvioissa mukana

- Nykyisin harrastan lisäksi erilaisia liikun-
talajeja kuten kuntosalilla käyntiä ja golfia. 
Golfissa tasoitus on 23, mutta ei niitä alle 
sadan lyönnin kierroksia kyllä viime kesä-

näkään tainnut syntyä, eli 30 olisi oikeampi 
lukema. Golfin viehätys on siinä, että jokainen 
reikä on aina uusi mahdollisuus, siis vaikka 
edellinen olisi kuinka sössitty. Tämän kun 
hyväksyy, niin hermo lepää, vaikka hyvää 18 
reiän kierrosta ei tule koko kesänä.

- Myös metsästys ja kalastus ovat kuvioissa 
mukana. Heinämaan metsästysseurassa olen 
vain ulkojäsenenä. Enkä kyllä metsästystai-
doilla voi ylpeillä. Virossakin eräopas kerran 
totesi tai oikeastaan raivosi, että Sipilä se 
yrittää ampua hirveä puolesta kilometristä, 
vaikka mestariampuja Gustav Hägglundin-
kin (ent. puolustusvoimain komentaja) tyytyy 
puolta lyhyempään etäisyyteen.

- Matkailuharrastukseen liittyen on tul-
lut tehtyä kaikenlaista puoliextremejuttua; 
mm. junalla halki Siperian ja Mongolian, 
Kilimanzarolle kiipeämistä, laitesukellusta 
Meksikossa ja riippuliitoa Rion karnevaaleilla. 
Matkailuharrastus on pysynyt, mutta extre-
meosat ovat jääneet pois, nykyisin reissataan 
etupäässä vaimon kanssa.

Jukan mielestä Orimattilassa on parasta 
vireän pikkukaupungin tunnelma ja kauniit 
peltomaisemat.

- Tunnelma syntyy pitkälle ihmisistä, eli 
voidaankin sanoa, että ihmiset ovat parasta 
Orimattilassa. Kiitoksia vain henkilökunnalle, 
hallinnolle ja asiakkaille, teidän kanssanne 
on mukava olla ja elää!

* * *
Jukan syntymäpäivän vastaanotto on per-
jantaina 21.3. klo 13-16 Osuuspankin ko-
koustiloissa. Käynti pankkitalon päädystä. 
Lahjojen ja kukkien sijaan voit halutessasi 
tehdä lahjoituksen tilille FI15 5308 0720 1198 
49, josta varat ohjataan Uusi Lastensairaala 
2017 -projektille.

Ilmoittautumiset/aikavaraukset Pia Man-
delin, p. 010 257 1538, pia.mandelin@op.fi

Mökillä riittää mieluisia puuhommia.

Myös linnut ja kalastus ovat aina 
kiehtoneet Jukkaa. 
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Onneksi olkoon Orimattila!

Pelkästään runsautta
lastensairaalan hyväksi!
Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeen hyväksi 
pidettävä huutokauppa ja konsertti Jokivarren 
koululla lauantaina 15.3. saavat mahtavat 
puitteet ja komean kattauksen.
Tuskin koskaan ja missään on samana iltana 

esiintymässä niin laadukasta ja monipuolista 
esiintyjäjoukkoa kuin nyt on tarjolla. Tällaista 
nautintoa ei saa ihan joka vuosi, eikä 20 euron 
pääsymaksulla! Se on todella suuri käden-
ojennus niin esiintyjiltä ja lahjoittajilta kuin 
myös kaikilta järjestelyissä mukana olevilta.

Jokainen hyväntekeväisyyskon-
serttiin osallistuva solisti, yhtye 
ja kuoro antoivat heti lupauksen, 
että he lähtevät mukaan autta-
maan, jotta saadaan rakennettua 
uusi lastensairaala.

Orimattilan Mieslaulajien Ve-
li-Matti Onnela ei tarvinnut 
miettimisaikaa pyydettäessä 
esiintymään, vaan päätti mies-
kuoron puolesta saman tien, et-
tä mukana ollaan hyvän asian 
puolesta.

Myös Eero Sinikannel on lu-
pautunut esittämään jotain tosi 
kaunista…

Samoin kävi Viihdekuoro Pe-
rinkonujen kanssa, jossa Mira 
Hämäläinen toimi lähettiläänä 
ja vei asiaa kuorolaisille. Jarkko 
Kiiski ja kumppanit olivat valmiit 
osallistumaan Uusi Lastensairaala 
2017 -tempauksen puolesta.

Mutkattomat -yhtye noukittiin 
mukaan mies mieheltä ja alusta 
alkaen oli selvää, että pitää saada 
paikalle se alkuperäinen kokoon-
pano. Eki, Hanski ja Pekka ovat 
hyvän asian puolesta ja valmiina 
kuin lukkari sotaan.

Hanuri soi…

Kultaisen harmonikan voittaja 
Jarno Kuusisto sanoi myös, 
että totta kai sopii, kun häntä 
pyydettiin esiintymään.

- Tuntuu hienolta olla mukana 
tärkeässä projektissa, koska uusi 
lastensairaala tarvittaisiin mah-
dollisimman nopeasti.

Jarnolta kuullaan tuttuja viih-
teellisiä kappaleita. Komppiryh-
mään on lupautunut mukaan 
lähisukua ja ammattimuusikoita.

- Nähdään 15.3 Jokivarren kou-
lulla ja viedään yhdessä hyvää 
asiaa eteenpäin, Jarno toivottaa.

Tarukin tulee

Taru Nyman oli pitkään se yllä-
tysnimi, jota haettiin. Ja hyvä nimi 
saatiinkin, sillä pitäähän konser-
tissa olla myös kaunisääninen 
naissolisti. Taru oli matkalla lin-
ja-autossa, kun häneltä kysyttiin, 
että onnistuuko tulla esiintymään 
lastensairaalan hyväksi.

Ensin kävi niin, että keikkaka-
lenteri näytti esiintymistä sama-
na päivänä Helsingissä ja jäätiin 
sitten vähän haikeina toteamaan, 
ettei se nyt onnistu. Kunnes Taru 
laittoi tekstarin, että hän esiintyy-
kin jo päivällä Hesassa ja lähtee 
alkuillasta Orimattilaan ja pääsee 
kuin pääseekin mukaan!

- Minulle varattuun 15-20 mi-
nuuttiin olen ajatellut sisällyttää 
lauluja kolmelta säveltäjältä: 
Toni Edelmann, Kaj Chydenius 
ja Risto Rautee. Säveltäjät ovat 
saaneet innoituksensa suoma-
laisilta runoilijoilta, kuten Aale 
Tynni ja Pentti Saarikoski, Taru 
paljastaa laulujaan.

Keväällä Taru esiintyy mm. Hä-
meenlinnassa, jossa hänellä ja Kaj 
Chydeniuksella on kirkkokonsertti 
pitkäperjantaina.

- Kirkko-ohjelmalla ”Vain hiljai-
sella on korvat kuulla” olemme 
kiertäneet ympäri Suomea jo 
muutaman vuoden ajan. 

- Jokivarressa nähdään!

Juontajana
on tuttu mies

Sitten piti saada juontaja mukaan. 
Orimattilan nuoria telkkarikasvoja 
metsästettiin, oli Tommi Tuo-
mista ja Sara Perttusta, mutta 
kummatkin varattuja, siis keikkaa 
jo muualla.

Mieleen muistui hauska veikko, 
viihdetaiteilija Seppo Puolakka, 
joka osaa tehdä myös silmän-

kääntötemppuja. Soitto Sepolle 
Lahteen ja sieltä annettiin myön-
tävä vastaus jo ennen kuin saatiin 
koko asia edes selvitettyä.

- Olen lähtöisin Lappeenran-
nasta, ja muutimme Orimattilaan 
vuonna 1971, josta sitten muu-
tama vuosi sitten Lahteen. Joten 
Orimattila ja monet orimattilalai-
set ovat minulle todella tuttuja, 
Seppo sanoo.

- Viimeksi esiinnyin siellä ke-
säteatterissa, jossa esitin Vilenin 
Suloa. Ja halvalla aina sain. Sitten 
muistuu mieleen radion aamu-

HUUTOKAUPPA
uuden lastensairaalan hyväksi.

Huutokauppa pidetään Jokivarren koululla 15.3. klo 17.
(Sisäänkäynti Käkeläntien puolelta pääovesta)
Meklarina toimii Jethro Rostedt. Hyvä Teko 2014 Orimattila.

Mukaan ovat jo lähteneet mm:
Maatila-Liha Meronen, lahjakortti
Parturi-Kampaamo Anne, lahjakortti hiusten pesu+leikkaus 
Musculus, hierontalahjakortti
Ravintola Tehdas, lahjakortti
Kynttiläpaja Maria Drockila, 2 kpl lahjakortteja
Terveyskauppa Care, magneettityyny
Halavatun Papat, lahjakortti pappamopoiluun 
Olan Extraa, neljäsosan sivun ilmoitus
Kukka- ja Hautauspalvelu Henriikka, upea kukka-asetelma
Okariina, Lennol-torkkupeitto
JK-Konekauppa, kuulosuojaimet, paitoja, lasten leikkimoot-
torisaha
Pieni Kultapuoti, kaunis korusetti, korvikset+kaulakoru
LeipurinKulma, iso tiikerikakku
Akku ja Varaosa, akkuruuvinväännin
Expert, Nintendo Wii pelikonsoli
VahvaTassu, eläimen kuljetuslaatikko
Huoltoasema Uuttu, auton sisäsiivous
Sähköasennus Oy, useita valaisimia
Korutasku, yllätysfossiili ja lapislazuli korusetti, kääty+kor-
vikset+rannekoru
Orimattilan Näkökeskus, lahjakortti
Ruskovilla, villaisia asusteita ja sukkia
Orimattilan Tapetti ja Väri, HENKILÖAUTO!!!!!
HUOM! KÄTEISMAKSU paikan päällä, kuittia vastaan. Varaathan 
käteistä, kiitos!

- - -

Halavatun Papat tarjoaa,
huuda itsellesi lahjakortti!
Perjantaina 16. toukokuuta ajo Kaunialan sotavammasai-
raalan ja Uusi Lastensairaala 2017 hyväksi. 
Moporeissu Helsingin kauppatorilta lastensairaalaan ja sieltä 
Kaunialaan. 
Orimattilan hyväntekeväisyyshuutokauppaan tarjotaan huu-
dettavaksi ajo-oikeus yhdellä Halavatun Pappojen mopois-
ta. Kokoontuminen kauppatorilla klo 11.00. Siellä odottaa 
mopo ja kypärä. Huudon tuotto menee lyhentämättömänä 
lastensairaalalle!

- - -
Katso myös henkilöauto, tule ja huuda näppärä menopeli!!!

- - -
Olan Extraa julkaisee kaikki huutokauppaan tavaraa lahjoit-
taneet maaliskuun numerossa ja sitten vielä huhtikuussakin.
Luvassa hyvän mielen lisäksi myös peeärrää! Hyvä ME!

kahvilähetys Orimattilasta niiltä 
ajoilta, kun Mutkattomat olivat 
Suomen ykkösiä, samassa ohjel-
massa olin Yvyn kanssa mukana. 

- Tulen oikein mielelläni juon-
tamaan konsertin. Lapset ovat 
aina olleet sydämessäni, sillä olen 
heille esiintynyt taikurina satoja 
kertoja. Hienoa, kun Orimattilasta 
löytyy hyvää tahtoa ja sydäntä 
tempaista uuden lastensairaa-
lan puolesta. Pari-kolme lääkärin 
määräämää taikatemppuakin 
heitän, joten tulkaa paikalle 
katsomaan, Seppo toivottaa.

- - -
Sitten luvassa on muitakin esiin-
tyjiä, joitten ohjelma selviää pai-
kan päällä, Alfa Mover, nuoret 
teatterilaiset ja tanssiryhmäläiset 
antavat upean panoksen ja täy-
dentävät kokonaisuuden.

Orimattilan Leonat hoitaa puf-

fetin, jossa on myynnissä kahvia 
ja pullaa ja muitakin virvokkeita. 
Kahvion sponsoreille lastensai-
raalan Justus laittaa voimahalin!

Hienoa, kiitos kaikille tuleville 
esiintyjille, kiitos kaikille, jotka 
olette mukana. Kiitos koko Ori-
mattila!

Taru esittää tuttujen sä-
veltäjien lauluja.

Jarnollakin sydän palaa 
hyvän asian puolesta.

Uusi Lastensairaala 2017
haastekampanja jatkuu…
(haastesumma 20-100 euroa, jos ei toisin mainita)
Kimmo Koivisto haastaa, Raila Kaarelan, Helena Kainulaisen, 
Maarit Mäkelän ja Aino Syvärannan.
Laina Welling haastaa kaikki tänä vuonna synttäreitään juhlivat 
lahjarahoituksin.
Kaija Uosukainen haastaa Aila Rouhiaisen, Leena Brusilan, 
Riitta Salmisen ja Elvi Vuorion haluamallaan summalla.
Hilkka Tuuri haastaa Eija Liisa Laakson, Kirsti Anttilan, Riitta 
Salmisen (Kaija), Piia Pöylin ja Pirkko Järvisen.
Erkki Kivinen haastaa Juhani Juonalan, Mikko Paajasen, Raimo 
Aution, Arja Immosen ja Mauno Saarisen vapaavalintaisella 
summalla.
Terttu Sairola haastaa Tarja Koskimaan, Raili Kaijan, Arja 
Kosken, Anneli Torilan ja Veli-Pekka Perttolan.
Outi Niemitalo haastaa MLL:n, Orimattilan osasto ry:n hallituksen 
jäsenet parhaaksi katsomallaan summalla: Salla Kauppinen, 
Pia Mäkinen, Anu Dufva, Päivi Vanhala, Mira Hämäläinen ja 
Agnieszka Robak-Haikonen.

Voit osallistua haastekeräykseen kampanjaliikkeissä tai valta-
kunnallisessa keräyksessä tilille: FI93 5541 2820 0199 67. Kiitos!

Jatka haastetta, nimet julkaistaan Olan Extrassa. Laita haasteet 
sähköpostitse: reijomedia@hotmail.com

Seppo viihdyttää taatusti, 
huumori kukkii aina.

Katso lisää sivulta 6.



12.3.2014 5

LIPUT 20 €, puffetti. Tervetuloa!

Uusi Lastensairaala 2017
Hyväntekeväisyystempaus
Jokivarren koululla la 15.3.
HUUTOKAUPPA klo 17

Tarjolla monenlaista hyvää ostettavaa!
Tule mukavaan menoon ja huuda nyt
uuden lastensairaalan rakentamiseksi!

Meklarina  JETHRO ROSTEDT
- Katso myytäviä tavaroita tästä lehdestä sivulta …
Anna ja tuo huutokauppaan myytävää klo 15-16. 

Sykähdyttäviä hetkiä ja paljon
nautittavaa musiikkia, esityksiä…
Hyvä Teko 2014 Orimattila, avaus
kaupunginjohtaja OSMO PIESKI

 MUTKATTOMAT

 PERINKONUT

 MIESLAULAJAT

Hyvä Teko 2014 Orimattila
- Sinussa on selvästi lahjoittajan vikaa!

KONSERTTI klo 18.30

Lippuja ovelta klo 17.30 alkaen tai ennakkoon: Korutasku, Kukka- ja Hautauspalvelu 
Henriikka, Sähköasennus Oy, Terveyskauppa Care ja Okariina Sisustus-ja lahjaliike.
Keräyslupa: POH 2020/2012/3890/24.1.2013
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Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

(03) 777 2700

osta 1
saat 2
Silmälasien ostajalle
aurinkolasit vahvuuksilla
kaupan päälle.
Ei muita alennuksia.

VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Kevään
odotetuin
kampanja!

Avaa tili!
Saat 12 kk
korotonta

maksuaikaa!

SILMÄLÄÄKÄRIT
TO 20.2. Aleksi Sarkola
MA 24.2. Ilkka Puusaari
MA 3.3 Jukka Siitonen

SILMÄLÄÄKÄRIT
Ma 24.3. Ilkka Puusaari
Pe 28.3.  Aleksi Sarkola
Ma 31.3. Jukka Siitonen
Ma  7.4.  Ilkka Puusaari

  - Lähetä terkkuja
kaverillesi vaikka
Kapkaupunkiin ja
kerro hänelle, että
nyt Olan Extraa
löytyy netistäkin!

Niin se vaan on.
Tilaamatta paras.
100.000 lukijaa…

Mutkattomat saa
aikaan nostalgiaa…
Kun Uusi lastensairaala 2017 
tempauksen hyväntekeväisyys-
konserttia ryhdyttiin suunnitte-
lemaan ja pohtimaan esiintyjiä, 
niin heti ensimmäisten tuntojen 
mukana nousi esiin Mutkattomat 
-yhtye ja maestro Eki Jantunen. 
Se oli selvä kuin pläkki ja arvat-
kaa vaan mikä laulukin siellä 
on sitten toivelistalla. Sieltä se 
lähtee: ”Korkealla kunnahalla…” 
Kiva, kun arvasit biisin.

Nyt revolverihaastattelu Ekiltä, 
Hanski Tuomiselta ja Pekka 
Melanderilta tähän, että saadaan 
jo maistiaisia mitä tuleman pitää.

- Mehän ollaan Mutkatto-
mat-leirissä aivan otettuja sii-
tä, että kutsuttiin mukaan tähän 
tärkeään tapahtumaan. Totta kai 
haluamme olla kantamassa 
kortta kekoon asiassa, jossa 
rakennamme tulevaisuutta - ja 
nimenomaan lapsillemme.

- Jo nyt suomalaiset ovat 
olleet Lastensairaala-asiassa 
tosi hyvin mukana. Tässähän 
on vähän samanlaista urheilu-
juhlan nostemaista tuntua kuin 
esimerkiksi Finn Karelia-kisakei-
kallamme Jymylinnan kentällä 
Virenin Lassen ja Puttemansin 
Emilin aikoihin vuonna 1977, Eki 
lataa tuttuun tapaansa. 

- Nyt kun on tällainen juhlallinen 
tilanne toteuttaa keikka oikein 
original-Mutkattomilla, niin tot-
tahan Orimattilan kansallislaulu 
ainakin kajautetaan. Mitä sitten 
ovat muut rallit, täydytään var-
maan istua alas ja kuuntelemaan 
armottomien treenien ohessa nii-
tä seitsemää levytettyä alkuajan 
älppäriä viime vuosituhannelta.

- Eiköhän niistä Tupa-Unskin 
ja Paten aineistoista jotain mie-
lenkiintoista aina löydy…

Kun kysyy millaisia keikkakii-

reitä pukkaa, niin vastaus tulee 
saman tien. 

- Keikkakiireet ovat kaikilla 
rintamilla kyllä nyt niin kovat, 
ettei ihan kaikkia kerkiä edes  
soittamaankaan... Toista se oli 
silloin -40 vuotta/-30 kg sitten! 

Faneille Mutkattomat poijaat 

Hanski-Pekka-Eki lähettävät 
sellaisia terkkuja, että nyt ki-
pinkapin potkurit kuntoon & 
kannat kattoon ja koulua kohti 
lauantaina 15.3. hyvän asian 
ympärille!

- Siellä nähhää, Eki vielä huik-
kaa lopuksi.

Nämä pojat jättivät aikanaan moniin sydämiin muisto-
jäljet ja ne ovat siellä vieläkin.

Yrityskummin palsta:
Matkailuyhdistys Orimattilaan?
Hetki ennen Lahti Regionin syntymistä Ori-
mattilassa päätettiin neljän kuukauden hanke, 
jota vetäneen matkailukoordinaattorin orga-
nisoimana matkailuyrittäjiä kokoustettiin yh-
teistyöhön. Viimeisessä kokouksessa Artjärven 
Päällikön talolla oli mukana Lakesin edustaja 
ja hankeasiamies Montonen, joka esitti, ettei 
matkailuyhdistystä, johon tulokseen hanke 
tähtäsi, ole syytä perustaa. Siihen jäätiin.

Matkailuaihe on ollut ajankohtainen siitä asti, 
kun Päijät-Hämeen ensimmäinen EU-projekti 
aloitettiin Orimattilassa. Olin sitä suunnitelleessa 
ja rahoitusta hakeneessa tiimissä. Sen jälkeen 
on projektivaroin haettu vastausta matkailun 
kehittämiseen, tuhlattu pelleilyaikaa ja turhaa 
rahankäyttöä.

Ehdotan kuitenkin, että unohdetaan nämä 
väärillä toimintafilosofioilla pieleen menneet 
toimenpiteet. Tyhjältä pöydältä aloitettaessa 
on kokoonnuttava vakavasti miettimään a) 
Mikä on Orimattilan maine? b) Mikä olisi mat-
kailun brändi? c) Mitä tuotteita ja palveluja 
tarjoamme? d) Kenelle, mistä tulevalle ja mille 
kohderyhmälle? e) Miten parhaiten vastaamme 
matkailijan odotuksiin? ja se tärkein:

Miten teemme yhteistyötä ja mitä tavoit-
telemme?

Matkailuyhdistys on verkosto, jossa eri-
lainen osaaminen yhdistyy, vuorovaikuttaa, 
tekee yhteistyötä, kehittää ja tarjoaa kullekin 
jäsenelle tärkeitä edunvalvonnan, myyntitulojen 

ja tuotekehittelyn työkaluja. Verkostojäsenen 
tulee olla yrittäjänä hyvämaineinen, luotettava 
ja sitoutunut paikallisen matkailun näkyvyyden 
ja osaamisen lisäämiseen.

Verkosto toimisi myös erinomaisesti to-
teuttajana ja tiedonvälittäjänä kaupungin 
elinkeinostrategian matkailuosiossa, puhu-
mattakaan kokemustiedon siirtämisestä alalla 
aloitteleville. Yhdessä voimme hankkia myös 
tietoa miten lainsäädännössä, kunnallisissa ja 
alueellisissa päätöksissä sekä rahoituksessa 
huomioidaan yritysystävällisyys, mikroyritysten, 
yksinyrittäjien ja ammatinharjoittajien oikeudet.

Mottona voisi olla ”Jaksetaan yhdessä jo-
kaisen hyödyksi”. 

Leena Ritala    

Pullonpalautuskuitteja
annettu jo 729,45 euroa!

Juha heitti
hyvän haasteen
Kaupunginvaltuutettu Juha Hirvonen teki helmikuun Orimattilan 
kaupunginvaltuustossa aloitteen, että kaupunginvaltuutetut 
antavat yhden kokouspalkkionsa summan uuden lastensai-
raalan hyväksi. Kaikkiaan 41 valtuutettua allekirjoitti aloitteen, 
joten kertaheitolla saatiin rahaa hyvän asian puolesta 4100 
euroa! Kiitos valtuutetuille.

Helmi-maaliskuun K-Supermarketissa 
jatkuva pullonpalautuskuittien lahjoitus 
Uusi Lastensairaala 2017 hyväksi kertoo 
väliaikatietona, että maaliskuun 6. päivänä 
kuitteja on lahjoitettu 729,45 euron edestä. 

Kauppiaspari Tiia ja Jarkko Luostarinen 
tuplaavat pullonpalautuskuittien summan 
aina 2000 euroon asti, joten sieltäkin saa-
daan upea rahalahjoitus.

Kiitos lahjoittajat ja K-Supermarket!
* * *

Huhtikuun Extrassa julkaistaan vielä lisää 
Uusi Lastensairaala 2017 tapahtumaan 
liittyvää ja sponsoriasiaa.
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OmaOP
Orimattilan Osuuspankin asiakaslehti

Kevät 2014

ORIMATTILAN

Osuuspankki Yhdessä hyvä tulee.

ILMOITUS

Toimitusjohtajan katsaus
Vuoden 2013 riskeihin suhteutettu 
kannattavuus erinomaisella tasolla

Koko vuoden 2013 edelleenkin epätavallisen matalana jatku-

nut korkotaso heikensi pankin korkokatetta noin 11 %. Tä-

tä kompensoi mm. erilaisten vakuutustuotteiden kysynnän 

selkeä kasvu ja sitä kautta palkkiotuottojen vahvistuminen 

peräti noin 23 %:lla. Kun vielä kulujen osalta onnistuttiin 

juustohöyläperiaatteella saavuttamaan säästöjä, päädyttiin 

varovaisuusperiaatteen mukaan kirjatut arvonalentumisetkin 

huomioiden liikevoitossa lähes edellisvuoden tasolle. 

Pankin riskitaso on matala ja saavutettu tulostaso suhtees-

sa riskeihin on OP-Pohjola-ryhmän parhaimmistoa. Toisaalta 

tämä tulostaso tulee ylläpitää, jotta turvataan suhteellisen va-

kavaraisuuden säilyminen mm. nykyisillä rahoitustoiminnan 

volyymikasvuilla.

Kasvun suhteen normaali vuosi

Luottokanta kasvoi edellisvuoden tavoin yli 5 %. Kasvun ve-

turina olivat Orimattilassa edelleen asuntoluotot. Talletuskas-

vu vahvistui ilahduttavasti lähes 4 %:iin ja kun huomioidaan 

lisäksi rahasto- ja vakuutussäästöjen tätäkin voimakkaampi 

kasvu, kasvoivat asiakasvarat kokonaisuutena lähes 5 %.

Uusia asiakkaita pankki sai vuoden aikana lähes 400 kap-

paletta ja kokonaisasiakasmäärä ylitti ensimmäistä kertaa 

12.000 asiakkaan rajan.

Vakavaraisuus finanssialan huippua

Vakavaraisuutemme vahvistui yhdellä %-yksiköllä ja oli 33,7 

%. Näin ollen olemme tältä osin toimialan parhaimmistoa ja 

asiakkaamme voivat siten asioida meillä turvallisin mielin.

Vahinkovakuutusliiketoiminta  
jatkaa laajenemistaan

Sekä pankki- että vakuutuspalvelunsa meille keskittäneiden 

asiakkaiden määrä kasvoi suunnitellusti. Näiden ns. keskit-

täjäasiakkaiden määrä lähentelee tällä hetkellä jo 20 %:a 

kokonaisasiakasmäärästä. Kasvusta johtuen vahinkovakuu-

tuspuolelle on jälleen lisätty resursseja esimerkiksi asiamies-

toimintaa vahvistamalla.

Sukupolvenvaihdos etenee 
sekä henkilöstössä että hallinnossa

Vuoden alkupuolella meillä aloitti peräti neljä uutta toimi-

henkilöä johtuen mm. eläkkeelle jäänneistä ja paikkakunnal-

ta poismuutoista. Myös hallinnon puheenjohtajisto on koko-

naisuudessaan vaihtunut parin viime vuoden aikana. Näistä 

muutoksista kerrotaan lisää jäljempänä tässä lehdessä.

Paikallispankin voitot 
paikallistalouden hyödyksi

Maksoimme viime vuonna omistajajäsenillemme ennätys-

määrän bonuksia, lähes 686.000 euroa.

Muutoinkin pankin voitto jää hyödyntämään paikallista-

loutta eivätkä voitot valu esimerkiksi veroparatiisisaarille. 

Konkreettisesti tämä näkyy mm. paikallisten investointien 

rahoittamisena ja vastuullisena paikallisen yleishyödyllisen 

toiminnan kuten lasten ja nuorten urheilun tukemisena.

Jälleen kerran esitän omasta ja henkilökuntamme puolesta 

lämpimän kiitoksen kaikille asiakkaillemme luottamuksesta 

meitä kohtaan. Teemme parhaamme, että jatkossakin olisim-

me tämän luottamuksen arvoisia.

Jukka Sipilä 
toimitusjohtaja

Ensi vuonna pankkimme täyttää 110 vuotta. Juhlallisuuksia harjoitellaan tänä vuonna toimitusjohta-
jan 50-vuotispäivän vastaanoton merkeissä.
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Mallan 
MARKKINAKATSAUS
Maailman osakemarkkinat ovat viime vuonna tuottaneet 

hyvin ja näyttääkin siltä, että myös tämä vuosi tulee ole-

maan osakesijoittajalle varsin hyvä. Talousnäkymät ovat 

maailmanlaajuisesti osoittaneet kirkastumisen merkkejä, 

jopa euroalueella. Tämän vuoksi kuluttajien luottamus 

talouteen on vahvistunut. Keskuspankkien elvytystoimet 

eivät varsinaisesti ole luoneet uutta kasvua, mutta ne ovat 

vakauttaneet tilanteen. Maailman suurimman talouden, 

USA:n, toipumisen perässä myös muun maailman kysyn-

tänäkymät ovat piristyneet.

Korkotaso on ennätyksellisen alhaisella tasolla eikä tähän 

ole odotettavissa muutosta ihan lähitulevaisuudessa. Ve-

lalliset ovat varmasti tyytyväisiä alhaisiin korkoihin, mutta 

sijoittajien on haettava tuottoa muualta kuin perinteisistä 

pankkitalletuksista tavoitellakseen positiivista reaalituot-

toa.

Meiltä löytyy juuri nyt erinomaisia sijoitusvaihtoehtoja 

niin varovaiselle kuin vähän enemmän riskiä sietävälle 

sijoittajalle. Tule käymään, niin kartoitetaan juuri Sinulle 

sopivin ratkaisu.

Mallan ja muut sijoitusneuvojamme tavoitat numerosta 

010 257 1554.

ASIAKASPALVELUA paikallisesti ja monipuolisesti
Uusien henkilöiden terveiset

Orimattilan Osuuspankkiin on saatu uusia 

kasvoja vahvistamaan asiakaspalvelua. 

Vuoden alussa pankissa ovat aloittaneet 

asiakkuusneuvoja Hanne Jantunen ja 

palveluneuvoja Paula Vinko. - On hienoa, 

kun pankki- ja vakuutusasiat voi hoitaa 

yhdellä käynnillä, puhelimitse tai verkko-

palvelun välityksellä, Paula ja Hanne luet-

televat.

Hanne ja Paula työskentelevät molem-

mat pääosin puhelimen välityksellä vas-

taten puheluihin ja soittaen asiakkaille 

päin.

- Kerron mielelläni asiakkaille hyvistä 

eduistamme, jotka saa parhaiten käyt-

töön, mikäli on keskittänyt pankkipalve-

lut Osuuspankkiin ja vakuutukset Pohjo-

laan. Näin kertyneet bonukset käytetään 

palvelumaksuihin ja Pohjolan vakuutus-

laskuihin, Hanne luettelee. 

Paula Vinko on aiemmin työskennellyt 

Päijät-Hämeen Osuuspankissa. Hänen 

juttusilleen pääsee soittaessaan Orimatti-

lan Osuuspankkiin, jossa hän mielellään 

auttaa asiakkaita ja varaa heille tarvit-

taessa neuvotteluaikoja. - Muistutamme 

ja neuvomme aina asiakkaita, jos he voi-

vat hoitaa asiansa verkkopalvelutunnuk-

sillaan op.fi:ssä tai OP-mobiilissa. Tämä 

onkin saanut paljon positiivista palautet-

ta, Paula kertoo. 

Hanna Antikainen siirtyi helmikuun 

lopussa Riistaveden Osuuspankista Ori-

mattilaan myyntipäällikön tehtäviin. Han-

nalla on monipuolinen pankki- ja vakuu-

tustausta OP-ryhmässä, -  Tulen innolla 

toimimaan minulle uudella alueella, tu-

tustumaan asiakkaisiin ja mahtaviin työ-

kavereihin. Haluan toimia asiakkaidemme 

eduksi hyvässä ja osaavassa joukossa jat-

kossakin, kertoo Hanna. 

Henkilöasiakkaan vahinkovakuutuksia 

tarjoaa jatkossa myös Mirka Sorsa, joka 

aloitti maaliskuun alussa. Mirka siirtyy 

Kymenlaakson Osuuspankista Orimatti-

laan kokopäiväiseksi pankki-ja vakuutus-

myyjäksi. 

-  Tervetuloa jut-
telemaan säästä-
misen ja sijoit-
tamisen asioilla, 
toivottelee Malla 
Rajamäki.

Varaudu ja suunnittele 
Ennakkoon varautuminen ja suun-

nittelu ovat pankkitoiminnan kanta-

via teemoja, kertoo sijoitusneuvoja 

Pia Mandelin. Ihmisen koko elä-

mänkaareen liittyvät asiat on syytä 

hoitaa kuntoon mahdollisimman 

nuorena. Herättelemmekin asiak-

kaita huomioimaan sen, että terveys 

ja oman toimintakyvyn säilyminen 

elämän loppuun asti ei välttämät-

tä ole itsestään selvää kenellekään 

meistä. 

Edunvalvontavaltakirjalla voit val-

tuuttaa valitsemasi henkilön huo-

lehtimaan asioistasi siinä tapauk-

sessa, että oma toimintakykysi ei 

enää riitä. Edunvalvontavaltuutus 

on viranomaisen määräämää edun-

valvontaa joustavampi tapa järjes-

tää asioiden hoito. Valtakirja on lain 

mukaan tehtävä määrämuodossa ja 

siihen voidaan lain vähimmäisvaati-

musten lisäksi sisällyttää moninaisia 

lisämääräyksiä, minkä vuoksi sen 

laatiminen kannattaa antaa asian-

tuntijan tehtäväksi, lakiasiantuntija 

Merja Lindholm neuvoo.

Näin saat edunvalvonta- 
valtakirjan

Meillä laaditaan tilanteeseesi sopiva 

edunvalvontavaltakirja. Valtuutusta 

laadittaessa valtuuttajan tulee olla 

oikeustoimikelpoinen ja hänen on 

ymmärrettävä valtuutuksen mer-

kitys. Niinpä koskaan ei ole liian 

aikaista laittaa tämä asia omalta 

osalta kuntoon. Valtuutus saatetaan 

tarvittaessa voimaan maistraatin 

vahvistuksella. 

Lainopillisten palveluiden palkki-

oiden maksuun käytetään kertyneitä 

OP-bonuksia.

Olemme lisänneet 
lainopillisten palve-
lujemme resursseja. 
Edunvalvontavalta-
kirjoja laatii Merja 
Lindholmin lisäksi 
sijoitusneuvoja Pia 
Mandelin.

OP-bonukset ovat bonusasiakkaan merkittävä etu, hymyilevät Paula ja Hanne.

Tervetuloa tutustumaan, toivottelee 
Hanna.

Meillä hoituvat mm.
• Perunkirjoitukset
• Perinnönjaot
• Testamentit
• Kauppakirjat
• Lahjakirjat
• Ositukset
• Avioehtosopimukset
• Edunvalvontavaltakirjat

Ota yhteyttä
Perukirjat ja muut

lainopilliset palvelut: 
Merja,

puh. 010 257 1556 
Edunvalvontavaltakirjat: 

Pia,
puh. 010 257 1538
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Sukupolvenvaihdos hallinnossa
Hallitus huolehtii osuuspankin 

hallinnosta ja toiminnan asian-

mukaisesta järjestämisestä. Hal-

lituksella on myös vastuu pankin 

strategisesta johtamisesta sekä 

tietyistä ohjaavista ja valvovista 

tehtävistä.  

Hallituksessa vahvistetaan mm. 

pankin sisäisiä menettelytapoja 

ja toimintaohjeita. Pankin liike-

toiminnan ja riskienhallinnan 

säännöllinen seuranta sekä mm. 

liiketoiminnan tavoitteiden vah-

vistaminen kuuluu hallituksen 

tehtäviin. 

Hallintoneuvosto valitsi vii-

me vuoden lopussa Orimattilan 

Osuuspankin hallitukseen kes-

kuudestaan uusia jäseniä pitkä-

aikaisten puheenjohtajien Erkki 

Kivisen ja Hannu Potinkaran ti-

lalle. Uusina jäseninä hallitukses-

sa aloittivat hallintoneuvostossa 

aiemmin työskennelleet Jukka 

Mölsä ja Susanna Särkinen. Hal-

lituksen uutena puheenjohtajana 

toimii Katja Kuosa-Kaartti ja va-

rapuheenjohtajana Mika Arola. 

Hallituksen jäsenistöön kuuluvat 

myös Soili Iivonen ja Jukka Sipilä. 

Erkki ja Hannu kiittävät yhteistyöstä ja toivottavat menestystä asiakkaille, pankille ja 
uudelle hallitukselle.

Osuuspankin uusi hallitus. Vas. Katja, Mika, Soili, Jukka S, Susanna, Tuukka (hal-
lintoneuvoston pj) ja Jukka M.

Yrittäjyydessä viihtyvät 
puheenjohtajat

Koko ikänsä Orimattilassa asunut 

Katja Kuosa-Kaartti, 40, opiskeli 

kauppatieteiden maisteriksi Hel-

singissä 90-luvulla.

– Opintojen ohella aloitin täysi-

päiväisesti työskentelyn tilintar-

kastajana ja vein koulun loppuun 

siinä sivussa. Tiesin aina mitä 

tehdä lomilla ja viikonloppuisin, 

naurahtaa Katja. 

KHT-tutkinnon suorittamisen 

jälkeen Katja teki tilintarkastuk-

sia sivutoimisesti, koska päätyö-

nä oli eri taloushallinnon teh-

täviä Kempillä ja myöhemmin 

Tokmannilla talouspäällikkönä. 

- Vuonna 2012 jätin muut työt 

ja jäin taas päätoimiseksi tilin-

tarkastajaksi. Nyt olen sitten pari 

vuotta nauttinut yrittäjän vapau-

desta, ja olen kyllä viihtynyt va-

litsemallani tiellä. 

Jäsenten oma pankki

Osuuspankin hallintoneuvostos-

sa Katja oli vuodet 2006-2008, 

jonka jälkeen hänet valittiin hal-

litukseen.   

- Hallituksessa työskentely on 

näköalapaikka Orimattilan pai-

kallisiin asioihin ja yleisestikin 

taloudellisiin asioihin. Pidän hal-

litustyöskentelyä hyvin mielen-

kiintoisena.

Katja korostaa kaikessa myös 

oman pankin paikallisuutta ja 

kiittää Orimattilan hyvää yhteis-

työtä ja osaamista.  

- Orimattilan Osuuspankki on 

jäsenten omistama pankki, jossa 

myös jäsenet pääsevät vaikut-

tamaan. Pidän tärkeänä paikal-

lisuutta ja sitä, että asiakkaat 

saavat parasta palvelua omasta 

pankista. Henkilökunta on asi-

antuntevaa ja pankista saatavat 

palvelut ovat hyvin monipuolisia.

Katjan mielestä on tärkeää olla 

mukana Orimattilan kehittämi-

sessä ja paikallisessa toiminnas-

sa, josta hyötyvät myös pankin 

omistajajäsenet.

- Rakennetaan jatkossakin elin-

voimaista Orimattilaa. Luodaan 

toimivat puitteet yrittämiselle ja 

näin saadaan uusia työpaikkoja 

koko kaupungin alueelle, kyliä 

unohtamatta. Orimattila on hieno 

kaupunki, pidetään siitä yhdessä 

hyvää huolta, Katja kannustaa.

Matkustelua ja mökkeilyä

Katjan perheeseen kuuluvat 

aviomies Sami, tytöt Karoliina 
13 v. ja Kamilla 10 v. sekä kaksi 

suloista kissaa. Perheenäitinä ja 

yrittäjänä Katjalla riittää huisket-

ta ja tekemistä aamusta iltaan. 

Katja on yrittäjänä tottunut te-

kemään töitä aina kun niitä on. 

– Usein ns. vapaa-aika menee 

työn merkeissä ja töitä paiskitaan 

myös iltaisin ja viikonloppuisin, 

joten ne arki- ja pyhäpäivät hu-

rahtavat samalla tavoin.

- Harrastuksia ei kovin paljon 

elämääni mahdu. Tytöt harrastavat 

kaikenlaista, melkein joka päivä 

jotakin, ja aikaa vie ihan ”normaa-

lin elämän organisointi”. Kymme-

nen vuotta kahta työtä tehneenä 

nautin tästäkin; siitä, että elämäs-

sä voi olla muutakin kun työtä.  

Kesäisin,kun työrintamalla on 

hiljaisempaa Katja viihtyy piha-

töissä. Perhe myös mökkeilee 

paljon ja pitää matkustelusta niin 

ulkomailla kuin kotimaassakin.

- Kotimaassa lähinnä tyttöjen 

yleisurheiluharrastuksen myötä 

on mukava käydä kisamatkoilla 

vähän kauempanakin. Matkus-

tellessa pääsee hyvin irti hetkeksi 

yrittäjän hektisestä arjesta, toteaa 

Katja.

Kuljetusalan yrittäjä Mika Arola 

on myös paljasjalkainen orimatti-

lalainen, joka kertoo saaneensa 

yrittäjän geenit vaariltaan ja isäl-

tään. – Jatkan nyt heidän jalan-

jälkiään Arolan Kuljetus Oy:ssä, 

jonne jäin töihin jo parikymppi-

senä. 25-vuotiaana otin vastuun 

yrityksestä, kun siirryimme kul-

jettamaan Keskon tavaroita. Nyt, 

kun olen melkein viisikymppi-

nen, niin olen ollut puolet elä-

mästäni rullakkorallissa. 

Yrityksen tukikohta on Sampo-

lassa, jossa kovasti työstään tyk-

käävä Mika pyörittää toimintaa 

veljensä Jukan sekä kymmenen 

kuljettajan kanssa pääasiakkaina 

Keski-Suomen Citymarketit. 

Hallitus ohjaa suuntaa

Mika kertoo, ettei ole yhtään po-

liittinen henkilö, joten toiminta 

politiikan parissa ei ole kiinnosta-

nut. - Kun Kyrön Timppa kysyi mi-

nua noin kymmenen vuotta sitten 

Orimattilan Osuuspankin hallinto-

neuvostoon, niin en epäröinyt yh-

tään. Rahan liikkuminen ja pank-

kitoiminta on aina kiinnostanut. 

Hallintoneuvoston jälkeen ehdin 

toimia hallituksen varajäsenenä 

muutaman vuoden ennen kuin 

hallituspesti kutsui. 

Osuuspankissa Mikaa kiinnostaa 

erityisesti toimintatapa. - Siis hyvä 

asiakaslähtöisyys ja paikallisuus. 

Aina on ollut helppo tehdä pää-

töksiä hallituksessa, kun perusasi-

at ovat kunnossa ja henkilökunta 

kiitettävää luokkaa. Silloin hallitus 

ohjaa suuntaa ja on tukena koko 

toiminnalle, Mika kiittelee ja ker-

too haluavansa jatkossakin nähdä 

Osuuspankin lipun liehuvan vah-

van paikallisen toimijan merkkinä. 

- RS-pankkina olemme olleet 

mukana lähes kaikessa uudis-

tuotannossa, minkä on voinut 

huomata myös Orimattilan katu-

kuvassa. Rakentaminen on tällä 

hetkellä vähän seisahduksissa, 

mutta eiköhän siinä markkinat 

ohjaa hiljalleen oikeaan suun-

taan, jolloin kehittyy koko Ori-

mattilan seutu.

Orimattila on onnistunut

Yksityisten ihmisten arjessa pan-

kin rooli on erittäin tärkeä. - Sil-

loin kun tarpeita tulee, niin pitää 

apu olla lähellä ja helposti tavoi-

tettavissa. 

Mika tuumaa yritysmyöntei-

syyden olevan kaikkien kuntien 

strategiassa. - Orimattila on on-

nistunut minusta hyvin tällä sa-

ralla, kun esimerkiksi Pennalaa 

katselee. Tällaisessa kehityksessä 

Osuuspankin rooli on vahva var-

sinkin pk-yrityksien rakentaes-

sa ja laajentaessa toimintaansa. 

Eteenpäin on aina elävän mieli 

eli lisää markkinointiponnisteluja 

ja yrityksiä kaupunkiin.

Perheen kanssa 
vapaa-aikana

Mikan perheeseen kuuluvat avo-

vaimo Reetta Hongisto ja 2 - vuo-

tias tytär. - Ihana Milli-tyttömme 

lienee saanut jo iskän sormensa 

ympärille, hymyilee Mika. Harras-

tuksista pitkäaikaisin ja rakkain 

on hiihto. – Siinä unohtuu kaikki 

muu, kun polkee Ämmänäyräällä 

”murhamäkeä” ylös. Perhe viet-

tää mielellään aikaa myös Lapin 

mökillä, joka toimii isona hen-

kireikänä. - Sinne on helppo pu-

jahtaa täältä kiiruun keskeltä niin 

kesällä kuin talvellakin. 

Katja ja Mika puheenjohtajina luotsaavat Orimattilan Osuuspankin 
hallitusta.

Katjalle ja Mikalle on tärkeää pankin paikallisuus
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Oletpa myymässä tai ostamassa asuntoa, rakentamassa 
tai remontoimassa niin muista:  

Kysy aina ensin Meiltä.
OPKK, p. 010 257 1558

Orimattilan OP, p. 010 257 1551.

Käytä eduksesi KOKEMUSTA JA AMMATTITAITOA
Asuntokauppa on suurin yksittäinen suo-

malaisen perheen päätös ja taloudellinen 

ratkaisu, jonka vaikutukset tuntuvat pit-

kään. Ammattiosaamisen ja aluetunte-

muksen puute voivat aiheuttaa perheelle 

suuriakin vahinkoja. Siinä missä väärä 

hinnoittelu saattaa pilata kohteen myyn-

nin, voivat vaillinaiset tiedot kohteesta, 

ja jatkossa myös epävarmuus sähköisestä 

kaupankäynnistä aiheuttaa riitoja osapuo-

lien välille kauppojen jälkeen. 

Paikallinen välittäjä tuntee paikkakun-

nan talot ja alueet palveluineen ja ympä-

ristöineen ja osaa kertoa niistä ulkopuoli-

selle ostajalle merkittävästi enemmän kuin 

alueen ulkopuolinen välittäjä. Paikallisesti 

hallitsemme myös hinnoitteluun vaikutta-

vat tekijät selvästi paremmin: vaikka tilas-

totiedot ovatkin välittäjien saatavilla, nä-

kyy hinta-arvioissa huikeita eroja. Meillä 

OPKK:ssa on tarkoituksena saada asunto 

myytyä järkevässä ajassa ja oikealla hin-

nalla. 

Tyytyväisiä asiakkaita

Orimattilan OPKK yhdessä Osuuspankin ja 

Pohjola vakuutuksen kanssa muodostavat 

toimintavarman kokonaisuuden, jossa asi-

akkaiden huolet jäävät vähemmälle. Asi-

akkaamme ovat olleet asuntopalveluumme 

hyvin tyytyväisiä. Mittaamaamme asia-

kastyytyväisyyden ja suositteluhalukkuu-

den perusteella kaikista meillä asioineista 

asiakkaista 40 % on varauksetta valmiita 

suosittelemaan palvelujamme tuttavilleen.

OP-Asuntopalvelu on luotettava ja 

helppo kokonaisuus asunnon ostajalle, 

vaihtajalle, rakentajalle ja remontoijalle. 

Asuntopalvelumme huolehtii asiakkaan 

suuresta kokonaisuudesta, varmistaen 

kohteen rahoituksen, asunnon oston / 

myynnin, koko perheen omaisuus- ja 

hen kilövakuutukset sekä tarvittaessa 

myös säästämisen ja sijoittamisen tar-

peet. Asuntopalvelukokonaisuus on sinul-

le asiakkaana joustava ja toimiva, joten tie 

unelmiisi käy OP:n kautta! 

Toimialueeseemme kuuluu Orimattilan 

alue, Artjärvi, Myrskylä ja Pukkila. Myrs-

kylän Osuuspankki on nyt kiinteämmin 

mukana Orimattilan OPKK:n toiminnassa 

pankin ostettua itselleen vähemmistöosuu-

den välitystoiminnasta. Välitysliikkeenä 

tulemme näkymään entistä aktiivisemmin 

myös Myrskylässä. 

Turvallinen huristelu
on nyt edullista!

-50%

Yhdessä hyvä tulee.

Tarjoamme Pohjolan uusille etuasiakkaille
50 prosentin alennuksen ensimmäisen vuoden 
vapaaehtoisen autovakuutuksen maksusta*.
Keskittämällä sekä pankki- että vakuutus-
asiointisi meille saat parhaat edut!.

*Etu koskee toisesta yhtiöstä siirtyviä autovakuutuksia liikenne-
vakuutuksen yhteydessä. Edun saa yksityiskäyttöisiin henkilöau-
toihin ja se on ajoneuvokohtainen. Olet etuasiakas, kun sinulla 
on vakuutuksia vähintään kolmesta eri tuoteryhmästä esimer-
kiksi koti-, liikenne- ja autovakuutus.

- Tarjoamme paikallistuntemusta ja ammattitaitoa vuosikymmenten kokemuksella, toteavat Iikka Laurikainen, Jussi Matti-
la, Taina Pöllänen, Juha Siivonen ja Tarmo Meltti. 
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NIKKE AREENALLA
tiistaina 25.3. klo 9-16
Viljamaantie 4, Orimattila

Paljon kaikille nähtävää!

 ym. ym.

Kahvio + virvokkeita. Liput 4 €, alle 15 v. ilmaiseksi. 

Lahden Talovaruste Oy

VÄRISILMÄ
Orimattilan Tapetti ja Väri Oy

Näppärä rivitaloasunto
Orimattila keskusta, Kuismapolku 
3 as 10. 1h, tupakeittiö, psh/wc, 
40,0 m2, rv.2007. 

Harvoin on tarjolla näin valoisaa 
ja laadukasta, lähes uudenve-
roista rivitaloyksiötä Orimattilan 
keskustan tuntumasta. Tähän 
kannattaa tutustua ja saman tien 
soittaa OP-Kiinteistökeskukseen 
Juhalle, joka kertoo lisää kaikista 
yksityiskohdista.

Asunto on heti vapaa ja muut-
tovalmis. Huoneiston mitoitus on 
suunniteltu mahdollisimman 
esteettömään asumiseen. Talo-
yhtiössä on yhteiset saunatilat, 
jonka yhteydessä myös kerho-
huone jossa on takka.

Tarjolla on todella hyvin pidetty 
rivitalokoti kivasta asuntoyhtiöstä.

Keittiön varustuksesta löytyvät: 
jääkaappi pakastinlokerolla, lie-
si 4-levyinen liesitaso 50 cm, 
erillinen uuni, astianpesukone 
45 cm, keittiökoneet asennettu 
matalaan korkeuteen, nykyaikai-
set kaapistot.

Kylpyhuone, jossa on lattialla 
kitkastop-matto, suihku, peili-
kaappi, pesukoneliitäntä, sekä 
lattialämmitys.

Asuntojen suunnittelussa on 
huomioitu ikääntyvien ihmis-
ten tarpeet.

Orimattilan keskustaan tulee 
matkaa reilun kilometrin verran, 

joten kaikki on ihanasti lähellä.
www.opkk.fi
Kysy lisää: Orimattilan OP-Kiin-

teistökeskus Oy, Erkontie 11, 
kiinteistönvälittäjä Juha Siivonen 
LKV, puh. 050 597 0070, juha.
siivonen@op.fi

- Keittiössä on nykyaikaiset kalusteet valmiina. Asukkaita odottamassa, Juha 
esittelee.

Rivitalo on aurinkoisella 
paikalla lähellä keskustaa.

Vinkki uuteen kotiinVärisilmän sisustusvinkkikulma:
Pumpulia ja betonia

Sisustuksen trendit vaihtuvat nopeasti, vaik-
kakin jonkinlaista pysyvyyttä on myös tullut 
selkeästi peruselementteihin. Hyvä esimerkki 
on sisustuksen kestosuosikki  maalaisroman-
tiikka, joka on jyllännyt vuosia.

Ei ole varmasti olemassa montaa kotia, josta 
ei hiekansävyistä tähtikuvioita löytyisi. Toki 
vaihtoehtoisia tyylejä alkaa olla niin paljon, 
että jokaiselle persoonalle löytyy jotakin. Val-
litsevissa trendeissä pyörii karrikoidusti kaksi 
tyylisuuntaa. 

Toisessa pehmeät pastellit värittävät betonista 
tehdasmaisuutta ja linjakasta Skandinaavi-

suutta. Toisessa taas kirkkaat värit, runsas 
leikkimielisyys kohtaa historiallista tyylikkyyttä. 
Tai sitten nämä kaikki sekaisin. 

Tuloillaan väreissä ovat pronssi ja tehosteina 
neon värit.

Sisustuskoulutuksessa meille luennoinut 
vaatesuunnittelija kertoi, että runsaat kuviot 
ja printit hiippailevat vaatteista sisustukseen ja 
tumma mystiikka tulee väreihin. Mene ja tiedä. 

Anni Sirvo
sisustussuunnittelija
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Onnellista, oman itsesi
näköistä elämää?

Lisää voimavaroja, tasapainoa, selkeyttä, hyvinvointia?
Rentoutta, ratkaisuja, elämänhallinnan taitoja? 
Ammattitaitoista apua myös lapsille ja nuorille,

p u u t e r i v i l l a . f i
KM, neurops.valmentaja, energiahoitaja-kouluttaja Tanja Takala

041 444 6505, Riihiojantie 232, Orimattila

FYSIKAALINEN HOITOLAITOS

MUSCULUS
Erkontie 20, 16300 Orimattila

Puh. (03) 777 3860

Sinun hyvinvoinniksesi
                  Pentti Koskimaa
Essi Kekoniemi Johanna Kelokaski

Hyvän Olon Päivässä 22.3. Jymylinnassa teen
pienimuotoisia hiustutkimuksia ja pidän luennon
hiuksista ja ravinnosta. Tervetuloa tutustumaan!

Parturi-Kampaamo Anne

Erkontie 23, Orimattila

HUOLEHDI OMAT
HIUKSESI VAHVOIKSI
 Hiustenlähtö
Pälvikaljuus
 Kaljuuntuminen
 Hiuspohjan häiriöt

Hiustutkimuksella selvitämme hiusten-
lähdön syyt. Tutkimuksen perusteella 
annamme hoito-ohjeet, joilla voit 
kasvattaa hiukset takaisin.

03-7818177

Anne Rampa-Pajuvesa
Hiustutkija, kampaajamestari

Hyvinvointia ja paljon iloa kevääseen!

Hyvän Olon Päivä 
Orimattilan Jymylinnassa 
lauantaina 22.3. 2014 klo 11-16.
Luvassa iloista mieltä ja hyvää oloa,
terveys- ja luontaishoitoja, esittelyjä
sekä kurkistusta vaikka tulevaan aikaan…
- Puffetti, ilmainen sisäänpääsy, tervetuloa!

klo 11 Miia Inkeroinen: Syö itsesi  
 terveeksi.
klo 12 Parturi-Kampaamo Anne,
 hiustutkimus
klo 13 Leader, Timo Kosonen
klo 14 Minja Zeus, psykokinesiologia:
Löydä paranemisen este, joka hoidetaan 
tai valitaan paras hoitokeino.
klo 15 Tanja Takala, Puuterivilla: Seis 
tai ammun! Pystyyn kuolemista vai elä-
vänä elämistä? Stressi vai rauha?
Tiedustelut:
Tanja Takala, puh. 041 444 6505,
tai Reijo Välkkynen 050 336 8425

Hyvän Olon Päivä, osallistujia:
Anita Väre, astrologia + Enea-hoidot 
Anne Rajala  
Irene Achat, energiahoito + Arctic 
Nutrition  

Tuulia Mäntylä, selvännäkijä 
Eija Ovaska, Laukkufriikki 
Parturi-kampaamo Anne, hiustutkimus  
Tanja Takala, energiahoito, henk. valm.
Pentti Määttä, Golden Root 
Reijo Välkkynen, energiaparantaminen 
Terveyskauppa Care, luontaistuotteet 
Minja Maria Zeus, MSP + psykokinesiologia
Anne Timonen, LIVE Green Care -projekti, 
Mari Puustinen, me&i -vaatteet
Katja Schroderus, Aloe vera Forever
Sirpa Hakala, Elämyspuoti, Heinola
Tarja Koistinen-Olkkonen, Tarjan Ateljee
energiahoidot, maalauksia, hierontaa
Suvi Kotkavalkama, LadyLine, 
Lea Räihä, Herbalife
Henna Heiniaho/Eeva Tauru,
Lingon&Blåbär

Löydä oma juttusi!
Hyvinvointi on tavoittelun arvoinen 
asia. Sen saavuttaminen liitetään 
terveyteen, toimintakykyyn ja toi-
meentuloon. Todellisuudessa ne 
ovat vain osa kokonaisuutta josta 
elämänhallinta ja onnellisuutem-
me muodostuvat. Tarvitsemme 
ympärillemme muita ihmisiä, 
sosiaalisia suhteita ja verkos-
toja, unelmia, elämyksiä sekä 
itsensä toteuttamisen mahdol-
lisuuksia erilaisen toiminnan ja 
harrastusten kautta. Vapaa-aika 

ja työhyvinvointi tukevat toisiaan. 
Tasapaino säilyy kun elämme 
hyvää arkea läheistemme, har-
rastusten, oman elämäntehtä-
vämme löytymisen ja mielekkään 
työn myötä. Työhyvinvoinnin ja 
tuottavuuden edellytyksenä on 
työssä viihtyminen. Uuden tiedon 
tai taidon hankkiminen voi lisä-
tä hyvinvointiamme tavoitteiden 
saavuttamisen sekä onnistumisen 
tunteiden kautta. 

Talvikausi voi olla monelle uu-

vuttavaa aikaa. Jos työt onkin 
jaksettu hoitaa, päivien lyhyys ja 
lähes jatkuva pimeys ovat saat-
taneet viedä viimeiset voimat ja 
sohvan kutsusta tullut vastusta-
maton. Kevään myötä lisääntyvä 
päivänvalo on merkittävä asia. 
Ikään kuin vuorokaudessa olisi 
enemmän tunteja toimintaan ja 
tekemiseen. Kevät saa useimmat 
meistä aktivoitumaan ja suun-
nittelemaan uutta. Orimattilan 
seudulla on erinomaiset mah-
dollisuudet liikkua, harrastaa eri 
lajeja tai olla vaikkapa mukana 
yhdistystoiminnassa. Alueemme 
lukuisat yritykset tarjoavat mo-
nipuolisesti hyvinvointipalveluita 
ja terveyttä edistävää toimintaa. 
Omaa hyvinvointia voi edistää 
lukuisilla tavoilla. Joku saa sitä 
metsästä, toinen vedestä. Tär-
keintä on löytää sen edistämiseen 
itselle mieleistä tekemistä. Löydä 
sinäkin itsellesi se juttu josta tulee 
hyvä olo. 

- Hyvän olon saavuttami-
seen ei aina tarvita isoja 
muuveja, sanoo Anne Ti-
monen. Lahden ammat-
tikorkeakoulun yrittäjy-
yshankkeet ovat mukana 
Orimattilan Hyvän Olon 
Päivän tapahtumassa. 

Lauantaina 22.3. klo 11-16
Hyvää mieltä Jymylinnassa!
Jymylinna valjastetaan palve-
lemaan hyvinvointia lauantai-
na 22.3. klo 11-16, kun siellä 
pidetään Hyvän Olon Päivä. 
Tapahtuman järjestäjät Tanja 
Takala Puuterivillasta ja Reijo 
Välkkynen Olan Extraa-lehdestä 
iloitsevat jo etukäteen mielenkiin-
toisista palveluntarjoajista, joita 
päivään on tulossa: Erilaisten hoi-
tojen tekijöitä energiahoidoista 
elämäntaidonvalmennukseen, 
psykokinesiologiaan, astrologi-
aan, hierontaan, rosenhoitoon tai 
vaikkapa hiuspohjatutkimukseen.

Tapahtumasta löytyy myös 
lasten vaatteita, laukkuja, Aloe 
Vera-tuotteita, magneettikoruja, 
ravintolisiä ja -asiaa, kosmetiik-
kaa, käsitöitä, taidetta jne.

Tapahtuman järjestämisessä 
mukana myös Terveyskauppa 
Care, joka marssittaa paikalle 
myös eturivin luennoitsijoita.

- Ajatus päivästä kehittyi halusta 
koota nyt kovin ajankohtaisesta 
teemasta kokemuksellinen tapah-
tuma, jossa on tarjolla erilaisia 
vaihtoehtoisia tapoja ymmärtää 
itseään ja elämäänsä, löytää eh-
käpä uusia keinoja hyvän olon 
ja tasapainon lisäämiseksi arjen 
kiireiden ja sen myötä helposti 
kasvavan epäselkeyden keskelle, 
Tanja selvittää.

Luvassa myös
viisi luentoa

- Vaihtoehtoiset näkökulmat ja 
hoitomuodot koetaan helposti ir-
rallaan oleviksi, jonkin marginaa-
lisen ryhmän toiminnaksi, mutta 
todellisuudessa kyseessä on 
normaalien asioiden näkeminen 
osana laajempaa kokonaisuutta, 
jossa uskallus kuunnella omaa 
itseä rehellisemmin ja aidommin 
pelkän yleisen mielipiteen ja kol-
lektiivisten uskomusten sijaan 
lisää itsetuntemusta ja kykyä 
nauttia elämästä niin sanotusti 
raakana eli sellaisenaan.

- Hyvä olo voi tarkoittaa hy-
vin monenlaisia asioita, mutta 
ensisijaisesi kyse on valinnoista 
juuri sillä tavalla, mikä tuntuu 
hyvälle kehossa ja mielessä paitsi 
lyhytaikaisesti, myös pidemmällä 
tähtäimellä.

Kokemus ja tietotaito auttaa 
asiassa ja tämän vuoksi päi-
vän aikana on mahdollisuus 
tulla tasatunnein ilmaiseksi 
kuuntelemaan pieniä luentoja 
seuraavista aiheista:

klo 11 Miia Inkeroinen, vitamiinit 
ja hivenaineet kannattaa mitata.

klo 12 Parturi-kampaamo Anne, 
hiustutkimus

klo 13 Leader, Timo Kosonen
klo 14 Minja Zeus, psykoki-

nesiologia: Löydä paranemisen 
este, joka hoidetaan tai valitaan 
paras hoitokeino.

klo 15 Tanja Takala, Puuteri-
villa: Seis tai ammun! Pystyyn 
kuolemista vai elävänä elämistä? 
Stressi vai rauha?

- Kukaan toinen ei voi elää 
puolestamme, vaan valinnat 
on tehtävä itse. Sen myötä pa-
lapelin puuttuvat palaset alkavat 
kyllä ohjautua omille paikoilleen, 
kun ei asetu esteeksi ja pelkää 

vaikkapa joskus niin kovin tar-
peellisiksi osoittautuvien muu-
tosten tekemistä mielensä ja 
kehonsa tasolla, Tanja hymyilee. 
Puffetista vastaa Tietävälän kou-
lun vanhempainyhdistys. Tapah-
tumaan on ilmainen sisäänpääsy, 
mutta kannattaa varata käteistä 
mukaan hoito- ja tuotenäytteitä 
varten.

- Tervetuloa mukaan Jymylinnaan. Luvassa paljon 
kaikkea mielenkiintoista, Tanja toivottaa.
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Terveyskauppa Care
ja Hyvän Olon Päivä

Pieneen nälkään uunituoreet leivon-
naiset, pikkusuolaiset ja virvokkeet.

LOUNASBUFFET 
sis. lämpimän ruoan ja keiton salaatti- 
ja leipäpöydän, ruokajuomat ja kahvin.

KEITTOLOUNAS
sis. salaatti- ja leipäpöydän, ruokajuomat ja kahvin.

 MEGAMYYNTI 
AREENA CAFÉ

6,90

Tervetuloa 
virkistävälle 
tauolle!

Lounas ma-la klo 11–14 ja su klo 12 – 14.30.
Kahvila avoinna ma-la klo 10 – 16 ja su klo 12 – 16. 

Megamyynti Areena
Kankaantie 13

8,50

Puhelut maksavat kaikkialta Suomesta soitettaessa lankapuhelimesta 0,0828 €/
 puhelu + 0,0595 €/min. matkapuhelimesta 0,0828 €/puhelu + 0,1704 €/min.

Orimattilan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV

• Orimattila, Artjärvi,
 Myrskylä, Pukkila

Erkontie 11, 16300 Orimattila
Puh. 010 257 1558, Fax. 010 257 1584

avoinna ma 10-18, ti-pe 10-16.30

 • Omakotitalot

Orimattila, Kuivanto okt 314/900 m2

Kuivannontie 675. 6h,k,s,3xwc, at, va-
rasto. Entinen kyläkauppa, joka muu-
tettu asuin käyttöön. runsaasti tilaa sitä 
tarvitsevalle. Rakennusta on kunnostet-
tu vuosien aikana, mutta toki tehtävää 
vielä riittää. Tässä talossa tila ei aivan 
heti lopu kesken. Sovi esittely /Meltti/
Orimattila. Mh. 165.000 €. 698025

Orimattila, Peltola okt 127 m2

Ohrakuja 3. 5h,k,s,wc. Tilava talo peltolan 
alueelta. Taloa kunnostettu vuosien varrel-
la, mm. käyttövedet, lämmitysjärjestelmä 
ja ikkunat sekä ovet uusittu. Pintaremon-
tilla talosta voi laittaa mieleisensä. Sovi 
esittely/Meltti/Orimattila. Mh. 120.000 €.  
  693058

 • Rivi-, pari- ja puutalot

Orimattila, Keskusta rt 96 m2

Kylätie 8 H. 4h,k,s,kph,2wc,autokatos. 
A*. Perheasunto rauhaisalta asuina-
lueelta. Päätyasunnossa tilat II-tasossa. 
Asunnolla isohko vehreä, ja suojaisa 
etu- ja takapiha, etupihalla terassi. 
Keskustan palvelut alle 1 km, ja koulu 
lähettyvillä! Sovi esittely /Meltti/Orimat-
tila. Mh. 133.000 €. 691915

Orimattila, Tönnö rt 93,5 m2

Askolinintie 2 A. 4h,k,s. E*. Hyvällä si-
jainnilla oleva rivitalon päätyhuoneisto 
toimivalla pohjalla. Loistava kohde, 
vaikka lapsiperhelle. Tähän kannattaa 
tulla tutustumaan Meltti/Orimattila. 
Mh. 139.000 €. 690372

Orimattila, Koivula rt 70,5 m2

Koivukuja 3 as. 3 h,k,kh,vh. E*. No-
peasti vapatuva rivitalohuoneisto lä-
hellä kaikkia palveluja. Tilat yhdessä 
tasossa. Käyttövesiputket, lämmitys-
järjestelmä ja ikkunat uusittu. Tästä 
pienellä päivityksellä viihtyisä koti! Sovi 
Esittely /Orimattila. Mh. 82.810 € Vh. 
105.000 €. 698717

Orimattila, Keskusta rt 40 m2

Kuismapolku 3 as. 1h,tupakeittiö,psh/
wc. Heti vapaa huoneisto. Huoneis-
ton mitoitus on suunniteltu mahdol-
lisimman esteettömään asumiseen. 
Taloyhtiössä yhteiset saunatilat, jonka 
yhteydessä myös kerhohuone jossa 
takka. Siivonen/Orimattila.  
Mh. 72.000 €. 699271

 • Kerrostalot

Orimattila, Keskusta kt 71,5 m2

Palojoentie 3 C. 3h,k,vh,kph/wc. D*. 
Keskustan tuntumassa ylimmän ker-
roksen remontoitu huoneisto. Parve-
ke lasitettu ja kph uusittu 2008. Va-
pautuu nopeasti. Siivonen/Orimattila. 
Mh. 90.000 €. 697796

Orimattila, Keskusta kt 34,5 m2

Palojoentie 12 B. 1 h,kk,s,ph,alkovi. 
E2007*. Pohjakerroksen siistikuntoi-
nen huoneisto. Keittiö pääosin juuri 
uusittu. Oma sauna ja terassi. Heti 
vapaa. /Orimattila. Mh. 63.000 €.  
  699032

Juha Siivonen
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 597 0070

juha.siivonen@op.fi

Jussi Mattila
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 570 2725

jussi.mattila@op.fi

Tarmo Meltti
Myyntineuvottelija
0400 347758

tarmo.meltti@op.fi

Asuminen ja Raksa
Varaa oma paalupaikkasi!
Soita tai mailaa Reijolle:
puh. 050 336 8425
reijomedia@hotmail.com

Seuraava
numero

9.4.
potkii kevättä
hereille teemalla

- Idea Hyvän Olon Päivään tuli 
ensin Reijo Välkkyseltä, joka puu-
haa erilaisia tapahtumia täällä 
Orimattilassa. Ajatus omasta 
hyvinvointia tarjoavasta päi-
västä on hyvä, joten lähdimme 
heti mukaan taustavoimiin, toteaa 
yrittäjä Pia Tuhkanen Caresta.

- Hyvinvointihan on aina koko-
naisvaltaista ja koostuu monista 
asioista. Terveys on toki kaiken 
A ja O, mutta tärkeitä ovat myös 
henkinen ja fyysinen hyvinvointi.

- Hyvän Olon tapahtumaan 
onkin koottu saman katon alle 
yrityksiä ja tuote-esittelijöitä, 
jotka tekevät töitä hyvinvoinnin 
parissa. Saamme ja annamme 
siellä hyvää tietoa niin liikunnan, 
terveyden kuin kauneudenkin 
puolelta, unohtamatta henkistä 

hyvinvointia ja laadukkaita luon-
taistuotteita.

Pia kertoo, että Terveyskauppa 

Care järjestää tapahtumassa il-
maisen luennon, jonka aiheena on 
huippusuosittu 5:2 pätkäpaasto. 
Luento on Jymylinnan salissa klo 
13-13.45.

- Caren osastolla on myös il-
maisia maistiaisia, kehon koos-
tumusmittauksia sekä tietenkin 
huipputarjouksia, Pia lupaa.

- Paikalla myös liikunnan ja 
terveyden parissa työtään te-
kevä hyvinvointiasiantuntija 
Timo Kosonen sekä Leaderin 
edustajana Tommi Liuha. Caren 
osastolla myös Miia Inkeroinen 
tekee vitamiini-, hivenaine- ja 
luustomittauksia, messutarjouk-
sena 25 euroa.

- Tervetuloa mukaan Hyvän Olon 
Päivään 22.3. Jymylinnaan kello 
11-16. 

- Caren osastolla tehdään 
myös kehon koostumus-
mittauksia, Pia kertoo.

Hiustenlähtö johtuu
monista eri tekijöistä
Parturi-Kampaamo Anne tulee 
mukaan Hyvän Olon Päivään ja 
tekee hiustutkimuksia sekä pitää 
aiheesta luennon kello 12.

- Hiustutkimuksen tavoite on 
hiusten ja hiuspohjan hyvinvoinnin 
edistäminen sekä hiustenlähdön 
syiden selvittäminen ja hoito. 
Kartoitan hiusten lähdön syyt 
mikroskooppitutkimuksen avulla 
ja annan hoito-ohjeet, selvittää 
hiustutkija, kampaajamestari 
Anne Rampa-Pajuvesa.

Anne kertoo, että hiustutkija sel-
vittää kehon häiriötekijät, hiusten 
emon eli nystyn toimintahäiriöt, 
hiustupessa olevat tukkeumat ja 
niiden syyt, talipunkin esiintyvyys, 
kireän sidekudoksen aiheutta-
mat vauriot hiusjuurelle ja muut 
hiuspohjan häiriötekijät.

Hiustenlähtö on aina usean osa-
tekijän yhteisvaikutuksen tulos.

- Ei ole mahdollista hoitaa 
lääketeollisuuden tarjoamilla 
yhdellä pillerillä tai linimentillä, 
vaan tarvitaan perusteellinen 
hiustutkimus, jossa pyritään 
kartoittamaan kaikki hiusten-
lähtöön vaikuttavat osatekijät. 
Hiusten kasvun perusedellytykset 
ovat ravinto, liikunta, lepo ja työ/

virkistys.
Anne selvittää, että mikroskoo-

pilla voidaan tutkia: Hiusten kunto 
ja laatu, hiuspohjan häiriöt

Hiustenlähdön syitä on monia: 
hormonaaliset syyt, hiuspohjan 
sairaudet, talipunkki,stressi, 
ruokavalio, ”suomisyndrooma” 
(magneesiumin puute maa-
perässä, laktoosi-intoleranssi, 
maitoallergia, saunominen, pitkä 
pimeä kausi ja pitkä valoisa kau-
si), kalsiumkerääntymät, talirau-

hasen toimintahäiriöt, hiustupen 
tukkeumat, sairaudet, hilseet, 
työperäiset ongelmat, elintavat, 
allergiat ja pälvikaljuus. Kirjo on 
siis valtava.

- Hiustenlähtö ei ole yksiselittei-
nen, vaan se on aina useamman 
syyn summa, joten kukin asiaan 
vaikuttava tekijä on erikseen eli-
minoitava, Anne painottaa. Täyttä 
asiaa, jota kuullaan lisää 22.3. 
Tehdään myös hiustutkimuksia, 
20€. 

Anne tekee pieniä hiustutkimuksia Hyvän Olon Päi-
vässä.
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Orimattilan Kehräämö, Pakaantie 1
0103274400    www.ravintolatehdas.fi

MA-TO 11-21, PE 11-22, LA 12-22

5.4. vietämme
1-vuotis-
syntymäpäivää
Tervetuloa nauttimaan
synttäritarjouksista!
Lähempänä tarkemmin:
ravintolatehdas.fi

Kärrytie 4
Orimattila

03-872 872

ILMALÄMPÖPUMPPUJEN
TESTIVOITTAJA

Kiitettävää lämmitystehoa, hiljaisuutta ja 
energiatehokkuutta. TM-vertailun ainoa 
malli, josta ei löytynyt huomautettavaa. 

Uskomaton
hyötysuhde

- lämpökerroin
  cop jopa 5.57

Testivoittaja nyt meiltä asennettuna.

KYSY

TARJOUS!

ORIMATTILAN SÄHKÖ- JA
KONEHUOLTOKESKUS OY

Panasonic HE12PKE

Terveystie 6, 16300 Orimattila, Puh.050 593 5932

Ma-Pe 8-17 

Orimattilan Osuuspankin
omistajajäsenille

-10% alennus
edustamistamme varaosista

Muista autosi huolto!

FIXUS tarjoaa laadukkuutta.
- Merkillisen hyvät osat
 ammattitaidolla asennettuna!

PALVELU PELAA

AINA VARMASTI!

Markkinonti: Reijo Välkkynen, 050 336 8425, reijomedia@hotmail.com
Suunnittelu/rakentaminen: Antti Lyyra, 0400 711 290, 
Palvelemme Sinua kaikissa jätevesien puhdistamisasioissa.
- Myös Baga-pienpuhdistamot ja suodatuskentät edullisesti.
Katso lisää tuotteistamme nettisivuilta: 
Huom! Jätevesiasetus edellyttää, että haja-asutusalueitten kiinteistöjen
jätevesiasiat pitää hoitaa kuntoon 15.3. 2016 mennessä.

Tärkeää asiaa haja-asutusalueitten kiinteistöille!

Nyt jätevesiasiat  kuntoon
- säästät, kun homma hoituu nyt!
Klaro -jätevesipuhdistamot
Omakotitalot, taloryhmät & osuuskunnat
edullisesti isolla muovisäiliöllä, 25 vuoden
takuulla ja lähes kahden metrin peitesyvyys.
KLARO on varmatoiminen ja helppohoitoinen kaikkien
jätevesien puhdistamo omakotitaloille, taloryhmille ja aina
isoihin 1000 henkilön osuuskuntiin asti. Klaro-puhdistamo
on saatavissa saneerauskohteisiin ja uudiskohteisiin muovi- 
tai betonisäiliöillä. Klaro-puhdistamon kokoluokat on
joustavasti mukailtavissa juuri kohteeseenne sopivaksi
ja haluamillanne ominaisuuksilla.

Nahkhiir Ky
kiinteistöjen jätevesien 
puhdistusjärjestelmät

Vanhat mainosteipit
ja liikekyltit hämäävät
Orimattilan keskustassa on monia 
liikehuoneistoja tyhjillään, mutta 
kiinteistössä saattaa silti roikkua 
vielä vanhat yrityskyltit ja ikku-
nateippaukset. Se nyt ei oikein 
anna hyvää kuvaa toimivasta 
kaupungin keskustasta.

Kenelle kuuluu valvonta, että 
keskustan liikekiinteistöissä on 
ajankohtaiset ja toimivat mai-
noskyltit ja muut merkit? On-
ko ne kiinteistönomistajan vai 
isännöitsijän hommia? Vai onko 
kaupungilla olemassa olevaa ns. 
julkisivulautakuntaa, joka valvoi-
si, että kiinteistöjen tiedot ovat 
kohdallaan?

Nyt monissa kiinteistöissä on jo 
lopettaneiden tai muualle muut-
taneiden yritysten logokylttejä ja 
mainoksia, jopa niiltä ajoilta, kun 
Mooses sai mopokortin…

Sen verran näistä tulee Olan 
Extraa -lehteenkin palautetta ja 
ihmetellään miksi niitä vanhoja 
kylttejä ei oteta pois, vaan ne 
roikkuvat kiinteistöissä, vaikkei 
kyseinen firma ole enää vuosiin 
ollut siinä paikassa. Siksi tästä 
nyt kirjoitetaan ja pyritään vai-
kuttamaan, että saadaan vih-
doinkin turhat ja vanhat kyltit 
pois näkyvistä, häiritsemästä ja 

antamasta väärää infoa, varsinkin 
vieraspaikkakuntalaisille.

Teippauksetkin lähtevät ik-
kunoista suitsait pois, kun 
kuumentaa teippejä vaikka 
hiustenkuivaajalla, jolloin ne on 
helppo poistaa. Ja sitten pestä ne 
liimajäljet, etteivät ne sitten jää 
siihen likaisina näkyviin. 

Voisikohan vaikka kaupungin 
ympäristölautakunta tai sitten 
tekninen puoli ottaa tämän ju-
tun hoidettavakseen ja saatattaa 
kiinteistöjen omistajille pikku 
vetoomus asioitten hoitamiseksi 
päiväjärjestykseen? Kiitos.

Reijo Välkkynen

Vanhan apteekin tunnuk-
set näkyvät vielä markii-
seissa ja Tiimarikin vielä 
kertoo olostaan.

Tässä vanhassa väriliikkeessä ei ole ollut enää pitkään aikaan liiketoimintaa? Mai-
noskyltit kertovat kyllä aivan muuta.
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Yhtä juhlaa
ja hulinaa kaikille säädyille ja 
säädyttömille!

Maaliskuussa kaikki kollit jo 
naukuvat ja luvassa on runsasta 
mahlan juoksua.

Eetvartillekin on tarjolla mo-
nenlaista ja temppujakin tehdään 
ihan koko sykkivän kevään.

* * *
Itte Jethro Rostedt on tulossa 
Jokivarren koululle, ootas, pi-
tää kattoa se päivä vanhasta 
Extrasta. Se on lauantaina 15. 
päivä ja kello 17, kun kiinteistös-
tä välittävä teeveetuttu saapuu 
vetämään huutokauppaa sen 
uuden lastensairaalan hyväksi. 

Saas nähdä onko paikalliset 
mökinmyyjät paikalla katsomas-
sa ja antamassa ammattioppia 
Jethrolle, mm. Terttu, Hannu ja 
Juha voisivat lähteä mukaan.

* * *
Sitten siellä näyttää olevan upea 
konsertti, jonne jokainen hiukan-
kin vaimoaan rakastava  mies 
piffaa rouvan sisään ja maksaa 
kiltisti myös ittensä mukaan. 
Esiintymässä on Orimattilan 
parhaat musiikkitaiturit, tytöt 
ja pojat.

Siellä Eetvarttikin sitten vaimoi-
neen (huom. monikko) viilettää 
tuttuja tapaamaan. Toivottavas-
ti saamme kuulla myös Jätkän 
humpan, joka on edelleen 
Suomen soitetuin humppa ja 
oli aikanaan kaikista soitetuin 
biisikin. Vieläkin se soi lähes 
joka maanantai ns. vanhassa 
mettäratiossa.

Eetvartti pelaa jälkipelit sitten 
ravintola Tehtaassa, joten saa tulla 
pyytämään nimmareita.

* * *
Paikallinen Hjallisharkimo, eli 
Heinämaan oma poika, tämä 
Nikus-Jukka räjäyttää ja järkkää 

Konemessut. Se oli tiistai 22.3., 
kun Nikke Areena on tupaten 
täynnä kommeita vehkeitä ja 
tarjolla on vaikka mitä. Sinne-
kin meikä polkasee mukaan ja 
aikoo kattella uusia traktoreita ja 
muita koneita. Ja tietty poiketa 
kaupungin osastolla moikkaa-
massa Kimmo isoa Koota. 

* * *
Niinikoskelta kilsan verran kes-
kikaupungille päin, siinä oikealla 
mettätie ja sitä pitkin sata metriä. 
- Voi juma, sanon minä. Siihen on 
joku pöljänteri kipannut vanhat 
kamansa, jotka olisi pitänyt viedä 
kaatopaikalle. 

Siellä on jos jonkinlaista vanhaa 
roinaa, katso kuvasta. Telkka-
reitakin ainakin kolme vanhaa 
paskaa.

Mutta, ei hätiä, kun telkkareista 
löytyi valmistekoodit ja nyt niitä 
tutkitaan vanhoista myynneis-
tä, joita löytyy 20 viime vuoden 
ajoilta.

- Toinen hyvä juttu on paikalta 
löytyneet vanhat miesten kalsarit, 
joista löytyi itsetyydytysjääntei-
tä, joista saadaan selville dna ja 
sitten seulotaan potilastietoja ja 
polliisin tunnisteita, joista voisi 
hyvinkin löytyä vanha tuttu, joka 
on tehnyt luvattoman kaatopai-

kan, kertoo vanhempi konstaapeli 
Niinikosken kyläpolliisista.

Joku voisi kertoa luvattomasta 
kaatopaikasta myös ympäristön-
suojelusihteerikölle, jotta saadaan 
homma nopeasti selvitettyä.

* * *
Perusorimattilalaiset ovat kovia 
tinkaamaan ja jos ei saa niin voi 
menettää hermonsa. Näin kävi 
takavuosina, kun asiakas kävi 
kuittaamassa ja antoi kauppiaalle 
kortsupaketin ja sanoi, että ota 
tosta, ettei nitku suku jatku.

* * *
Joku tai jotkut sällit harrastavat 

outoa voimailua, kun tahallaan 
vääntelevät liikennemerkkejä 
keskustassa. Usein ne saadaan 
myös poikki, kuten kuvan merkki 
Koivulan alueella. Nämä tomppe-
lit eivät tajuu, että ne on meitin 
kaikkien pussista pois.

Jos joku tietää näistä urhoista, 
niin vinkkiä tänne vaan s-postiin.

* * *
Sitten lukijan kuva, jossa Artjär-
ven suunnalla nähtiin tämä Tar-
mo-murtaja paikallisella järvellä. 
Mitä ukko meinasi, se jäi kuvan 
lähettäjällekin epäselväksi. On 
meitä joka lähtöön.

* * *
Kattelin myös, että helatorstaina 
29.5. olisi urheilukentällä Orimat-
tilan Tähtikisat. Sinne mennään 
mukaan ja sinne tulee myös muita 
suomilaisia huippuja. Näin jäl-
kikäteen vielä onnittelut Jymyn 
porukoille, jotka saivat kunniaa ja 
kiitosta ihan valtakunnallisessa 
urheilugaalassa. Jymyläiset ovat 
järkänneet erittäin hyviä yleisur-
heilukisoja ja se on noteerattu 
ihan SUL:ssa saakka. 

* * *
Viime hetken kuva terkkarin ta-
kaiselta asuntokeitaalta, jossa 
joku lienee saanut hepulikoh-
tauksen, kun oli repinyt posti-
laatikot pitkin mäkeä. Ei tainnut 
olla lääkitys ihan kohillaan.

* * *
Saa siis laittaa postia, antaa 
vinkkejä, kuten tälläkin kertaa 
taas muutamia. 

Pikku hiljaa tyhmempikin herää 
ja lakkaa sotkemasta yhteistä 
hyvää. 

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

Täyttä asiaa
Orimattilasta
Vastaava toimittaja
ja kustantaja:
Reijo Välkkynen,
050 336 8425
ReijoMedia, Yt: 1896706-8
reijomedia@hotmail.com
Raitakuja 1 as 3,
16300 Orimattila

Paino: Satakunnan 
Painotuote Oy, Kokemäki
Jakelu: Lahden Jakelut Oy

JAKELUHÄIRIÖT

03-872 130

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

n. 11.700 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
9.4.2014

Selvänäkijä 
Tuulia Mäntylä
Ajanvaraus 040-4108877

tai tuuma@suomi24.fi

Henk.koht. vastaanotto
Quantia Center, Porvoo

Huoltoasema Uuttu Oy
Käkeläntie 9, Orimattila  p. 777 1590 

Tule palvelevalle  
huoltoasemalle!

Pesukortilla
joka 6. pesu

VELOITUKSETTA

Ma-pe

7-18

KEVÄTHUOLTO
PAKETTI-
HINTAAN 110€

(öljy)

(pakkasenkestävyys)

Polttimot ja tuulilasin-
pyyhkijät vaihdetaan

odottaessa. auton
pesu.

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

Kotiesittely ja mittauspalvelu.

ORIMATTILAN KAIHDIN
Myyntinäyttely: Orionpolku 4

Puh. 03- 777 4183

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

Palvelemme teitä ma-pe 7-17

 sähköurakointi

 varastomyynti

22. Villin lenkki
su 13.4.2013 Orimattilan urhei-
lutalo, Opintie 8 klo 11.00

Matkat ja sarjat: Kilpa- ja kun-
tosarja 8,2 km: M, M40, M50, 
M60, N, N40 Kuntosarja 3 km: 
kaiken ikäisille 

Ilmoittautuminen: Paikan päällä 
klo 9.45 alkaen. 

Osallistumismaksu: 8,2 km: 13 
euroa (juoksijakortilla 11 euroa!) 
3 km: 9 euroa 

Tiedustelut: Juho Laitinen puh. 
040 825 0890 email; juholaiti-
nen@dnainternet.net

Särkyjä,
vaivoja, tai 
sairauksia?

www.
parantavavoima.com

Uudenvuodenaattona näitä postilaatikoita räjäytettiin 
paukuilla. Nyt ne revittiin kaikki maihin. Mitä pahaa ne 
on kenellekään tehneet?

Tällainen romuläjä löytyi Niinikosken lähimettästä. Jäniksiä otti kaaliin, kun ei telk-
kareista näkynyt edes Sotsin kisoja.

Tämä ei paljon vaadi, kun 
kaataa liikennemerkin. 
Paitsi erittäin tyhmää 
päätä. Mikähän huimauskohtaus tämän aiheutti?
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VÄRISILMÄ
-PÄIVÄT

13.–22.3.2014
Uusia näkökulmia sisustukseen.

13.–22.3.2014

Laminaatit
Navaro Oak & 
Asturia Oak

12,90
/m2

Remontti 
Ässä 7,2 l

66,00
9,16 €/l

26,90
/rl?

49,90
/m2

49,90
/m2

66,00
9,16 €/l

Borosan Easy-Up
tapetti

Harmony 
sisustusmaali 7,2 l

Concept 30 x 60 Concept 60 x 60 Remontti Ässä 7,2 l

29,00
9,14 €/l

24,90
27,66 €/l

39,90
/m2

35,00
/m2

14,95
/m2

Boråstapeter 
Every Day-mallisto

Helmi-kalustemaali 
himmeä 0,9 l

Decolife malliston 
vinyylikorkit 3-kuosia

Whitestone ja Blackstone
 30 x 60 

Jamaica 10 x 10

12,90
/m2

12,90
/m2

47,20
/rl

54,00
/rl

17,90
/m2

9,95
/m2

Laminaatti 
2977/Asturia Oak

Laminaatti 
2978/Navaro Oak

Boråstapeter 
Pigment-mallisto

Boråstapeter 
Poetry-mallisto

Oxford White 
20 x 50 seinälaatta

Siberia 
25 x 40 seinäkaakeli

66,00
9,16 €/l

käyttöluokka 23/32

99

VÄRISILMÄ Orimattilan Tapetti ja Väri Oy
Kärrytie 3, 16300 Orimattila. Puhelin (03) 871 250
www.orimattilantapettijavari.fi
Avoinna: ma-pe 8.30-18.00, la 9.00-13.00.

esittelypäivä 
la 15.3 klo 9-13 myymälässämme. 

Kaikki Kirena tuotteet
-20% kampanja-aikana!


