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Orimattilan palvelujen, kaupan, osaamisen ja tapahtumien erikoislehti.

www.olanextraa.fiJakelupainos n. 11 800 kplOrimattilan parhaaksi 

Tässä numerossa mm:
Kuntavaaliehdokkaat ... s.4
Anni, uusi yrittäjä ........ s.6
Apua osteopatiasta ...... s.8
Eetvartti hulvaton ...... s.11

Meillä osataan!
RAKSA-
PÄIVÄ
to 6.4.

Maatalouspirkka ja Kärrytie

Pirä 
ittestäs
hualta
Kehräämö 8.4.

LAUANTAINA 18.3.
Vanha ja uusi kauppias tarjoaa
kahvia ja Salmisen hyvää pullaa.

ORIMATTILAN AKKU JA VARAOSA Kärrytie 4. Puh. 
040-584 2831 Tarjoukset voimassa la 18.3.

4900  4900  

SWF,Valeo ja Bosch sulkaparin 
ostajalle vaihto ja 4L lasin-
pesunestettä kaupan päälle. Kulmahiomakone

730W G13SR4 125mm

Työkäsine

300  300 

Sidontaliina 
50mm/10m 2/4T 900  900 

990  990 Moottoriöljy 
synteettinen 
LiquiMoly HC7 5W-40 5L

2190  2190  

Jarru- 
puhdistaja 
spray 
XXL 750ml

3kpl

Maalishulinaa
Kehräämöllä la 18.3. klo 10-13

Myytävänä hyvää

Myös kotiin mukaan
omiin astioihin 5€/l
Niin kauan kuin riittää

4€
lautasellinen

Laumahengen

koirien vetämää

11-13 Villa Ladon

alueella, 1 €/hlö.

(säävarauksella)

 Kehräämön pihan

alueella klo 11-13. Lähtö

Puotikujalta ent. kenkäkaupan

tienoilta. - Kaikki palkitaan!

- Voittoina paljon liikkeitten
tuotteita ja lahjakortteja!
Kynttiläpajan ylläritarjouksia!

- koko perhe Kehräämölle

tarjoaa

Lämpimästi naisille
 nilkkurit

Tervetuloa ostoksille!

Mascotista kevätjalkaan!
Koot 
36-41

Koot 
36-41

Kenkätalo
MASCOTTI

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

Avoinna: ma-pe 9-16.30

TULE JA HAE OMASI!

koot 40-46

NYT 
VAIN

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

Naisten NILKKURIT

TARJOUS!
37-41

36-42

nilkku
Koot
36-4

Koot 
36-41

37-4129€
36-42

Imurinvaihtoviikko

 
 

 
 

 

       

       

      

Puh. 037773111 ORIMATTILAN
URHEILU JA KONE OY  

Tilinhoitopalkkio 4 € / kk, korko 0%. 
Esimerkkilaskelma: Ostos 1000 € tai 10 kk 
maksuajalla 104 € / kk, luottohinta 1040 euroa. 
Edun saat vain Aktiiviraha-kortilla. Aktiiviraha 
on jatkuva luotto, jonka vuosimaksu on 30 € 
toisesta vuodesta alkaen. Todellinen vuosikorko 
1500 eu-ron luottosaldolle on 17,45 % (9/2014), 
kun nimelliskorko on 13,37 %. Luoton myöntää 
Handelsbanken Rahoitus Oyj, kotipaikka Helsinki.

Maksa ostosi 10 edullisessa erässä Aktiivirahalla

(ovh. 549 €)

269€
(ovh. 349 €)

149€
(ovh. 249 €)

179€
(ovh. 249 €)

99€
(ovh. 169 €)€)

Pölynimuri ZUSAFPRO58 
Kuiskaavan hiljainen 58 dB(A) pölynimu-
ri, jonka SilentZEN System™ mahdollis-
taa miellyttävän rauhallisen siivouskoke-
muksen ja erinomaisen puhdistustuloksen. 
Silent Zen, Parketto Pro, ja MiniTurbo 
-suulakkeet. Toimintasäde 12 m. 

€)

Pölynimuri 
Erittäin hiljainen pö-
lynimuri erinomaisella 
puhdistuskyvyllä. Par-
ketto Pro ja AeroPro 
Silent -suulakkeet. 
12 m toimintasäde.

Parketti- 
suulake ja 

suuri toiminta-
säde

€)

Pölynimuri 
Laadukas ja tehokas pölynimuri pienellä 
energiankulutuksella ja suurella toiminta-
säteellä. Yleismallinen 
lattiasuulake kaikkien 
pintojen imurointiin. 
CLASSIC C1 
ECOLINE
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UltraPower -pikaimuri 
ZB5026 
Tehokas 25,2 V Litium-akku, 
Performance Pro -suulake 
ja BrushRollClean -tekniikka 
– ensiluokkaista johdotonta 
suorituskykyä.

Electroluxin 
hiljaisin imuri- 
äänitaso vain 

58 dB
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Orimattilassa tapahtuu
Jo tässä vaiheessa näyttää runsaalta tapahtumavuodelta 
tämä 2017. Lisää uusia juttuja nousee Suomi 100-vuotta 
juhlavuoden myötä. Kevättä kohden tempaistaan niin rak-
sapäivän (6.4.) kuin Mallusjoen nuorisoseuran kiertävän 
teatteriesityksen myötä. Luvassa on myös muita isoja juttuja 
kuten Pirä ittestäs hualta –hyvinvointitapahtuma (8.4.), 
toukomarkkinat (20.5.), Jymyn tähtikisat, kantrimeininkiä, 
elomarkkinat, Suomenhevosenpäivä…, joista kaikista löytyy 
matkan varrella infoa Olan Extrasta.

Orimattilassa osataan. Täällä on paljon hyvää!

Topintie 2, 16300 Orimattila

Laitapas

tämäkin 

tieto jo
allakkaasi!

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

Invapaikat ahtaita
Toimitukseen on ottanut yhteyttä parikin henkilöä, jotka 
ovat todenneet, että Erkontie 4:n edessä oleva invapaikka 
ei leveyden osalta täytä invapaikan mittoja. Leveyden olisi 
oltava vähintään 3,0 m.

Erkontien suunnitelmassa kadunvarsipysäköintipaikko-
jen leveys oli 2,25 m, jolloin myös invapaikan leveys oli 
määräytynyt 2,25 m leveäksi.

Syy lienee se, että tilanahtauden vuoksi invapaikkaa ei 
ole suunniteltu leveämmäksi. Kadunvarsipysäköinnin ja 
kiinteistön portaiden väli olisi tullut ahtaaksi, mikäli inva-
paikka olisi tehty 3,0 m leveänä, mm. kunnossapito olisi 
vaikeutunut.

Virallisen invapaikan vähimmäisvaatimus on 3,6 m. Jos 
nyt Erkontie 4:n kohdalla kuljettaja on tuolissa ja ajaa autoa, 
niin hän joutuu autosta suoraan ajoradalle ja kasaamaan 
siinä pyörätuolinsa.

Tämäkin invapaikka-asia kuuluu taas tuttuun sarjaan, ettei 
kukaan kaupungin virkamiehistä mitenkään sitä noteeraa. 
Tuukka Tuomalan aikaan se olisi hoidettu.

Erkontie 4:n kohdalla oleva invapaikka on liian 
kapea. Siinä joutuu pyörätuolia käyttävä kuljet-
taja purkamaan itsensä suoraan ajotielle.

Matkalla Hennaan…

Kuva kertoo, että kevät tekee tepposiaan Huhdantiellä, 
joka lähtee Helsingintieltä kohti Huhdanojaa ja Hennaa. Eli 
sitä tietä mitä tultaneen paljon kulkemaan sitten Hennan 
juna-asemalle.

Tuossa kohdin tie oli pettänyt pahasti ja kyseinen auto 
upposi pahimmillaan 20 senttiä kuoppaan, joka tulvi vettä. 
Onneksi auton katalysaattori ei hajonnut, vaikka autonpohja 
kraappasi kiinni jäälohkareisiin.

Kyllä vaatii valtavan tieremontin, jos joku aikoo talviaikaan 
ajaa Huhdantietä juna-asemalle Hennaan.

Vai mitä tuumaavat tulevat päättäjät?

Reijo Välkkynen www.olanextraa.fi

Toimitusjohtaja Jari Oivo toteaa:

Myrskylän Säästöpankin
asiakkaat voivat hyvin
Myrskylän Säästöpankin 104. toi-
mintavuosi sujui jälleen kasvun 
siivittämänä. Pankki sai viime 
vuonna peräti 801 uutta asia-
kasta, kokonaismäärän ollessa 
nyt 9 076.

- Perustamisesta asti olemme 
olleet itsenäinen, suomalainen 
pankki. Päätehtävämme ei ole 
tuottaa voittoa kasvottomille 
osakkeenomistajille, vaan edis-
tää asiakkaittemme säästämistä 
ja palvella heitä ihmisläheisesti 
kaikissa pankkiasioissa, selvittää 
toimitusjohtaja Jari Oivo.

- Olemme olemassa vain 
asiakkaitamme varten ja tuke-
massa toimialueemme kehitystä 
ja hyvinvointia. Tämä arvopohja 
antaa meille tukevan jalansijan 
suomalaisessa yhteiskunnassa 
myös tulevaisuudessa.

- Toimintaamme vuonna 2016 
kuvaavat aktiivinen kehittäminen, 
kasvu, vakavaraisuus ja hyvä 
henkilökohtainen asiakastyö. 
Vakavaraisuutemme on korkea 
ja toimintamme riskit ovat erit-
täin hyvin hallinnassa. Voimme 
hyvällä syyllä sanoa olevamme 
asiakkaittemme turvasatama 
talouden myrskyissä.

Luottokannan nopeasta kas-
vusta huolimatta järjestämättö-
mät luotot olivat edelleen hyvin 
alhaalla, ollen 0,08 % pankin 
taseen luotoista ja sitoumuksista. 

Varainhankinnan ja 
antolainauksen 
kasvu voimakasta

Kokonaisvarainhankinta nousi 
viime vuoden vastaavaan ajan-
kohtaan verrattuna 18,0 milj. 
euroa, eli 12,72 % ja kokonais-
määrä oli 31.12.2016 oli 159,4 
milj. euroa.

- Koko säästämisen kasvu, 
kun keskuspankkirahoituk-
sen, asiakkaiden talletusten ja 
debentuurilainojen lisäksi huo-
mioidaan rahastot, vakuutukset 
ja muut arvopaperisäilytykset, 
oli 14,15 %.

- Koko luottokanta kasvoi yh-
teensä 20,8 milj. euroa eli 14,64 
% ja oli joulukuun lopussa 163,1 
milj. euroa.

- Kasvu perustui suurelta osin 
asiakkaiden siirtymiin muista 
pankeista meille.

Hypo pankkiin välitettyjen 
luottojen osuus oli koko luotto-
kannasta 14,6 milj. euroa, jossa 
lisäystä edelliseen vuoteen 5,7 
milj. euroa. Arvonalennustappiot 
luotoista olivat 73,9 tuhatta eu-
roa.

Tulos parani ja 
vakavaraisuus on 
korkealla tasolla

Pankin korkokate parani 378,7 
tuhannella eurolla viime vuoden 
vastaavasta eli 17,78 %.

- Korkokatteen kasvu johtui 
lähinnä pankin varainhankinnan 
hinnan laskusta ja asiakasmää-
rien kasvusta. Antolainaukses-
sa korkokilpailu on ollut kovaa 
vuoden aikana.

- Tuotot yhteensä kasvoivat 
12,66 % ja nousivat 455,7 
tuhatta euroa. Tilikaudelle ei 
kohdistunut samanlaisia satun-
naisia tuottoeriä kuin edelliselle 
tilikaudelle.

Pankin kulut yhteensä kasvoi-
vat vain 117,1 tuhannella eurolla 
eli 4,14 %. Muut hallintokulut 
kasvoivat 1,75 prosenttia ollen 1 
111 tuhatta euroa (1 092). Kasvu 
johtui pääasiassa panostuksesta 
henkilökuntaan ja henkilökunnan 
koulutukseen. Henkilöstökulut 
kasvoivat 8,61 %. Suunnitelman 

mukaisten poistojen määrä oli 
138,6 tuhatta euroa (140,4). 
Liiketoiminnan muut kulut nou-
sivat 1,57 % prosenttia 543,1 
tuhanteen euroon (534,7).

Pankin liikevoitto oli 1 037 tu-
hatta euroa eli 257,3 tuhatta 
euroa enemmän kuin edellisenä 
vuonna vastaavaan aikaan. Lii-
kevoitto oli 0,63% keskitaseesta 
(0,53).

- Liikevoiton hyvä kehitys, kor-
kotason laskusta ja kasvaneista 
kuluista huolimatta, johtui ennen 
kaikkea liiketoimintavolyymien 
reilusta kasvusta.

- Pankin vakavaraisuus on 
hyvällä tasolla. Oma pääoma 

ja varaukset olivat joulukuun 
lopussa 13,6 milj. euroa ja 
vakavaraisuuteen laskettavat 
omat varat 13,9 milj. euroa 
vakavaraisuussuhteen ollessa 
16,92 %.

- Pankin liiketoiminnan arvi-
oidaan kehittyvän suotuisasti 
vuoden 2017 aikana. Asia-
kasmäärien, luotonannon ja 
talletusten arvioidaan kasva-
van vuoden 2016 mukaisesti. 
Korkokate pysynee samalla 
tasolla kuin 2016 ja muiden 
tuottojen ennakoidaan hieman 
kasvavan. Pankin tuloskehityk-
sen arvioidaan pysyvän vuo-
den 2016 tasolla, jos korkota-
sossa tai kilpailutilanteessa ei 
tapahdu merkittäviä muutok-
sia. Arvonalennusten määrän 
arvioidaan jäävän maltilliseksi 
ja pankin varavaraisuuden en-
nakoidaan säilyvän korkealla 
tasolla, ennakoi toimitusjohtaja 
Jari Oivo.

Toimitusjohtaja Jari Oivo ja Orimattilan konttorinjohtaja Jussi Korkeamäki totea-
vat tyytyväisinä, että pankki on saanut paljon uusia asiakkaita. Kasvu on ollut 
Orimattilassakin merkittävää.

“
Toimintaamme vuonna 2016 kuvaavat 
aktiivinen kehittäminen, kasvu, 
vakavaraisuus ja hyvä henkilö- 

 kohtainen asiakastyö. 
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www.ruskovilla.fi

TEHTAANMYYMÄLÄ

Maaliskuussa kaikki
II-luokan tuotteet -40 %

 Tervetuloa edullisille ostoksille: Kaikista tuoteluettelomme tuotteista 
  -10 %, II-laatuiset -40 %. RUSKOVILLA OY, Kinnarintie 32, 

KÄSITYÖVAKKA
Yksilöllisiä käsityötuotteita
www.kasityovakka.wordpress.com

Avoinna ma-pe 11-17, la 10-14
Kehräämö, Pakaantie 1, Orimattila

orimattilan.kasityovakka@gmail.com

Kukkakauppa Diia
täyttää 3-vuotta!

 SYNTTÄRITARJOUKSIA
 IHANIA KEVÄTKUKKIA
 ARVONTAA - Tervetuloa!

Tarjoamme
asiakkaillemme 

kakkukahvit
lauantaina

18.3.-17 klo 9-16.

Kukkakauppa ja Hautauspalvelu Diia Oy
Erkontie 13, 16300 Orimattila 

044 9746132 

Avoinna: ma-ti 9-17, to-pe 9-18, 
la 9-16, su 11-15

Varma
valinta.

Kunta-
vaali-
ehdokas.

ke 5.4.
Ota yhteyttä:
reijomedia@
hotmail.com

Kevään suurtapahtuma 6.4.

Perinteinen raksapäivä ja 
Maatalouspirkan synttärit
Torstai 6.4., Villen päivä, kannat-
taa jo nyt merkata allakkaansa 
tai laittaa muistilappu jääkaapin 
oveen, sillä silloin Orimattilassa 
tapahtuu. K-Maatalous Maa-
talouspirkka juhlii 40-vuotista 
taivaltaan ja samalla pidetään 
raksapäivä klo 9-17, joissa on 
tarjolla juuri sen päivän ajan hul-
vattomia tarjouksia, esittelyjä ja 
tietty myös tarjoilua.

Samaan aikaan Maatalouspir-
kan kanssa tempaistaan raksa-
päivän merkeissä myös Kärrytien 
erikoisliikkeitten alueella. Mitä 
silloin tapahtuu, niin siitä tar-
kemmin huhtikuun Extrassa, joka 
ilmestyy sopivasti 5.4.

- Meillä tapahtuu 6.4. koko 
talon ja pihan täydeltä. Luvassa 
on runsaasti eri esittelijöitä ja 
tuotteita lähtee edullisesti, lupaa 
Tero Lahtonen Maatalouspirkas-
ta. Me juhlimme nelikymppisiä, 
ja sen haluamme tehdä asiak-
kaittemme kanssa näyttävästi.

- Tarjolla on taatusti hyvää Me-
rosen grillimakkaraa ja kahvi-
tusta, joten herkkuja on luvassa.

Tässä vaiheessa voidaan pal-
jastaa, että Maatalouspirkassa 
on 6.4. esitteillä mm. seuraavia 
tuotteita ja yrityksiä: Makita-työ-
koneet, Paslode-naulaimet, Ji-
Ta-puhdistamot, Rudus, Tikkurila, 
Scheppach-työkoneet, Harvia, 
Oras, Ormax-katot, Iccuna, 

Weckman-kattotuotteet, L’bra-
dor-työvaatteet, Gram-kodinko-
neet, Weber-laastit, Ryobi-työ-

koneet ja Sievin turvajalkineet.
- Mahdollinen yllätysesiintyjä 

voi olla pelipaikalla, mutta aina-

kin Tapani Kokko antaa mootto-
risahan laulaa ja veistää jotain 
erikoista puusta.

Tero ja Maatalouspirkan väki kutsuvat mukaan 40-vuotissynttäreille ja raksapäi-
vään torstaina 6.4.

Laumanhenki muutti Kehräämölle
Eläinten koulutus- ja hoitopal-
veluita tuottava Laumanhenki 
löytyy nykyisin Kehräämön kak-
koskerroksesta, entisistä Studio 
Antti E:n tiloista. Yritys löytyy 
Kehräämön sisäpihan kautta, 
sisään meno vasemmalta en-
nen autopesulaa.

Katariina Vesterisen luotsaa-
ma Laumanhenki tekee eläinten 
hyväksi ammattitaitoista työtä 
ja tarjoaa ainoastaan ammattiin 
valmistuneiden eläinkouluttajien 
toimintaa.

- Saimme Kehräämöltä upeat 
tilat, ja mikä parasta, niin tän-
ne on helppo tulla mistä päin 
tahansa, kun olemme keskellä 
Orimattilaa, Katariina iloitsee.

- Järjestämme paljon koirien 
koulutustilaisuuksia ja luentoja. 
Kanssamme tekevät yhteistyötä 
myös monet ulkopuoliset kou-
luttajat. Nyt meillä on lämmintä 
hallitilaa vaikka koiranäyttelyyn.

- Haluamme tuoda markkinoille 
koulutuspalveluita, joihin kaikilla 
on varaa. Teemme räätälöityä 
koulutusta ja panostamme 
asiakaspalvelun tasoon. Lau-
manhenki on yhden ihmisen 
unelma paremmasta arjesta 
koiran kanssa, Katariina pel-
kistää toimintaa.

Laumanhenki on avoinna jo-
ka arki-ilta ma-pe klo 17-21 ja 
viikonloppuisin la-su klo 10-21. 
Lisää infoa löytyy nettisivuilta: 
www.laumanhenki.com

Katariina on toiminut koirien ammattikouluttajana jo kolme vuotta. Kuvassa myös 
Katariinan oma koira Mistra, joka tottelee ja toimii kuin ajatus.
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myös eläimille:
Hevoset, koirat
ja kissat pitävät
Bemer-hoidosta.
Ota yhteyttä, kerron lisää Bemer-terapiasta:

Anne Rampa-Pajuvesa, 040 506 2239

Bemer-terapia auttaa
ja sopii meille kaikille
Bemer auttaa mikroverenkiertoa toimimaan
tehokkaammin. Se poistaa lihasjäykkyyttä ja
särkyjä. Bemer-terapia tehoaa monin tavoin!

Suomenhevosen päivää
vietetään

6.9.
Luhtikylässä

- Suomi juhlii

100 vuottaan!

Orimattilan Kalakerho ja
Orimattilan Omakotiyhdistys järjestää
Nuorten pilkkitapahtuma Salusjärven
leirikeskuksella la 1.4.2017   klo 10 - 16

Tapahtumassa mm. nuorten alle 15-v. pilkkikil-
pailu, muita kilpailuja, ongintaa pienemmille 
sisätiloissa, Taikuri Halonen, linnunpöntön 
valmistusta, kahvia, grillimakkaraa ja  muuta 
herkuteltavaa, sekä muuta ohjelmaa.  
Tervetuloa koko perheen voimin. Vapaa pääsy

Valtuustossa vaihtuu nimiä:

Orimattilan kuntavaaliehdokkaat

Orimattilan kaupunginval-
tuustossa väki vähenee, sillä 
huhtikuun 9. päivä pidettä-
vissä kuntavaaleissa valitaan 
33 valtuutettua nykyisten 43 
valtuutetun sijaan. Osa nykyi-
sistä valtuutetuista ei enää ole 
ehdokkaana, vaan syystä tai 
kolmannesta luopuu ja ei ole 
asettunut ehdokkaaksi.

Orimattilan nykyinen kaupun-
ginvaltuusto jää historiaan, sillä 
se teki merkittäviä ja raskaita-
kin päätöksiä, joista mainitta-
koon Tietävälän ja Heinämaan 
koulujen lakkauttamisen sekä 
Hennan aseman ja kunnallis-
teknisten töiden rahoittamisen 
ja aloittamiset.

Ohessa ehdolla olevat kun-
tavaaliehdokkaat, joista puo-
lilihavalla on merkitty nykyi-
set valtuutetut, jotka hakevat 
jatkopestiä.

Kuntavaalit 9.4. 2017, ennak-
koäänestys 29.3.-4.4. 2017.

Keskusta

Maanviljelijä Ari Anttila, kehi-
tysvammaisten hoitaja Sanna 
Heikkinen, tuotantojohtaja Ju-
ha Hämäläinen, maanviljelijä 
Riku Kallio, kiinteistönhoitaja 
Tommi Kiiveri, maanviljelijä 
Roope Koivisto, agrologi Mark-
ku Koskela, agrologi Johanna 
Kyrö, eläkeläinen Reijo Kyrö, 
maanviljelijä Mauri Kyöstilä, 
parturi-kampaaja Riitta Lon-
ka, eläkeläinen Tapio Malmi-
harju, yrittäjä Joel Mäkelä, 
maanviljelijä Jukka Mölsä, 
yrittäjä Tero Nieminen, elä-
keläinen Jorma Niklander, 
toimitusjohtaja Pasi Nyman, 
terveydenhoitaja Sirkka-Lii-
sa Papinaho, bioanalyytikko 
Paula Parkkinen, yrittäjä Ilpo 
Rönkkö, järjestelmäkoor-
dinaattori Ville Saarinen, 
eläkeläinen Raimo Salmén, 
myyntipäällikkö Marko Suu-
ronen, yrittäjä Marko Taavila, 
maatalousyrittäjä Siru Taavila, 
maanviljelijä Satu Tuiskunen.

Kokoomus
Kauppatieteiden maisteri 
Juha Aalto, toimistosihteeri 
Marianna Gripenberg, yrittäjä 
Saija Hakonen, sairaanhoitaja 
Jenni Hanhela, tuotantojoh-
taja Anssi Huhtala, opettaja 

Ida Jokinen, kansanedustaja 
Kalle Jokinen, tuotantoesi-
mies Tuomo Jussila, yrittäjä 
Juho Kananen, diplomi-in-
sinööri Jussi Karinen, elä-
keläinen Riitta Karjalainen, 
eduskunta-avustaja Jarmo 
Keskevaari, diplomi-insinööri 
Jukka Kettunen, maanviljelijä 
Kimmo Koivisto, työnjohtaja 
Mika Lager, yrittäjä Vesa Lei-
no, koulutusjohtaja Marja-Lii-
sa Neuvonen-Rauhala, asian-
tuntija Veli Pelkonen, yrittäjä 
Matti Pietilä, tullitarkastaja 
Jussi Planting, yrittäjä Katja 
Puumala, toimistosihteeri 
Marja Rainio, yrittäjä Leena 
Ritala, professori emeritus 
Aimo Ryynänen, erityis-
luokanopettaja Jarkko Sal-
linen, talouspäällikkö Jarkko 
Seppälä, opetusupseeri Sami 
Soinoja, yrittäjä Kim Sundvik, 
lehtori Pekka Törrönen, toimi-
tusjohtaja Jussi Vahe, yrittäjä 
Lasse Venho, maanviljelijä 
Markku Viljanen, automyyjä 
Timo Väisänen.

SDP
erityisopettaja Torsti Hok-
kanen, metallimies Arto 
Hyvönen, tradenomi Jarmo 
Hänninen, koestaja Jarkko 
Jokinen, arkistonhoitaja Suvi 

Järvinen, lähihoitaja Ulla Ka-
tajavuori, koneasentaja Jouni 
Kettunen, eläkeläinen Keijo 
Kirjavainen, perushoitaja 
Tuula Koivunen, eläkeläinen 
Kirsti Laatunen, eläkeläinen 
Olavi Lahtinen, käsityötieteen 
opiskelija Heli Lehtelä, eläke-
läinen Jorma Leino, opiskelija 
Juho-Pekka Maunula, palve-
luvastaava Niina Saarinen, 
eläkeläinen Mauno Saarinen, 
putkiasentaja Timo Turunen, 
yrittäjä Sini Vilja.

Perussuomalaiset
Eläkeläinen Aino Alonen, 
liikunta-alueiden hoitaja 
Ville-Petteri Erola, eläke-
läinen Olavi Hallalehto, pu-
heenjohtaja Onni Hiltunen, 
eläkeläinen Simo Kaivola, 
veturinkuljettaja Jari Kaita-
ranta, linja-auton kuljettaja 
Harri Korva, eläkeläinen Aarre 
Lassila, päivämestari Jani 
Markkanen, telemekaanikko 
Kalevi Mechelin, operaattori 
Harri Ovaska, käyttöpäällikkö 
Keijo Piiroinen, tekninen myyjä 
Anssi Pärssinen, ylikonemes-
tari Jouni Räsänen, eläkeläi-
nen Sirkku Salo, lähihoitaja 
Sari Sikkilä, puuseppä Joona 
Silvennoinen, lastenohjaaja 
Arja Simola, yrittäjä Seppo 

Venesjärvi.

Vihreät
Ympäristö- ja vesitekniikan 
insinööri Venla Avelin, sosi-
aaliohjaaja Esa Heinonen, 
opiskelija Sanja Hänninen, 
vastaava ohjaaja Minna 
Koistinen, teknologiajohtaja 
Mikko Kutvonen, tekniikan 
lisensiaatti Matti Vilander.

Kristillisdemokraatit
Kapteeni evp Pertti Laak-
sonen, eläkeläinen Jaakko 
Rissanen.

Vasemmistoliitto
Rakennusmies Hannu Nie-
minen

SKP
Betonimies Pentti Kataja

Sitoutumaton Orimattila
Yrittäjä Mika Andersin, maan-
viljelijä Juha Hirvonen, tilitoi-
mistoyrittäjä Mira Hämäläinen, 
yrittäjä Harri Koskelainen, 
yrittäjä Susanna Särkinen, 
nuoriso- ja vapaa-ajanoh-
jaaja Heidi Virtanen, yrittäjä 
Marjut Åkerman.

Oma valitsijayhdistys
Johanna Törmänen

Nykyisen kaupunginvaltuuston päätöksillä on aloitettu Hennan aseman 3,5 milj. 
euroa ja kunnallistekniikan ym. rakentaminen (n. 15 milj.euroa).

Kansallispukunäytös
Tönnön koululla 2.4.
Vuoden 2013 kylällä, Tönnö 
koululla tapahtuu  2.4.2017  
klo 13 – 17.

Kello 14 alkavassa näytök-
sessä Helena Orava kertoo 
kansallispukuperinteestä ja 
esittelee eri alueiden pukuja. 
Myös Orimattilan pukuja on 
mukana näytöksessä.

Juhlista sinäkin tapahtumaa ja 
saavu paikalle omassa puvussa. 
Tavoitteena on saada 100 pukua 
tapahtumaan.

Tapahtumassa on myös kan-
sallispukuja esillä, sekä työnäy-

töksiä. Myynnissä on erilaisia 
käsitöitä, nauhoja ym. tarvikkeita. 
Orimattilan Naiskuoro esiintyy, 
johtajana Tarja Haataja.

Koulun ruokalassa on kahvio. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. 
Tervetuloa.!

Järj: Niemenkylän – Tönnön 
Nuorisoseura ry

Tönnössä on esillä useita kansallispukuja.
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Alonen Aino
eläkeläinen

Markkanen Jani
Päivämestari, 
kaupunginvaltuutettu

Silvennoinen Joona
puuseppä

Erola Ville-Petteri
liikuntapaikkamestari

Mechelin Kalevi
telemekaanikko

Simola Arja
lastenohjaaja

Hallalehto Olavi
merkonomi

Ovaska Harri
operaattori

Venesjärvi Seppo
yrittäjä

Hiltunen Onni
osastonhoitaja

Piiroinen Keijo
käyttöpäällikkö

Kaitaranta Jari
veturinkuljettaja, 
autonasentaja

Pärssinen Anssi
tekninen myyjä

Kaivola Simo
eläkeläinen

Räsänen Jouni
ylikonemestari

Korva Harri
linja-auton kuljettaja

Salo Sirkku
vientisihteeri,
eläkeläinen

Lassila Aarre
yrittäjä, eläkeläinen

Sikkilä Sari
lähihoitaja

Rehellistä yhteistyötä järkevästi
Kuntavaalit 9.4.2017. Ennakkoäänestys 29.3.-4.4.2017

Sirkku Salo: Ollaan kaikki mukana päätöksenteossa – tue minua!
Aino Alonen: Yhteisellä asialla kotikuntamme hyväksi
Jani Markkanen: Rohkeasti äänestäjien asialla
Kalevi Mechelin: Perussuomalaisessa kunnassa kuuluu ihmisen ääni
Keijo Piiroinen: Orimattilan kuntalaisten parhaaksi
Arja Simola: ”Pieni ja hento ote, siinä kaikki”, PIENTEN JA PERHEIDEN PUOLELLA
Joona Silvennoinen: Yhteisten hyvän puolesta, reilusti ja rehellisesti
Anssi Pärssinen: Tavallinen kuntalainen, tavallisen kuntalaisen asialla
Ville-Petteri Erola: Vahva vaikuttaja valtuustoon
Sari Sikkilä: Sanavalmis hoitaja omien kuntalaisten asialla.
Seppo Venesjärvi: Arjesta se alkaa.Työtä, terveyttä, harrastuksia.
Jari Kaitaranta: Pienen ihmisen asialla. ORIMATTILAN PERUSSUOMALAISET
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Nuori yrittäjä on monessa mukana

Tero tykkää politiikasta
Sitä kun syntyy taksiyrittäjä-sukuun, niin ei oikein 
voi itsekään välttyä taksihommista. Näin on käy-
nyt Tero Niemiselle, jonka isä, äiti ja setä ovat 
taksialan yrittäjiä ja niin on myös Tero.

- Armeijan jälkeen tuurasin äidin, isän ja sedän 
taksikuskina, sitten 21-vuotiaana lähdin taksiyrit-
täjäkurssille ja oma taksilupa tuli käteen vuonna 
2005 toukokuussa, josta alkaen olen ollut itse-
näisenä yrittäjänä, Tero muistelee.

Tero ajaa paljon koululaisajoja, on mukana Ori-
mattilan taksikeskuksen ajoissa, myös lauantaisin. 
Sunnuntait hän on pyrkinyt pitämään vapaana, 
mutta tarvittaessa lähtee silloinkin keikalle.

- Muistan kuinka aikanaan aloitin taksihommat 
ja olin silloin tarkalleen 21 vuotta ja 10 kuu-
kautta vanha. Taisin olla silloin Suomen nuorin 
taksiyrittäjä. Eka autoni oli Volvo D5 ja toinenkin 
auto oli Volvo, joka sitten vaihtui VW Touraniin, 
jolla nykyisin ajelen.

Tero on pienestä pitäen tykännyt liikunnasta. 
Hän pelasi junnuna Pedoissa jalkapalloa, sitten 
Jymyssä koripalloa sekä karannut myös sähly-
pallon perässä.

- Pelasin sählyn kortteliliigaa Palikoissa vuosina 
2005-10, ja olin seuran yksi perustajajäsenistä 
Jace Saarisen kanssa. Nykyisin pelailen ravisähly-
porukassa, joka saa virtaa automiehenkin jäseniin.

Historia on Terolle tärkeää. 33-vuotias mies 
valittiin juuri Orimattila Seuran uudeksi puheen-
johtajaksi. Tero on kuin kävelevä historiateos, sillä 
hän latelee vuosilukuja kuin liukuhihnalta, tietää 
paljon myös urheilun historiasta. Kun kysyy, että 
mikä miestä historiassa kiehtoo, niin vastaus 
napsahtaa heti:

- Ymmärrät paremmin nykyisyyttä ja voit arvailla 
tulevaisuutta, Tero sanoo.

- Olen seurannut ja lukenut urheilusta pikku 
pojasta asti. Äiti aina ihmetteli, että mikä oikein 
olen, kun minua kiinnosti historiajutut ja muutenkin 

taisin erottua omilla tempauksillani ikäisistäni, 
Tero naurahtaa.

- Orimattilan historia on mielenkiintoinen ja 
täällä on asuttu jo kauan. Virenojalta löytyy paljon 
vanhoja asuintietoja. Sitten historiasta kertovat 
lukuisat Orimattilan vanhat kartanot ja myllyt.

- Meillä on täällä paljon historiallisia paikkoja, 
myös taidetta, kuten kaupungin taidemuseo, Soile 
Yli-Mäyryn taidelinna, lisäksi presidentti Kekkosen 
arkisto Niinikoskella.., me voimme syystäkin olla 
ylpeitä historiastamme ja matkailukohteistamme!

Oman sukunsa juuret Tero arvelee tulevan 
Tanskasta, josta eri vaiheiden jälkeen esi-isät 
ovat tulleet Orimattilaan. Vanhin tiedossa oleva 
esi-isä on tullut 1680-luvulla Terriniemen kar-
tanoon pitäjän ensimmäiseksi sotilastorppariksi.

- Hänen tyttärenpoikansa Johan on meidän 
puolen esivanhempia ja sitten hänen veljensä 
Michael on Erkkojen suvun esivanhempia.

Nimi paperiin…

Politiikka on Terolle myös iso juttu, sillä miehellä 
on sydämessä tahto vaikuttaa ja auttaa niin, että 
kaikilla olisi asiat hyvin ja palvelut pelaavat.

- Olin siinäkin erilainen junnuna, että minua 
kiinnostivat poliittiset tv-ohjelmat. Varsinkin 
”Puhtaat valkeat lakanat” herätti seuraamaan 
politiikkaa. Sittemmin hyvä kaverini Matti Kor-
keamäki nousi Orimattilan kaupunginvaltuustoon 
ja usein keskustelimme ajankohtaisista asioista

- Kesän  2012 Elomarkkinoilla kävin Keskustan 
vaalikojulla ja jostain ”mielenhäiriöstä” pyysivät 
minua mukaan ehdokkaaksi. Kävin Salusilla Kes-
kustan tilaisuudessa, jossa puhui Juha Rehula 
ja siellä sitten Pirhosen Sylvi toi lapun eteeni, 
että kirjoitapas nimesi ehdokaspaperiin. Siitä 
se sitten alkoi.

- Nyt neljän vuoden valtuutettuna olon jälkeen 

olen valmis jatkamaan pestiä ja olen ehdokkaana 
keskustan listoilla. Tavoitteena on päästä vaikut-
tamaan entistä enemmän ja se vaatii myös lisää 
ääniä, jotta kaveri noteerataan. Mielenkiintoista 
olisi olla jossain vaiheessa jopa eduskuntavaa-
liehdokas, Tero pohtii.

Terolla on selvä motto: Kuntapäättäjä on kun-
talaisten ja virkamiesten välinen yhteyshenkilö.

Kaupunginvaltuuston lisäksi Tero on ympäristö-
lautakunnan varapuheenjohtaja ja osallistunut myös 

kaupunginhallituksen kokouksiin varajäsenenä.
Mainittakoon, että Hennaa koskevissa talous-

päätöksissä Tero on jäävännyt itsensä päättäjänä.
- Kaupunki on ostanut Hennan maa-alueita 

sedältäni, joten en ole ollut niistä päättämässä, 
Tero selvittää.

Terolla on avoin kahvitilaisuus 26.3. klo 12-16 
Bed and Breakfast, Neulomotie ja on hän tavoi-
tettavissa myös  29.3. klo 13-16 UKK:n arkistolla 
Niinikoskella.

Tero on tuttu taksikuski monille orimattilalaisille.
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Juhlatila Nuorela
Seurantalo
Orimattilan
Luhtikylässä
tarjoaa loistavat
puitteet juhlillesi! 

Historiapäivä Nuorelassa

Orimattila 1918
Lauantaina 8.4. klo 10-15 Luhti-
kylän Nuorelassa, Keiturintie56.

Seminaari vuoden1918 ta-
pahtumista ja seuraamuksista 
Orimattilassa ja sen lähiympä-
ristössä

Asiantuntijoina: Tauno Tukki-
nen, Teemu Keskisarja, Hannu 
Takala ja Tapani Ripatti. Lisäksi 
on vapaata keskustelua.

Luhtikylän Nuorela ry järjesti 
viime keväänä ensimmäisen 
kerran Luhtikylän historiapäivät.

- Halusimme tehdä onnistu-
neesta tapahtumasta jokavuoti-
sen perinteen ja tämänvuotisen 
tapahtuman puuhamiehet Harri 
Saarinen ja Tommi Lipponen oli-
vat innostuneita järjestämään 
seminaaripäivän vuoden 1918 
tapahtumista Orimattilassa ja 
sen ympäristössä. Kansalais-
sodan tapahtumien tarkastelu 
paikallisesta näkökulmasta 

antaa välähdyksen myös siitä, 
mitä tapahtui koko Suomessa 
ja ensimmäisessä maailmanso-
dassa, toteaa Helena Kainulainen 
Nuorela ry:stä.

Vaikka Suomi itsenäistyi jo 
vuonna 1917, tapahtui itse-
näisyyden alkutaipaleella pal-
jon asioita, jotka jäivät kansan 
syviin tuntoihin aina tähän 
päivään saakka. Pitkän vaike-
nemisen sijaan asioista voi jo 
puhua ääneen.

- Toivotamme kaikki lämpi-
mästi tervetulleiksi!

Muista varmistaa paikkasi 
ilmoittautumalla ennakkoon:

luhtikylannuorelary@gmail.
com tai puh. 040-7445199. 
Sisäänpääsy 10 euroa mak-
setaan ovella (vain käteinen). 
Kahvila avoinna.

Järjestäjä: Luhtikylän Nuo-
rela ry

Runon ja musiikin hetki
Sunnuntaina 19.3.2017 klo 18-
19 Orimattlan Taidemuseo, Kult-
tuuritalon 2. krs, Lahdentie 65.

Runoja ja musiikkia - Turinaa 
ja tarinaa - Työstä ja murteista 

100-vuotiaassa Suomessa.
Esiintyy: Kellarinpojat, Sepi ja 

Anssi, Eki, Jurek & kumppanit. 
Vapaaehtoinen kannatusmaksu 
hyväntekeväisyyteen.

EXTRAA ilmestyy keväällä:
05.04. huhtikuu, kuntavaalit ja
  Raksapäivä,
  Pirä ittestäs hualta

17.05. toukokuu, toukomarkkinat 20.5.
14.06. kesäkuu, on jo lomameininkiä!

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

Kevyesti salaatilla!
Tällä kertaa Auli antaa ihanan salaattiohjeen sekä miten 
salaattiannos maustetaan.., et voi olla tykkäämättä!

Hedelmäinen
vuohen- 
juustosalaatti
(4 annosta)
1 pss jäävuorisalaattia tai maun 
mukaan friseetä, rucolaa sekä 
punakaalia.
1 pieni kurkku
1 rasia kirsikkatomaatteja
1 paprika
3 nektariinia

½ rasiaa viinirypäleitä
200g pala vuohenjuustoa (mitä 
kovempi juusto, sen paremmin 
se kestää paistamista)

Hunaja-Balsamico-
kastike
½ dl öljyä
1 rkl hunajaa
2 rkl balsamicoa
¼ tl suolaa
¼ tl mustapippuria

Aloita valmistus sekoittamalla 
kastikkeen ainekset keskenään 
ja anna sen maustua hetki jää-
kaapissa.
Pilko salaatti, kurkku, paprika ja 
nektariinit. Tomaatit ja rypäleet 
voit myös halutessasi halkaista.
Sekoita ainekset kulhossa tai 
kasaa kerroksittain suoraan 
lautaselle.
Paista noin 1cm kiekoiksi lei-

kattu vuohenjuusto kuumalla 
pannulla tilkassa öljyä.
Kun juuston paistopinta on rus-
kea, käännä kiekot ympäri ja 
ota paistinpannu pois liedeltä.
Annan juustojen levätä het-

ki pannulla jolloin varmistat 
pinnalta rapeat ja keskeltä 
pehmeät juustokiekot.
Asettele lämpimät juustokiekot 
salaatin päälle ja viimeistele 
Hunaja-Balsamicokastikeella.

Auli antaa extra-
ruokavinkkejä.

Vinkki!
Kuivahtaneista leivänjämistä maukkaita krutonkeja sa-
laatin lisukkeeksi:

Leikkaa 2dl verran mitä tahansa leipää kuutioiksi.
Sekoita keskenään 2rkl öljyä, 1 murskattu valkosipu-

linkynsi, ripaus timjamia, suolaa ja pippuria.
Pyörittele leipäkuutiot öljyseoksessa ja levitä uunipellille.
Paista 200c kullanruskeiksi ja anna paiston jälkeen 

rauhassa jäähtyä sekä kuivahtaa.

Anni aloitti yrittäjänä

Luonnolliset raidat 
hiuksiin vapaalla kädellä
Aiemmin Hius-Pisteessä par-
turi-kampaajana toiminut Anni 
Vilja perusti oman yrityksen ja 
palvelee asiakkaita nyt Erkon-
tie 6:ssa, Beauty Studio R&K:n 
yhteydessä.

- Pienestä pitäen olen ollut 
kiinnostunut hiustenhoidosta 
ja ollut tarkka miltä omatkin 
hiukseni näyttävät. Ja lapsena 
tuli leikeltyä kampauspäitä. Aina 
kun sain uuden nuken, niin ei 
mennyt kauaakaan, kun nuken 
hiukset olivat lyhyet, Anni nauraen 
muistelee.

- Kun itse kävin kampaajalla, 
niin työ vaikutti mielenkiintoiselta 
ja kivalta. Sitten lähdin opiske-
lemaan alaa ja valmistuin par-
turi-kampaajaksi Salpauksesta 
vuonna 2011.

- Opiskeluaikana tein jo muuta-
mia lauantaipäiviä Hius-Pisteessä, 
jonne pääsin heti töihin valmis-
tuttuani. Viihdyin siellä hyvin ja 
sain hyvän opin ja kokemuksen. 
Reilun viiden vuoden aikana sain 
palvella paljon myös ihania asi-
akkaita, joten siltä pohjalta on nyt 
hyvä jatkaa eteenpäin.

Anni kertoo, että hän kaipaa 
uusia haasteita elämäänsä ja 
siksikin ryhtyi yrittäjäksi.

- Yrittäjyydessä koen hyvänä 
puolena vapauden tehdä töitä niin 
kuin itse haluaa. Sain loistavan 
tilaisuuden, kun pääsin Ringa 
Salosen myötä tänne Beauty 
Studioon. Toimimme nyt ikään 
kuin täyden palvelun kauneu-
denhoitopaikkana, josta löytyy 
nyt myös hiushoitopalvelut.

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

teja, kampauksia sekä myös rip-
sien ja kulmien kestovärjäyksiä. 
Asiakkaina ovat kaikki, niin naiset, 
miehet kuin lapsetkin. Eläkeläisille 
ja opiskelijoille tarjoan palveluis-
tani -10 prosentin alennuksen.

Letit ja nutturat
nyt muodissa…

Anni kertoo mikä on nyt kevään 
trendi hiusalalla.

- Nyt on suurta muotia balay-

age-värjäystekniikka, jossa rai-
dat maalataan vapaalla kädellä 
hiusten pintaan. Lopputuloksesta 
tulee luonnollisempi kuin folioilla 
laputtaessa…

- Värjäyksissä vaaleissa hiuk-
sissa suositaan tänä vuonna vii-
leitä värejä, pastilleja. Punaisessa 
siirrytään hieman luonnollisem-
paan suuntaan, kuten kuparin 
väriseen. Tummissa väreissä 
suositaan rikkaita ja suklaisia 
sävyjä.

- Sitten muodissa on jälleen 
kerran letit ja nutturat, varsin-
kin kalanruotoletti, Anni selvittää 
vuoden 2017 trendejä.

- Ajanvaraus puhelimitse 
044 272 6668 tai sitten paikan 
päällä voi käydä varaamassa ai-
koja. Joskus voi päästä parturiin 
vaikka saman tien, jos hyvä tuuri 
osuu kohdalle.

- Nyt maaliskuussa on ava-
jaistarjouksia ja kaikille lapsille 
tikkari palkkioksi.

- Tervetuloa, meillä palvellaan aina ilolla, Anni toivottaa!

Bongauspäivä, Luhtikylä
9.4. klo 14–17 Nuorelan lintubon-
gauksen lisäksi makkaranpaistoa 
ja linnunpönttöjen tuunausta. 
Myös kahvio on avoinna.

Professori Heikki Kainulainen 

luennoi kalasääksien suojelu-
työstä, kannan nykytilanteesta, 
muuttomatkoista, satelliittisääk-
sistä, rengastamisesta ja sääk-
sien kuvaamisesta.
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Maritta

Salla

Saana

10 v. synttärit! To 16.3.
 PULLAKAHVIT!
Pe 17.3.
 Stylisti
 Krista Laurila
 apuna kehysvalinnassa
La 18.3.
 Palvelemme 10-14!

OSTA 1
SAAT 2

Esim. aurinkolasit
vahvuuksilla kaupanpäälle

ilmainen
NÄÖNTARKASTUS

optikollamme!

SILMÄLÄÄKÄRIT:
To  23.3. Aleksi Sarkola
Ma 27.3. Ilkka Puusaari
To 30.3. Jukka Siitonen
Ke  5.4. Ritva Lemola

(03) 777 2700

VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Erkontie12, Orimattila, ma-pe10-17

ARVONTAKUPONKI
Arvomme 3 kpl a´100 € lahjakortteja.
Palauta myymälään 31.3. mennessä.

Nimi ...............................................................................

Puhelinro .....................................................................

- KYMMENEEN vuoteen mahtuu 
monenlaista mukavaa, aloittaa yrittäjä, 

optikko Salla Salmela. - Ensin oltiin 
3,5 vuotta S-Marketin alakerrassa, jos-
ta muutettiin marketin laajennustöiden 
alkaessa nykyisiin tiloihin katutasoon 
Erkontielle, Orimatin kiinteistöön, ap-
teekin naapuriin.

- Nykyinen paikka on oikein mielui-
nen; myymälätila on valoisa ja avara ja 
liikkeen edessä on reilusti parkkitilaa. 
Meille on helppo tulla asioimaan.  

- Neljä vuotta sitten vaihdoimme Sil-
mäasema-ketjusta suomalaisten optik-
koyrittäjien omistamaan Fenno-ketjuun, 
jossa panostetaan arvojemme mukaisesti 
korkeaan ammattitaitoon ja laadukkaisiin 
tuotteisiin sekä yrittäjähenkisyyteen. Ja 
mikä parasta, saamme toimia paikalli-
sesti asiakkaittemme parhaaksi.

TUOTEKEHITYS on ollut huimaa 
kymmenessä vuodessa; mm. silmäla-
sikehysten laadussa on nykyisin entistä 
enemmän eroja. Hyvä ja halpa tuppaavat 
olemaan kaksi eri asiaa... ja sen kyllä 
sitten käytössä huomaa...

- Meillä toimitaan pitkäjänteisesti ja pa-
nostetaan laatuun. Kehysvalikoimamme 
on todella laaja ja monipuolinen - ja sitä 
paitsi; henkilökunnan itse valitsemaa, 
huikkaa optisen alan myyjä Maritta 
Montonen. 

SILMÄLASIEN linssit tarjoavat koko 

ajan parempaa näkemisen mukavuutta 
ja kirkkautta, jopa niin, että uusimman 
teknologian linssit mitoitetaan hyvin 
tarkasti saksalaisella

Rodenstockin kehittämällä Impres-
sionist-kameralaitteella.

- Se on muuten ainoa laatuaan täällä 
Orimattilassa, sanoo vielä Maritta.

- Tämä on se ammatin suola sekä 
sokeri; saa olla mukana oppimassa 
koko ajan uutta ja tarjota asiakkaille 
sekä laadukkaita perustuotteita, että 
sitä parasta mahdollista, iloitsee liikkeen 
”jokapaikanhöylä” Saana Mäkelä.

- OLEMME alusta saakka kovasti 
tykänneet olla Orimattilassa. Paikallisen 
yrittämisen kulttuuri ja sen arvostaminen 
on lähellä sydäntämme ja toimintape-
riaatettamme. 

Erityinen kiitos kuuluu mukaville, ihanil-
le asiakkaillemme, joista on tullut tuttavia 
ja jopa ystäviä näiden vuosien aikana. 
Joka päivä on niin mukava tulla töihin! 

Jatketaan siis samaan malliin, toteaa 
Salla.

- KYMMENEN vuoden taipaleen 
kunniaksi tarjoamme pullakahvit tors-
taina 16.3. Perjantaina 17.3. paikalla 
on stylisti Krista Laurila auttamassa 
kehysvalinnassa.

Palvelemme myös lauantaina 18.3. 
klo10-14! Lämpimästi tervetuloa!

Orimattilan Näkökeskus
täyttää 10 vuotta
maaliskuussa!

- Tervetuloa
palvelevaan
Näkökeskukseen,
toivottavat
Salla ja Saana.
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Koteja Orimattilassa:

Kankaantie 11,
16300 Orimattila

Rv.1963, 100m2,

4h,k,s,at

115.000€

Korvenpääntie 154 A,
16280 Kuivanto

Rv.1910, 220m2, 

4-5h,at,navetta,aitta

136.000€

Katso muut kodit etuovi.com
tai facebook: Lennu Sajomaa LKV Oy
Kaikki kiinteistönvälitys palvelut

Lennu Sajomaa  LKVOy
0503502028

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

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

Kuukauden lakivinkki

Verovapaat lahjat
LAHJAVEROASTEIKON 
alaraja nousi vuoden 2017 
alusta 5 000 euroon, kun raja 
aikaisemmin oli 4 000 euroa. 
Nyt on siis mahdollista antaa 
verovapaasti alle 5 000 euron 
lahja kolmen vuoden välein. 
Sukulaisuussuhteella ei ole 
merkitystä verovapaassa lah-
joituksessa. Esimerkki: Maija 
on saanut äidiltään 4 999 
euroa lahjana 15.1.2017. Hän 
voi saada seuraavan kerran 
äidiltään verottoman lahjan 
15.1.2020.

ERI lahjanantajilta saadut lahjat verotetaan erikseen. Niinpä 
esimerkiksi kumpikin vanhemmista voi antaa erikseen lapsel-
leen 4 999 euron lahjan verotta ja samanlaisen lahjoituksen 
samalle lapselle voivat tehdä myös vaikkapa isovanhemmat.

MYÖS lahjansaajan tai hänen perheenjäsentensä henkilö-
kohtaiseen käyttöön tulevaa tavanomaista koti-irtaimistoa 
voi lahjoittaa verovapaasti, kun yksittäisen lahjaesineen 
arvo on enintään 4 000 euroa. Koti-irtaimeen ei sovelleta 
myöskään kolmen vuoden yhteenlaskusääntöä, vaan sama 
henkilö voi antaa samalle lahjansaajalle kolmen vuoden 
kuluessa useitakin lahjoja, kunhan yksittäisen esineen arvo 
on enintään 4 000 euroa. Koti-irtainta voi myös lahjoittaa 
verotta, vaikka lahjansaajalle olisi jo annettu esimerkiksi 
4 999 euron suuruinen rahalahja. Lain tarkoittamaa ko-
ti-irtaimistoa ovat esimerkiksi tavanomaiset huonekalut ja 
kodinkoneet, eivät sen sijaan esimerkiksi arvotaulut tai autot.

LAHJAVEROA ei myöskään makseta siitä, mitä joku on 
käyttänyt toisen kasvatusta tai koulutusta varten tai muutoin 
antanut toiselle näihin tarkoituksiin sellaisessa muodossa, 
että lahjansaajalla ei ole mahdollisuutta käyttää lahjoitettua 
määrää muihin tarkoituksiin. Käytännössä tämä tarkoit-
taa, että saaja ei saa rahavaroja käyttöönsä pankkitililleen 
menojensa kattamiseen, vaan lahjoittaja maksaa saajan 
puolesta suoraan esimerkiksi sähkölaskun tai koulun lu-
kukausimaksun. Myöskään lausuma lahjakirjassa lahjan 
tarkoituksesta ei ole riittävä.

pankkilakimies, varatuomari
Ulla Kivimäki

Myrskylän Säästöpankki

Maalishulinaa
Kehräämöllä 18.3.
Ensi lauantaina klo 10-13 on Kehräämöllä maaliskuun hulinaa. 
Myynnissä on maistuvaa hernekeittoa 4 euroa annos ja omiin 
astioihin vitosen litra. Sitä voi ostaa vaikka pakastimeen.

Käsityövakka tarjoaa kahvit ja Puotikujan liikkeissä on monenlaisia 
tarjouksia. Lisäksi on arvontaa, jossa palkintoina on Kehräämön 
yritysten tuotteita ja lahjakortteja. Kannattaa mennä täyttämään 
arvontalippu Kynttiläpaja Drockilaan ja samalla reissulla bongata 
yllätystarjouksia…

Luvassa on myös lapsille omaa toimintaa. Tällä kertaa etsitään 
pokemoneja Kehräämön piha-alueella kello 11-13. Jonnekin on 
piilotettu taas rasteja, joista saa leiman paperiinsa. Kaikki osan-
ottajat palkitaan pikku jekulla. Lähtö pokemoniin Puotikujalta 
vanhan kenkäkaupan tienoilta.

Lapsille on samaan aikaan myös Laumanhengen koirien vetämää 
ahkioajelua Villa Ladon puolen maastossa, pienellä säävarauksella, 
että lunta löytyy. Ajelun hinta on 1 euroa/hlö.

Eiköhän mennä naatiskelemaan Kehräämölle, kun lupaa kau-
nista ilmaakin!

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

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

Osteopatiasta apua
särkyihin ja vaivoihin

Niilo tekee nivel- ja nikamakäsittelyjä yli 20 vuoden kokemuksella.

Jos sinulla on erilaisia särky-
jä, päänsärkyä ja huimausta, 
niin kannattaa ottaa yhteyttä 
osteopaatti Niilo Guttormiin. 
Hän selvittää kipujen aiheut-
tajan ja palauttaa kehon tasa-
painoon ja samalla useimmiten 
kivut katoavat.

- Aika usein kaiken kipuilun 
takana on kireä rintaranka. 
Löytyy hirmu paljon myös muita 
syyllisiä, mm. niska- ja hartiavai-
vat aiheutuvat nykyajan pääte-
työskentelystä. Istumatyössä se 
saman asennon säilyttäminen, 
usein myös jännittyneenä, ai-
heuttaa ongelmaa ja jumiuttaa 
kehoa, kun ei liikuta riittävästi 
työn aikana, Niilo sanoo.

Kehräämön kakkoskerroksessa 
vastaanottoaan pitävä Niilo on 
pohjoisen poikia. Sanoo itse, 
että on kotoisin EU:n pohjoisim-
masta kylästä, eli Nuorgamista.  
Koulutukseltaan hän on urhei-
luhieroja ja saanut nelivuotisen 
osteopaatti-koulutuksen Seinä-
joella. Lisäksi hän tekee hoitoja 
sähkölaserilla.

- Tulin reilu vuosi sitten suoraan 
Lapin tuntureilta auttamaan ihmi-
siä tänne etelään ja Kehräämölle.

- Osteopatia on erinomainen 
hoitomuoto, jolla manipuloi-
daan niveltä, tehdään nopea 
liikekierto/koukistus, joka va-
pauttaa lukkiintuneet nikamat ja 
kireät lihakset. Osteopatia hoitaa 
tehokkaasti särkyjä verrattuna 
vaikka hierontaan ja naksutte-
luun. Sormenpäillä tunnustelen 
ja löydän kireydet.

- Osteopaatti-koulussa opittiin 
paljon myös kliinisiä testejä, joi-
ta pyydän potilasta tekemään, 
jotta päästään selvittämään 
ongelman aiheuttaja ja sitten 
vapauttamaan se.

Niilo kertoo, että ihmisten tulisi 
enemmän hoitaa itseään, liikkua 
enemmän.

- Voisi todeta, että vähäinen li-
hashuolto sekä kehon tukirangan 
liikkumattomuus jumiuttaa ihmi-
siä, kun veri ei kierrä kunnolla. 

- Hampaitakin pestään aamuin 
illoin, niin miksi ei hoideta sa-
moin koko kehoa, Niilo kysyy?

- Kotikonstein voi jumpata ja 
venytellä, jolloin verenkierto 
elpyy ja hoitaa..,  esimerkiksi 

kyynärvarsi ja ranne joutuvat 
päätetyössä koville, jolloin ni-
veliin kertyy kuonaa. Se sitten 
aiheuttaa aineenvaihduntaon-
gelmia, kun kuona-aineet jäävät 
kiinni niveliin. Riittävät jumpat ja 
venytykset ihan päivittäin pitä-
vät nivelet kunnossa ja ihmisen 
terveenä.

Torstaisin
Orimattilassa

- Otan ajanvarauksella vastaan 

Kehräämöllä torstaisin. Olen tääl-
lä kuntosali Gym23:n naapurissa, 
samalla käytävällä, joten tänne 
on helppo tulla osteopatiaan.

- Teen myös sähkölaserilla 
akupunktiohoitoja. Se on yllät-
tävän hyvä apu moniin vaivoihin 
ja sairauksiin. Sähkölaserista on 
saatu lupaavia tuloksia myös 
parkinsonin ja ms-tautiin, kun 
se elvyttää verenkierron lisäksi 
myös aivotoimintaa.

- Sähköhoidot palauttavat her-
moston toimintaa normaaliksi ja 

vähentävät kipua. Kaikista eri 
hoitomuodoista saa lisää tietoa, 
kun tutustuu nettisivuihin: www.
nikamax.fi

Niilon tavoittaa numerosta 
0400 623 853, kun haluaa saada 
apua särkyihin ja vaivoihinsa.

- Jos vaikka alaselkä on kipeä, 
niin ei kannata turvautua pelkäs-
tään särkylääkkeisiin, vaan tulla 
osteopatiaan. Tämä on virallisen 
lääketieteen hyväksymää ja kou-
lutettua hoitoa, Niilo suosittaa.
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Palvelemme teitä
ma-pe 7.-17.

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

PALVELEVA SÄHKÖKAUPPA

SESSAK IRINA
RIIPPUVALAISIN 82,-

Muista SULANAPITO-
KAAPELIT! - Estävät 

vesijohtojen jäätymisen!

SÄHKÖASENNUSTYÖT
ammattitaidolla 03-7777444

TARJOUS

5€1€ 2€
LED-lamppu
Polttoikä
25.000 h!

JÄNNITTEEN KOETIN .......7,00
PALOVAROITIN ................7,00
POLKUPYÖRÄN
AJOVALO ...................14,00
YÖVALO ..........................  5,50

-LAATUA

Sähkötarvikkeiden 
varastomyynti!

ISABELLA PLAFONDI

30 cm 118€

40 cm 138€

SESSAK-valaisimia

HEHKU-
LAMPPUJA

alk. kpl

LOPUT
ENERGIAN-

SÄÄSTÖLAMPUT

kpl

Vahdinvaihto Akku ja Varaosassa

Esa tarttui ruoriin ja
Topi jäähdyttelee…
Vuonna 1976 Orimattilan Akku ja Varaosan perustanut Topi Turkulainen on myynyt yrityksensä 
Esa Tapailalle. Tavallaan tapahtui sisäinen ”vallanvaihto”, kun Esa varaosamyyjästä siirtyi 
uudeksi yrittäjäksi ja Topi jäi vielä jäähdyttelemään myyntipuolelle.

Artjärven miehen pitkä taival orimattilalaisten ja lähiseudun autoilijoiden ja traktorimiesten 
hyväksi jatkuu nyt Esan hommissa, joten Extraa kyseli Topilta kuulumisia.

Näinhän se menee: Topi, akku ja varaosa sekä Esa. Avajaiskahvit tarjotaan 
ensi lauantaina 18.3.

- Miltä tuntui myydä yritys 40 vuoden jäl-
keen? 

- Olin myyntiä suunnitellut jo 4-5 vuotta. Esasta 
löytyi lopulta sopiva jatkaja ja mikä parasta, 
yritysomistus jäi omalle paikkakunnalle. Se on 
oleellista, ettei mennyt ulkopuolisille, vaikka 
kiinnostusta oli, Topi selvittää.

- Mitä nämä kaikki vuodet ovat merkinneet?
- Työtä, työtä ja aina vaan työtä. Yhtään sa-

manlaista päivää ei ole ollut, vaan aina on 
tullut uusia haasteita, joista on jäänyt mukavia 
muistoja. Kaipaan niitä aikoja, kun korjattiin 
autoja ”tiskillä”. Nyt siihen ei ole aikaa ja ei 
oikein aina ne tee-se-itse-miehet osaakaan tai 
viitsi. Autoala on käynyt 40 vuodessa melkoisen 
myllerryksen läpi. 

- Mikä on homman nimi jatkossa, eli mitä 
mies touhuilee? 

- Eläkkeelle kun jään, niin aamuisin menee 
tunti lehtiä selatessa, että missä on ”ilmaiset 
kahvit ja makkarat”, joihin sitten varmasti menen 
mukaan, Topi naurahtaa.

- Golfia en ala pelaamaan, mutta pyöräilen 
ja mopoilen varmaan kesäisin. Myös vanhojen 
mopojen kunnostus kiehtoo.

- Palaute asiakkaille?
- Kiitos kuluneista vuosista. On ollut hieno 

palvella peräti neljässä polvessa olevia, kun 
asiakkaina on ollut isoisä, isä, poika ja pojanpoi-
ka. Kiitos myös osaavalle henkilökunnalle, sillä 
juuri se on ollut kaiken perusta, Topi kiittelee.

Helppo jatkaa
Esa on Orimattilan poikia, ja on pienen ikänsä 
ollut tekemisissä autojen ja niitten remonttien 
kanssa, nyt viime vuodet vakituisena varaosa-
myyjänä.

Orimattilan Akku ja Varaosa jatkaa tutulla 
nimellä, mutta yrityksen takana on nyt E.Ta-
paila Oy.

Kauanko olet ollut Topin palveluksessa?
- Tulin Topille töihin noin 15 vuotta sitten. 

Välillä olin Hesassa töissä ja pidin omaa auto-
korjaamoa, yhteensä Topilla olen ollut noin 10 
vuotta. Noin 2,5 vuotta sitten tulin tuuraaman 
kesälomia, mutta jumituin sitten pikkuhiljaa 
täysipäiväiseksi myyjäksi, Esa kertoo työhis-
toriaansa.

Miltä tuntuu jatkaa?
- Oikeastaan aika helppo oli lähteä vetämään 

Akku ja Varaosaa, kun minulla on pohjalla niin 
paljon tietoa yrityksestä ja asiakkaistakin. Yritys 
toimii. Nyt vaan kestää hetken, kun kaikki 
uudet yritystiedot päivittyvät tietokantaan niin 
meillä kuin yhteistyökumppaneillakin.

- Tiedän, että yrittäjän arki on vähintään kuusi 
päivää viikossa ja työpäivän pituus 10-12 tuntia. 
Siihen olen jo aiemminkin saanut kokemusta.

Onko luvassa jotain uutta?
- Varmasti jotain uutta tulee, kun saadaan 

tämä alkuhässäkkä ohi. Avajaiskahvit juodaan 
nyt ensi lauantaina 18.3., joten tervetuloa kah-
ville, Esa toivottaa.
- Olemme mukana Kärrytien erikoisliikkeitten 
tempauksissa, se on selvä se ja sitten omat 
IKH:n ketjun tempaukset jatkuvat. 

- Me pyritään palvelemaan vähintään yhtä 
hyvin kuin ennenkin. Hintamme ovat kohdal-
laan ja ne kestävät kyllä vertailun, Esa toteaa.“

Eläkkeelle kun 
jään, niin aamuisin 
menee tunti lehtiä 

selatessa, että missä on 
”ilmaiset kahvit ja makkar-
at”, joihin sitten varmasti 
menen mukaan.

Topi Turkulainen

“ 
Tiedän, että yrittäjän arki 
on vähintään kuusi päivää 
viikossa ja työpäivän 

pituus 10-12 tuntia.
Esa Tapaila

Kokoustiloja vailla?
Tiesitkö, että Hellimö tarjoaa myös ko-
kouspalveluja? Meillä on tiloissamme 
noin 20 hengen kokoushuone 1, jossa 
voi pitää myös riippukeinukokouksen 
maksimissaan 9 henkilölle. Salissamme 
voi pitää 40 hengen kokouksia. Lisäksi 
vuokraamme kokoustilaa Kehräämön 2. 
kerroksen käytävän varrella n. 25 hengelle, 
kuntosalin suuntaan kävellessä Hellimöltä 
sekä 4. kerroksessa sijaitsevaa valoisaa 
kokoustilaa 30–40 hengelle. Meiltä voit 
vuokrata joko pelkän tilan tai erilaisia 
kokouspaketteja. 

Tässä esimerkkejä kokouspaketeistamme: 
Hemmottelukokous 65€/hlö, sisältää: 
Kokousaamiainen, kokoustila 4h, lounas, 
2 vapaavalintaista hoitopistettä (suola-
huone, käsiparafiinihoito, matalaäänihie-
ronta, kirkasvalohoito, infrapunasauna) 
sekä iltapäiväkahvit makealla.

Ylellinen hemmottelukokous 79€/hlö, 
sisältää: Kokousaamiainen, kokoustila klo 
16 asti, lounas, yksi vapaavalintainen hoi-
topiste per hlö, iltapäiväkahvit makealla 
sekä saunamaailman 2h (infrapunasauna, 
höyrysauna, perinteinen sauna, porepalju).

Lisää kokouspaketteja löydät osoitteesta 
www.hellimo.fi/kokouspaketit tai voimme 
aina laatia paketin toiveittesi mukaan.

Tiedustelut ja lisä-
tiedot emma.mali-
nen@hellimo.fi tai 
044-3773019.

Hellimön löydät 
Kehräämön 2. ker-
roksesta, osoitteesta 
Pakaantie 1.
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Nikke Run kirmaistaan
sunnuntaina 23.4. klo 12
Toista kertaa järjestetävä Nikke 
Run starttaa matkaan NikkeA-
reenalta 23.4. kello 12. Matkana 
on 10 kilometriä, ja reitti kulkee 
Viljamaantieltä Heinämaantie, 
josta Piikainkyröntietä Käkelän-
tielle ja takaisin Viljamaantietä 
NikkeAreenalle.

Osanottomaksu on 10 euroa ja 

juoksijakortilla 8 euroa. Ilmoittau-
tumiset klo 10-11.30. Ennakkoon 
Juoksija-lehden kautta.

Sarjat: Naiset ja miehet: ylei-
nen, 40-, 50- ja 60-vuotiaat, 
nuoret alle 18-v. ja kuntosarja.

Lisäksi tytöt ja pojat alle 
12-vuotiaat, joilla matkana on 
5 kilometriä.

Koiria ladulla?

Olen hiihdellyt ensimmäisiä ker-
toja Jymylinnan laduilla noin 60 
vuotta sitten. Nyt ensimmäistä 
kertaa sattui kohdalleni, että 
mutkan jälkeen kaksi isoa koiraa 
oli ladulla ja koirien emäntä hih-
nojen päässä. En voinut tiheän 
kuusikon vuoksi kiertää latu-uran 
ulkopuoltakaan, joten päätin ohit-
taa kolmikon oikealta latu-uran 
reunaa pitkin. Onnistuin pääse-
mään juuri ja juuri ohi koirien 
hyökkäilystä ja haukunnasta 
huolimatta. Emäntä tosin meni 
nurin, mutta en uskaltanut men-
nä (herrasmiehenäkään) häntä 
pystyyn nostamaan. Onkohan Ola 
Extran lukijoilla vastaavanlaisia 
kokemuksia?

Kysyy nimimerkki
Tor G Siwellin

Käkelän asema
toi, Hennan
asema vei?

Hennaan odotellaan 1500 hyvä-
tuloista Kauniaislaista muuttajaa 
z-junan tuomana. Entäs jos uusi 
valtuusto alkaakin jarruttamaan 
jättimäisten sijoitusten vyörytystä 
ja korkoja alkaa pankit EU:ssa ja 
maailmalla hinata yläpystyyn?

Sitähän naapurikaupunkimme 
ilmeisesti odotteleekin? Ei siis 
auta vaikka Hennaan muut-
taisi 3000 Kelan perusrahoilla 
porskuttajaa, pienipalkkaista 
PAM-ammattilaista, jotka loppu-
tilin saatuaan saavat kännyynsä 
sen saman mitä Kelakin lirut-
telee. Maahanmuuttoviraston 
sijoittamat Hennan majoittujat-
kaan kunnan konkurssilta eivät 

liene pelastava? Voivat lie olla 
jonkinlainen hidaste? Valtion 
köyhäinapuluukkukaan ei pelasta 
Orimattilaa Nastolan tapaiselta 
kohtalolta. Velkarahalla vedätetyt 
viritykset on kiepsauttanut kuntia 
naapurin syleilyyn useita. 

Ammattioppilaitokset, hiih-
tohissirinteet, omituiset kau-
punkikonserniyhtiötkin voivat 
kompuroida kumoon korkojen 
kimahtaessa pilviin. Viimeiset-
kin firmat karkaavat Viroon jos 
verorahoin joudutaan virhesijoi-
tuksia niillä vipuamaan kuiville. 
Koulut, urheiluhallit ja infra vaatii 
kunnossa pysyäkseen euroja, 
henkilökuntaa ja käyttäjiä. Jos 
asiat kunnossa, niin käyttäjiä 
piisaa, muutoin ne ovat lyhyti-
käisiä, purkukuntoisia.

Sote- ja maakuntahimmeleissä 
Lahti on niskan päällä, se vie ja 

- 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 näkemyksiä ei julkaista.
Mieluusti mielipiteet sähköpostitse: reijomedia@hotmail.com tai sitten soittamalla toimitukseen: 
050 336 8425.

muut vikisee! Kuntavaltuutetuilta 
siirtyy median mukaan puolet 
hommista sote- ja maakuntauu-
distuksen myötä, silti palkkioita 
korotettiin kaksinkertaisiksi. Jos 
päättäjillä ekonomia tulevassa 
maakunnassa on samaa luokkaa, 
niin kusessa ollaan.

Päijät-Häme sai kyseenalaista 
mainetta Seura-lehdessä: ”PH-
KS:ssa kuollaan muuta maata 
enemmän”. Johtaja Juhani Sand: 
- sosioekonomiasta osittain ky-
se. Lääkkeisiinkään ei ole ollut 
asiakkailla aina varaa.

Loviisan pässin ”junantuo-
mat” 1940-luvulla: Orimattila 
nousuun! Taisi tulla vällee vot 
soriast valtuustoonkin vilkkaam-
paa verta, hitaan hämäläisve-
ren kiihdyttimeksi. ”Miulhaa 
rahhaakii evväänä”, vakuutteli 
sulhaskandidaatti Niemenkylän 
isännälle käveltyään käsikynkkää 
ensi-ihastuksensa hurmaamana 
Käkelän rautatieasemalta ”kar-
tanolle”.

Nimimerkki:
Imaisi rahat kuin 

junan vessa

Levi otti jo mittaa
Piiasta ja Johannasta
Sarjassamme ”Piia ja Johanna 
matkalla kohti huippua” käydään 
tällä kertaa itse pelipaikalla, eli 
Levillä, jossa ensi heinäkuussa 
kamppaillaan Artic Challenge 
-haastekisa.

- Olimme helmikuun lopulla 
tutustumassa tuleviin kisamai-
semiin ja pakko myöntää, että 
edessä tullee olemaan rankka 
reissu, naurahtavat Piia Andelin 
ja Johanna Kakko, jotka ovat 
jo syksystä saakka treenanneet 
haastekisaa varten.

- Oltiin tilattu lappilainen pölk-
kytreeni haastekisan keksijäl-
tä ja kilpailun vetäjältä Laura 
Peipolta, joka laittoi pystyyn 
sellaiset treenit, että oksat pois!

- Levin eturinteestä lähdettiin 
ylös ja noustiin sellanen 800 
lumista rappusta.  Pölkyt olivat 
tietty mukana. Sieltä ”tasanteel-
la” sitten oli erilaisia pölkkytree-
nejä lisää. Heiteltiin, ryömittiin ja 
kyykättiin pölkyn kanssa. Välillä 
kannettiin kaveria. Yksi kilpai-
lun ideahan on, että kaveria ei 
jätetä. Hyödynnetään molem-
pien vahvuudet ja loput reitistä 
mennään pelkällä sisulla läpi.

- Yhtenä aamuna tehtiin aamu-
lenkki Ravintola Tuikkuun. Siinä 
mitattiin taas naisten kuntoa, 
kun yleensä sinne ylös mennään 
hiihtohisseillä tai autolla tietä 
pitkin. Myös mökillä, pihassa 
tehtiin monenlaisia harjoituksia. 
Meillä oli tulet ulkona loimua-
massa Levin pimeässä illassa 
ja tehtiin Hiit-treenejä, jotka 
sisälsi hyppyjä, punnerruksia, 
pakaranostoja, juoksua… aika 
luksusta. Varmaan olimme eri-
koinen näky muille, Piia sanoo.

Sen verran kesän haasteki-
sasta selvisi, että ensin tulee 
vesieste, eli lampi, jonka yli pitää 
päästä keinolla millä tahansa. 
Onneksi pölkky pitää pinnalla… 
Siitä sitten jatketaan matkaa 
litimärkinä...

- Eturinnettä painellaan ylös, 
tullaan alas ja seuraavaa rin-
nettä ylöspäin, matkalla on 
monenlaista haastetta ja vii-
meinen rinne on se loputon 
maailmancupin rinne, joka ei 

tunnu loppuvan koskaan, si-
tähän sitten sananmukaisesti 
ryömitään ylöspäin. Välissä on 
esteitä, suota, kiipeämistä…

- Me treenattiin kyllä sika 
paljon, syötiin hyvin, nukuttiin 

ja tietty nauroimme, molemmat 
toteavat.

Vielä on matkaa itse kisaan. 
Huhtikuun Extrassa on taas 
uudet jutut mitä silloin kuuluu 
tuleville Levin valtaajille.

Nyt talvella Levi näyttää lempeältä verrattuna heinäkuuhun, jolloin hiki virtaa ja 
itikatkin ovat riesana… Piian ja Johannan mukana treenasi myös Milla Saari.

Kehräämöllä
lauantaina 8.4.
klo 10-14 (2-3 krs.)

HUOM! VARAATHAN
AJOISSA OMAN PAIKKASI

Esittelypaikkojen (40€) varaukset:
Piia Andelin: piia@alfamover.net
Reijo Vee: loistava.polku@hotmail.com

Pirä ittestäs
hualta

Mukana
menossa myös
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Naukujaiset
Viime lehdessä oli haastelua 
Piikainkyröntiellä ojassa maan-
neesta autosta. Ja tarina jatkuu, 
sillä eräs isäntä harmitteli, ettei 
hän ehtinyt pölliä autosta mitään, 
kun nulikat iskivät yöllä ja vei-
vät kaiken aina pyöriä myöten. 
Myös takaikkunan kautta olivat 
tuholaiset menneet sisätiloihin. 
Polliisi nyt tutkii dna-kusijälkiä 
hangesta.

* * *
Eetvarttikin poikkesi MM-kisoissa 
Lahessa, kun sai vapaavippilipun 
tingittyä maailman isoimmalta 
hiihtosponsorilta, Viessmannilta.

Kisat menikin hyvin suksi-
museon VIP-ruokalassa, jossa 
bongasin tuttuja. Oli nimittäin 
kovat urheilumiehet, Hanski ja 
Eki, Mutkattomat-yhtyeen pe-
rustajaäijätkin ilmaisilla kaljoilla. 
Olivat jätkät saaneet kunnon pöy-
täkavereitakin.., Ruotsi kunkku, 
Jussi Mietaa, Toni Nieminen ja 
pari muuta tavallista tallaajaa oli 
syömässä ja valkoviiniä naat-
timassa, oikein skånelaiseen 
tapaan. Saakelin jätkät.

Poistuin pikku hiljaa takaovesta 
mielensäpahoittaja-katsomoon 
syömään Merosen sikamakka-
raa. No, parempaa se oli kuin 
olla runkkukunkun seurassa.

* * *
MM-kisat junailtiin hienosti. Sel-
västi olivat käyneet vakoilemassa 
kisäjärjestelyjen mallia Jymyn 
tähtikisojen organisaatiolta. 
Veini & kumppanit kun hoita-
vat kisahommat kuin McLarenin 
varikolla… Tulevana suvena on 
taas vaihteeksi luvassa kunnon 

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

JAKELUHÄIRIÖT

02 900 100 47

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

n. 11.800 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
5.04.2017

Tervetuloa!

Alusta asti oikeista
raaka-aineista

itse tehtyä
HERKULLISTA

RUOKAA

LAAJA OLUTVALIKOIMA
Tule ja testaa!

PAKAANTIE 1, ORIMATTILA
www.ravintolatehdas.fi

mammuttikodin uusi kanttihirsi
 Muuttovalmis hirsitalo mallisuojatulla kanttihirrellä!

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

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

torstaisin klo 17-19.
3. krs. Pekka

Löytty 044 3160 925

SUOMI-
TIKKAA

Kehräämöllä

Selvänäkijä 
Tuulia Mäntylä
Ajanvaraus 040-4108877

tai tuuma@suomi24.fi

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

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

Kantrimeininkiä
luvassa 21.7.
Nyt heti allakkaan merkintä, että 
kantrimeininkiä on luvassa 21.7. 
Tietty kulkue on ensin ja sitten pik-
ku pippaloa Kehräämön alueella. 
Ei siis Kotieläinpuistossa, vaan 
Kehräämöllä! Luvassa on kaikkea 
kivaa. Upeeta, mahtavaa!

tähtikisat, kun ei ole olympia-
laisia samaan aikaan.

* * *
Oli pakko soittaa selväntekijä 
Tarja Suharille ja kysellä miten 
käy Orimattilan kuntavaaleissa. 
Hirveen kallis puhelu siitä tuli, 
kun 0700-linja jyskytti auki lähes 
tunnin. No, onneksi ei koske köy-
hää ja EU-tukiahan on tulossa.

Tarja näki, että onpa harmi 

kun siellä yhdessä puolu-
eessa ei enää jatkakaan ne 
kauniit ja rohkeat naiset. Ovat 
kait hamristuneet, kun ääni ei 
kuulu. Samaan syssyyn jatkoi, 
että rajua nuorennusleikkausta 
on tulossa kolmeen isoon pop-
pooseen, joiden nimiä ei tässä 
nyt mainosteta. Vanhoja tippuu 
ja tilalle nousee nuorempia ja 
kauniita. 

Tarja totesi, että pitkä parku on 
eräille ehdokkaille tulossa. Suo-
sittaa, että vähemmällä pääsisi, 
jos vielä jäisi suosiolla pois ja 
vetoaisi henk.koht. syihin. Niitä 
kun löytyy. Heitteli nimiäkin esiin 
ja sanoin, ettei voi olla totta!

Uskokoon ken tahtoo. Selvä-
näkijä on puhunut.

* * *
”Kadotettu nuoruus, nuoruus 
huoleton…” laulaa tässä eräs 
tunnettu orimattilalainen, joka ai-

kanaan olisi hyvinkin voitu valita 
tangokunkuksi, sillä niin hienosti 
mies paikallisissa baareissa viih-
dytti karaoken merkeissä. Vielä-
kin moni kaihoisasti muistelee 
niitä aikoja. Jos tunnistat kysei-
sen ”taistotammen”, niin jätä 
vastauksesi vaikka Ysivitosen 
tytöille. Ja ostat tietty nisukahvit 
tapauksen kunniaksi.

* * *
- Nyt sitä saamarin urheiluliikettä 
tarvittaisiin, joka myy luistimia 
joka lähtöön! Noin todettiin 
Palojoentiellä eräänä kauniina 
helmikuun päivänä, kun tie oli 
peilikirkas ja umpijäässä. Mum-
mut olivat ihmeissään, sillä ei 
edes Mascotista ostetut nasta-
lenkkarit pitäneet pystyssä, kun 
neitoset lampsivat maitokaupoille 
Viljamiin. 

Tiettävästi eivät vuokra-au-
toilijatkaan uskaltaneet ajaa 
hienoilla mersuillaan mummoja 
hakemaan, kun pelkäsivät au-
tojensa luisuvan Palojokeen.

Nythän ei enää toimi se pu-
helin mistä silloinen kaupungin 
tekninen johtaja vastasi ja riensi 
apuun jopa itse hiekoittamaan 
liukkaita teitä… Oi voi vaan 

niitäkin aikoja.
* * *

Meikä on ilolla seurannut kuin-
ka Käkeläntien varteen nousee 
uusia rivitaloasuntoja. Onneksi 
rakennusliike Järvinen uskaltaa 
rakentaa ja nostaa Orimattilan 
profiilia. Nyt pitäisi muittenkin 
vaan rohkaista mielensä ja teh-
dä remppaa ja rakentaa uutta. 
Muuallakin kuin Hennassa.

Jos ei muuten, niin ihan hyvän 
hyvyyttään, sillä rahaa on muil-
lakin raksafirmoilla. Ja pankista 
sitä saa lisää näinä aikoina lähes 
korottomana.

* * *
Villen vitsipläjäys:

- Kuulkaas taksinkuljettaja, 
nyt on tosi kiire. Anopin pitää 
ehtiä junaan!

- Olkaa huoletta. ajan niin lu-
jaa kuin hän olisi oma anoppini, 
vastasi taksikuski.

* * *
Onneksi kesä on tulossa ja 
raksapäivä, kantrimeininkiä... 
Kuvassa on kaksi vahvaa ur-
heilijaa. Toisella on räjähtävä 
tenniskäsi ja toisella tooosi 
vahva käsivarsi. Eetvartti haas-
taa herrat kädenvääntökisaan 

kantrimeininkiä-tapahtumassa. 
Siis keskenään, ei mun kaa, sillä 
en kestä kaverin tappiota.

* * *
Tällaisia naputuksia. Ans kat-
too kuka nyt soittaa kaljupää-
toimittajalle ja valittaa meikän 
kirjoituksista. Mutta, täällähän 
puhutaan asiat halki ja nimeltä 
ei vittuilla kenellekään.

Kaikille niin rakas:
E E T V A R T T I

Tässä ollaan kantrimeininkiä tulvillaan. Pojat pääsivät 
oikein lehteen, kun antoivat haastattelun paikalliseen.

Ehditkö lainkaan mukaan riistanjaolle? Varastitko 
tästä Volvosta pyörät, kun se oli katollaan Piikainky-
röntien ojassa?

Palojoentiellä olisi voinut pitää vaikka piikaluistelun 
MM-kisat. Oli liukasta kuin entisellä plikalla.

Kuka on tämä melkein 
kuin Taisto Tammi?
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Erkontie 13, ORIMATTILA | p. 010 441 7220 | avoinna ma – pe 10.00 – 16.30
www.saastopankki.fi/myrskylansp

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

Maatalouspirkka Oy
Vesitornintie 1 ORIMATTILA 03-872 530

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

www.k-maatalous.fi

IMURI Clen Yes Pro 20

Pohjamaali 

Akkupensasleikkuri Fxa

6900

3900

pp

Ilmalämpöpumppu 
Panasonic QE9PKE

98000

299000

Keskus- 
pölynimuri 
Beam 355

ERÄ!4500

TULE MESSUILLE
TAI MYYMÄLÄÄN

www.varisilma.fi

Värisilmä Orimattilan Tapetti ja Väri Oy
Kärrytie 3, 16300 O w.otv.fi  
Puh. 03 871 250, avoinna: ma–pe 8.30–18, la 9–13

Novitek Luosto
ulkoporeallas

Nyt tehokkaalla 3 kW lämmityksellä!

 

Vintro
kalkki-
maalit
nyt 
Värisilmästä!

Tutustu aiheeseen
facebookissa:
kalkkimaalarit

MESSU-
TARJOUS! (norm. 5790 €)

4690€

Koko perheen hemmotteluun!

Upeat Timberwise lankkuparketit!
MESSUTARJOUKSENA kaikki parketit 
lavahintaan, rahtivapaasti! 
Valitse ja sovi toimitus vaikka syksylle.

Tapettiuutuudet!

Olemme myös
Facebookissa

Tokkolantie 8, Orimattila
www.orimattilanputkityo.fi

Orimattilan  
Putkityö  Oy

LVI-MYYMÄLÄMME

palvelee arkisin

8.00–16.00

LVI-alan A1-merkkituotteet meiltä.

Kun tarvitset PUTKIMIESTÄ

Joni (myymälä)
040 513 8073

Janne

Markus

0400 616 234

040 823 2426

PALVELEMME 
NOPEASTI

Soita vaikka heti!
LVI-remonttipalvelu

Soita tai tilaa suoraan netistä www.orimattilanputkityo.fi

Putkityö on uranuurtaja myös bioenergian käytössä. 
Pellettipolttimon säätötyö meneillään Teerenpelin panimolla.


