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Kukkakauppa ja Hautauspalvelu
Diia täyttää 4-vuotta!

Liikkeessämme on lauantaina 17.3.
SYNTTÄRITARJOUKSIA:

Tarjoilua Arvontaa 
Lämpimästi tervetuloa kaikki 

uudet ja vanhat asiakkaat!

- keväisiä SIPULIKUKKIA
 ota kolme maksa kaksi

- Viherkasvit 

- upeita papukaija-
 tulppaaneja

-20%

antaina 17.3.
KSIAA:::::::::::::::::::KK

A
si

10€/nippu
(eri värejä)

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

Tässä numerossa taas
kivaa luettavaa, mm:
Tehdas muutti ............s.2
Maatalouspirkassa
tempaistaan ...............s.4
Ovaskan keittiöt .........s.5
Eetvartin kyytiä ..........s.7
Paljon myös tarjouksia!
Mukavia lukuhetkiä
ja iloista maaliskuuta!

Jäitkö ilman? Lue netistä:
www.olanextraa.fi

ORIMATTILAN KANTRIKATSASTUS

SOITA
045 693 3748

Topintie 2B
Orimattila

www.omkk.fi

100% Kotimainen katsastusasema

39€

KATSASTUS Varaa aikasi heti!

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

Varaa aikasi: omkk.fi / 045 693 3748

+PÄÄSTÖT

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

KORJAUSOMPELUA
Ti klo 10-17

Ke ja to  9-14
Muulloin

sop. mukaan

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

(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

osta 1
saat 2

www.orimattilannakokeskus.fi

Kevätuutuudet
saapuneet!
Silmälasien ostajalle

aurinkolasit tai lukulasit

kaupan päälle!

Kysy lisää myymälästä!

Näöntarkastus

optikolla

kaupan päälle!

Avaa tili!
Saat 12 kk
korotonta

maksu-
aikaa! Silmälääkärit:

Ke 14.3. Ritva Lemola
Ma 19.3. Ilkka Puusaari
Ti 20.3. Jukka Siitonen
To 22.3. Aleksi Sarkola
Pe 6.4. Ritva Lemola

VETULOATE

R-KIOSKI ORIMATTILA KESKUS ERKONTIE 16, 16300 ORIMATTILA
MA–PE 6.00–21.00  |  LA 7.00–21.00  |  SU 8.00–21.00

R-KIOSKI ORIMATTILA ON VALITTU 
VUODEN VÄLIPALAMYYJÄKSI 2017

huikea uutuus!
4 kpl 5€
taquito

voit 
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a p
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na 

koti
pais
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Tervetuloa juhlistamaan tätä pe 16.3. 
Kauppiaat Mika & Taru tarjoavat kahvit.

Haastamme teidät tekemään kanssamme uutta Suomen 
ennätystä, olettehan jälleen mukana? Haasteena 

saavuttaa 2000 kpl Taquito-myynnin päiväennätys 
perjantaina 16.3.2018 !

Tervetuloa ostoksille!

Mascotista 
edullisesti

KUOMA
koot 

36-42

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, S-marketin vieressä
ORIMATTILA, puh. 040-558 6702
Avoinna: ma-pe 9-16.30, la 10-14

Naisten NILKKURIT

TARJOUS!
37-41

36-42

37-4129€

Miesten tarra-
TALVIKENKÄ

40-46
- nastoilla Ulko- ja sisäkäyttöön

HUOPAKENKÄ
37-42 Tule ja

ihastu!
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Hennaan tarvitaan potkua

Topintie 2, 16300 Orimattila

Hennassa on kaikki valmiina asuntojen rakentamista varten, 
mukaan lukien juna-asema.

Nyt tulee ihan oikeasti saada potkua Hennan alueen nos-
tamiseksi ylös, sillä sinne on uponnut kaupungin rahoja jo 
lähes 10 miljoonaa.

Asuntomessut olisi pitänyt aikanaan hakea rakentamaan 
kokonaisuutta. Se olisi ollut erittäin ratkaiseva Hennan tu-
levaisuuden kannalta. Taitaa olla jo myöhäistä niittenkin 
suhteen?

Nyt Hennan kanssa näperrellään, kun SRV häipyi kuvioista. 
Tonttikauppaa pitäisi tehdä paljon reippaammin, olisi myy-
tävä vähintään 30 tonttia per vuosi ja rakentaminen nyt jo 
täysillä päälle. Samoin kerrostaloja tulisi saada heti työn 
alle. Kun on asukkaita, niin tulee myös palveluja.

Tässä linkki miten Hennaakin tulisi markkinoida, eikä 
puuhastella:

www.janakkala.fi/perilla

Elinkeinojohtaja Kuparinen on tehnyt paljon töitä Hennan 
puolesta, tuskin kukaan muu olisi pystynyt parempaan. Mies 
on hommannut eri hankkeiden ja projektien kautta myös 
rahaa Hennan kehittämiseen.

Se on fakta, jota ei voi kukaan kiistää. Uusi kehittä-
mispäällikkö joutuu paljon vartijaksi Kuparisen jälkeen. 
Kannattaisiko keskustella myös siitä joskus suunnitellusta 
Kärkölän lentokentästä, sillä bisnes-Lahti tarvitsee lento-
kenttää? Se toisi Hennaankin vilskettä, kun lentokenttä olisi 
muutaman kilometrin päässä.

Kannattaisi keskustella myös Lahden kanssa suuremmasta 
yhteistyöstä, jossa Lahtikin panostaisi Hennaan. Tietty se 
edellyttää Orimattilan ja Lahden välisen kuntarajan pois-
tamista. Se ei olisi yhtään hassumpi ajatus tässä sote- ja 
maakuntamelskeessä?

Kannattaisiko ne rahat, jotka nyt syydetään vuosittain 
turhaan Ladecin touhuihin, sijoittaa Orimattilan ja Hennan 
markkinointiin? Lähes 300.000 euroa olisi todella suuri 
raha Orimattilan markkinointiin.

Jokainen voi taas olla ihan vapaasti omaa mieltään yllä 
olevista näkemyksistä.

Keskusta hiljenee lisää
Tässä on aitiopaikalta saanut seurata kuinka Orimattilan 
keskustassa palvelut ja kaupat pikkuhiljaa hiipuvat. Tahti 
on sama kuin Nastolan Rakokivenkin kohdalla. 

Kun kauppa ei käy, niin kaupat loppuvat. Erkontien erikoisliik-
keet alkavat olla jo harvassa ja samaa tautia pukkaa nyt muille-
kin alueille. Kehräämö on menettänyt voimaansa ja niin on käy-
mässä myös muualla. K-Supermarket matkaa Lahdentien var-
teen. Palojoen eteläpuolella on sen jälkeen entistä hiljaisempaa. 
Nyt kaikkien kauppiaitten pitäisi yhteisrintamassa tarttua 
toimeen ja kampanjoida Orimattilan keskustan kauppojen 
puolesta. Vielä voitaisiin tehrä jottain.

Virkojen valinnoista
Kaupunki hakee uutta kehittämispäällikköä. Se kannattaa 
harkita kunnolla ja valita oikein. Tarvitaan hyvä ja innova-
tiivinen osaaja, Orimattilan käyntikortti. Voisi olla vaihteeksi 
nainen, sillä naiset osaavat monia markkinointiasioita te-
hokkaammin kuin miehet.

Myös uutta liikunta- ja nuorisotoimenjohtajaa haetaan. 
Siihenkin tulisi saada innovatiivinen henkilö.

Valitettavasti nykyisen viranhaltijan kanssa en pystynyt 
rakentamaan yhtään tapahtumaa, yritin kyllä.

Yksi edellytys tulisi olla valintaa tehtäessä, että uudet vi-
ranhaltijat myös asuvat tai muuttavat asumaan Orimattilaan. 
Väitän, että silloin se hommakin maistuu paremmin ja ollaan 
kotokaupungin puolesta paljon enemmän kuin sellainen 
henkilö, joka käy täällä vain duunailemassa. Ja kello 16 
hurauttaa muualle ja viis veisaa miten Orimattilassa menee.

- Tehkää hyvin, sanotaan Pohjanmaalla!

Reijo Välkkynen     www.olanextraa.fi

Kata ja Anna palvelevat asiakkaita iloisin mielin!

Kari loihtii Tehtaan keittiön herkkuja yhdessä Katjan ja Hennin kanssa.

Maaliskuun alussa Osuuspankin 
naapuriin muuttanut Ravintola 
Tehdas on selvästi Erkontien 
piristysruiske. Aiemmin Keh-
räämöllä toiminut ravintola on 
saavuttanut hyvän ruokapaikan 
maineen. Kaikki herkut ja maut 
seurasivat tietty mukana uuteen 
paikkaan.

- Hyvältä tuntuu ja voisin pel-
kistää, että on sellainen voitta-
jafiilis, kun saanut tavoitteensa 
maaliin, toteaa Kari Välimäki. 
Hän on Tehtaan keittiömestari ja 
vastaa yhdessä keittiöhenkilö-
kunnan kanssa suosion saaneis-
ta lounaista ja à la carte -ruuista. 

- Meillä on nyt nykyaikainen 
keittiö, joten luvassa on todella 
kaikkea hyvää! 

- Minä olen tyytyväinen, että 
saimme ovet auki perjantai-iltana 
2.3., johon olimme jo pitkään 
panostaneet. Nyt on kaikki 
uutta pintaa ja talotekniikkaa, 
lisää Katariina Hampaala, joka 
yhdessä Karin kanssa vastaa 
Tehtaan yritystoiminnasta.

Kari ja Kata kertovat, että asi-
akkaat ovat antaneet positiivista 
palautetta. 

- Se mikä on myös kiinnos-
tanut, onko parkkipaikkoja 
riittävästi. Myös terassi on 
kiinnostanut…

Viisi vuotta
ravintolamatkaa

Nyt maaliskuun lopulla tulee 
Tehtaan mittariin viisi vuotta 
täyteen. Miltä se matka ravin-
tolamaailmassa on tuntunut?

- Mehän päästiin silloin aloit-
tamaan toisen yrityksen jäljiltä 
ja niissä tiloissa, jotka olivat 
omalla tavallaan valmiina. Uu-
tena ravintolana piti luoda uusi 
tie. Löysimme konseptin, jonka 
orimattilalaiset ottivat hyvin vas-
taan. Saamme tehdä juuri sitä 
mitä haluammekin, Kari sanoo.

- Aloitimme ruokaravintolana ja 
nykyään toimimme monitoimi-
ravintolana. Meidän pitää pystyä 
vastaamaan monenlaisiin haas-
teisiin, toiminta ei pidä olla liian 
kapealla marginaalilla, Kata to-

teaa. Hän lisää, että tulevaisuu-
dessa Tehdas tulee tarjoamaan 
myös ruokatoimituksia erilaisiin 
juhliin ja tilaisuuksiin.

- Meillä on nyt kapasiteettia 
keittiössä enemmän. Kylmätilaa 
tuplasti ja pakastetilaa triplas-
ti, joten voimme tehdä ruokaa 
isompia määriä, myös energia-
taloudellisesti, Kari toteaa.

Uutta on nyt myös se, että 
perinteisen lämpimän lounaan 
rinnalla Tehdas tarjoaa keitto-
vaihtoehdon.

- Keittolounas sisältää leivät 

ja salaattipöydän, joten se on 
monipuolinen. Hinta on edullinen 
8,20 euroa, Kata selvittää.

- Koko lounas sisältää kaiken, 
myös keiton, jos niin haluaa. Sen 
hinta on 9,70 euroa. Varmasti on 
riittävästi ruokaa, Kari hymyilee. 
À la carte -listaan on tullut muu-
tosta, kun tarjolla on pieniä ruo-
kia, joita voi ottaa useamman tai 
jakaa kaverin kanssa. Tehtaan 
perinteiset herkut, kuten valko-
sipulietanat, naudan maksa ja 
pippuripihvi säilyvät, totta kai!

Aamukahvit
tarjolla klo 9
Uutta on myös se, että Tehdas 
avaa ovensa jo aamuysiltä.

- Meillä on tarjolla kahvit ja 
tuore sämpylä aamukahville 
poikkeaville. Se toimii myös 
aamun tapaamishetkenä, joten 
vinkkinä kaikille kahvittelijoille, 
Kari kutsuu.

Aukioloaikoja on lisätty. Jatkos-
sa Tehdas palvelee ti ja to kello 
23:een, keskiviikkoisin 02:een 
ja pe-la 04:ään. Sunnuntaisin 
ollaan kiinni.

- Terassiaikaan voimme olla 
myös tapahtumasunnuntaisin 
auki. Katsotaan, sanoo Kata.

Tehdas on keskeisellä paikalla 
Varsapuiston tapahtumien suh-
teen. 

Tehtaassa on bilemeininkiä il-
taisin ke, pe ja la, josta vastaa dj.

- Meille dj tulee Ohjelma Vel-
hosta, jolla on Lahden parhaat 
dj-palvelut. Keskiviikkoisin 
meillä on illalla ”halvat ha-
nat”, sekin uutta Orimattilassa. 
- Tervetuloa tutustumaan ja 
nauttimaan!

Ravintola Tehdas panostaa
palveluun ja hyvään ruokaan

“ Meillä on tarjolla kahvit ja tuore sämpylä 
aamukahville poikkeaville. Se toimii myös 
aamun tapaamishetkenä, joten vinkkinä 

kaikille kahvittelijoille.
Kari

“ Meidän pitää pystyä vastaamaan monen-
laisiin haasteisiin, toiminta ei pidä olla 
liian kapealla marginaalilla.

Kata
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www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

Vinkki hyvien 
yöunien ystäville:
Vielä on talvea jäljellä, 
Ruskovillan vuodevaatteissa nukahdat 
makoisasti - nyt valikoima runsaimmillaan

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

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

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

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

Kantrit
30 vuotta

- juhlitaan
20.-21.7.

Tällä palstalla saa ottaa kantaa asioihin ja olla omaa mieltään, 
mutta ketään ei saa henkilökohtaisesti loukata. Asiattomia nä-
kemyksiä ei julkaista.
Mieluusti mielipiteet sähköpostitse: reijomedia@hotmail.com tai 
sitten soittamalla toimitukseen: 050 336 8425.

Pyyntö
pankeille
Voi, voi, kun meitä mummuja 
ja pappoja on paljon, jotka tar-
vitsevat vielä pankkien kassa-
palveluja. Nyt on tilanne mennyt 
siihen, että pankit ovat supista-
neet kassapalvelut muutamaan 
tuntiin päivässä, aamusta 10-
12 ja toisessa pankissa 10-13. 
Usein on niin, että siellä odottelee 
parikymmentä ihmistä vuoroaan 
ja kaksi henkilöä pyrkii palve-
lemaan. Tuolejakaan ei aina 
riitä meille kaikille vanhoille. 
Kassahenkilöt kyllä palvelevat 
minkä ehtivät.

Voisiko pankit lisätä palve-

luaikaa vaikka alkuviikkoon 
enemmän kuin tuon pari tuntia? 
Olisi niin mukavaa, kun täältä 
syrjäkulmalta lähtee taksireis-
sulle, ettei joutuisi odottamaan 
niin kauan pankissa. Se tulee 
kalliiksi, kun samalla reissulla 
pitää hoitaa muitakin asioitaan. 
Kiitos jo etukäteen pankeille, jos 
lisäätte kassapalveluja meille 
vanhoille. Myös info-piste aut-
taisi toimintaa, joka ohjaisi ja 
auttaisi asioissa.

Meillä ei kaikilla ole pankkikort-
tia eikä nettiä, vaan tahdomme 
pitää ne vanhat hyvät palvelut.

Mummeli vain
ja pankkikirja

- L u k i j a n  k y n ä s t ä - 

Sähköautojen latauspiste 
löytyy Hennan asemalta.

Hennassa
on autoille
sähköpiste
Joku taannoin tiedusteli, et-

tä löytyykö Hennan asemalta 
sähköautojen latauspistettä.

Kyllä löytyy, joten sinne ase-
malle voi huoletta ajella myös 
sähköautolla. 

Toimitus

Taas niitä on!
Niin joka keväinen ilmiö, kun 
koiran paskat ja kuset täyttä-
vät kaikki kevyenliikenteen-
väylät ja niitten reunamat. 
Ei mitenkään kaunis näky. 
Onko todellakin koiranomistajan 
niin vaikea päästä sen verran 
kyykkyyn, että taajama-alueella 
ottaa koiransa paskat käteväs-
ti muovipussiin ja kiikuttaa ne 
roskikseen? 

Koira ei ole syyllinen paskoihin, 
vaan koirien laiskat omistajat. 

Myllylän koulun ja päiväkodin 
nurkissa on satoja koiranpaska-
läjiä. Ei ole kiva pikku naperon 
niihin kaatuilla, kun lapsi äidin 
kanssa taapertaa kotiinsa. 

Hyi olkoon!

Ari kouluttautui
tieisännöitsijäksi
Artjärven Hietanalla asuva maa-
seutuyrittäjä Ari Anttila on nyt 
myös tieisännöitsijä. Tietty Ext-
raa-lehden piti mennä jututta-
maan miestä ja kysyä että mikä 
ihmeen tieisännöitsijä?

- Tieisännöitsijä on monille 
tiekunnille odotettu ja kaivattu 
asiantuntija-apu. Tieisännöitsijä 
on saanut koulutuksen hoitaa tie-
kunnan asioita ammattimaisesti, 
ja pystyy toimimaan kuntien ja 
muiden toimijoiden neuvonan-
tajana ja on myös viranomaisten 
arvostama osaaja, Ari selvittää.

Suomen Tieyhdistys järjestää 
TIKO-tieisännöitsijäkoulutuksen, 
johon voi hakea opiskelijaksi. 
Liikenne- ja viestintäministeriö 

yhdessä Tieyhdistyksen kanssa 
valitsee kurssille pääsijät. Kurs-
sin läpäisseet saavat Suomen 
Tieyhdistyksen TIKO-tieisännöit-
sijädiplomin.

- Tieisännöitsijä on uudehko 
toimija yksityistierintamalla. 
Tieisännöitsijä tarjoaa palvelu-
jaan tiekunnille ja kunnille. Tär-
keimpiä tehtäviä ovat tiekunnan 
hallinto, kirjanpito, tiemaksujen 
maksatus ja perintä, kokousten 
järjestäminen ja tieyksiköinti se-
kä käyttömaksulaskelmat.

Ari kertoo, että Orimattilassa 
on lähes 140 yksityistietä, joita 
kaupunki avustaa n. 100 000 
eurolla vuosittain kunnossapitoa-
vustuksin. Avustettavien teiden 

yhteenlaskettu pituus on 431 
kilometriä. Niin Orimattilassa 
kuin muuallakin teiden kunto 
on huonontunut. Tiekunnissa 
vastuunkantajat ja talkootyönte-
kijät ovat vähentyneet ja samalla 
liikenteen vaatimukset ovat kas-
vaneet. Kaiken lisäksi tiekuntien 
rahavarat ovat rajalliset. 

- Tieisännöitsijä tuo mukanaan 
osaamista. Hän pystyy autta-
maan mm. kilpailuttamisessa 
ja suunnitelmien laatimisessa.

Kuka ja miksi
pitää maksaa?

Tieyksiköinti on se kimurampi 
juttu, joka aiheuttaa keskuste-

lua tieosakkaissa. Ari antaa siitä 
selvitystä.

- Tieyksiköinnillä eli pisteytyk-
sellä tarkoitetaan tienpitovelvolli-
suuden jakamista tieosakkaiden 
kesken. Jokainen tieosakas on 
velvollinen osallistumaan tien 
kunnossapitoon sen hyödyn 
mukaan, jonka hän tiestä saa. 
Pisteytyksellä määritetään kun-
kin osakkaan käyttömäärä eli 
saama hyöty, jonka perusteella 
osakkaalle määräytyy tiemaksu. 
Tieyksiköiden määräämiseen löy-
tyy ohjeet Maanmittauslaitoksen 
julkaisusta.

- Tieosakas joutuu maksamaan, 
jotta tie pystytään pitämään lii-
kennöitävässä kunnossa. Tien 
pitää olla kunnossa, jotta tien 
vaikutuspiirissä olevat taloudet 
pystyvät liikennöimään tarpei-
densa mukaan. Lisäksi tietä 
tarvitsee talouksia hyödyttävä 
ulkopuolinen liikenne, kuten 
esim. koulutaksi, posti, tavara- 
ja tuotekuljetukset, puuhuolto, 
pelastus- ja sairaankuljetus ja 
palveluliikenne. 

Valtio antaa rahaa yksityistei-
den perusparannukseen ja kunta 
antaa avustusta. Ari kertoo mikä 
on tilanne tällä hetkellä yksi-
tyisteiden hoidon maksujen ja 
avustusten suhteen.

- Valtion antamaa peruspa-
rannusavustusta tulee hakea 
ELY-keskuksesta. Peruspa-
rannuksen pitää täyttää ELY:n 
asettamat ehdot. Minimihanke 
on vähintään 10 000 euroa.

- Orimattilan kaupunki on 
avustanut n. 20 000 eurolla 
yksityisteiden perusparannuksia 
omien ehtojensa mukaisesti sekä 
100 000 eurolla kunnossapitoa. 
Orimattilassa on yksityisteiden 
keskimääräinen hoitokustannus 
kilometriä kohti ollut n. 1 100 
euroa. Kaupunki on avustanut 
teitä n. 230 eurolla kilometriä 
kohti.

Tieisännöitsijää arvostetaan 
tiekunnan asioitten hoitajana, 
sillä hänellä on ammattitaitoa 
hoitaa yhteisiä asioita.

- Tieisännöitsijä on neutraali 
toimija tiekunnassa ja onnistuu 
monesti ehkäisemään kiistoja. 
Sopupelillä ja yhteistyöllä pääs-
tään aina eteenpäin, myös tie-
asioissa, Ari sanoo.

- Tieisännöitsijä on yrittäjä, joka tarjoaa asiantuntijapalveluja yksityistieasioissa, 
hoitaa koko homman, Ari lupaa.
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Tule meille yrittäjäksi!

- KANNATTAVA SIIRTO -
www.orimattila.fi 

Orimattila on kannattava siirto
Tarjolla hyvät yritys- ja työpaikka-alueet

Me autamme, me kannustamme yhdessä Orimattilan
yrittäjien ja Ladecin kanssa. Tule mukaan!

Elinkeinojohtaja
Kimmo Kuparinen
puh. 0400 842408 tai:
kimmo.kuparinen@orimattila.fi

Nikke Run 2018
Perinteinen Nikke Run kirmaistaan 22.4. 2018 klo 12.00 Nikke 
Areenalta, Viljamaantie 4, Orimattila. 10km maantiejuoksu: Mie-
het: yleinen, M40, M50 ja M60. Naiset: yleinen, N40, N50 ja N60. 
Nuoret alle 18v. Lapset alle 12 v (matka 5 km)

Ennakkoilmoittautuneille osanottomaksu 10€ (juoksijakortilla 
8€), jälki-ilmoittautuminen paikan päällä klo 11.00, hinta 12€ 
(jk 10€). Ennakkoilmoittautuminen: nikkerun@gmail.com

Joka sarjan kolme parasta palkitaan, lisäksi arvotaan palkintoja 
osallistuneiden kesken.

Järjestää HePa

”Maan
korvessa”
-konsertti
Orimattilan kirkko sunnuntaina 
25.3. klo 18.

Esiintyjinä: Taru Nyman, Jussi 
Chydenius, Kaj Chydenius, Rita 
Honti.

Vapaa pääsy. Ohjelma 5€. 
www.evl.fi

Maatalouspirkka tempaisee

Laituri kaupataan
MLL:n hyväksi 21.4.

Raksapäivänä lauantaina 21.4. 
Maatalouspirkan pihassa raken-
netaan laituri, joka myydään sa-
man tien päivän korkeimman 
tarjouksen tehneelle. Myynnistä 
saatava tuotto menee MLL:n Ori-
mattilan yhdistykselle. Todella 
hieno kädenojennus Maatalo-
uspirkalta.

- Sain idean koulutuspäiviltä, 
jossa tehtiin roskakatos, joka 

sitten myytiin huutokaupalla 
MLL:n hyväksi valtakunnan 
tasolla, kertoo Tero Lahtonen 
Maatalouspirkasta.

- Ajattelin, että voisimme tem-
paista vastaavasti paikallisen Ori-
mattilan yhdistyksen hyväksi. 
MLL tekee niin arvokasta työtä 
lasten ja perheiden parhaaksi 
Orimattilassa.

- Tämä on meille kiva yllätys 

ja iso lahja, otamme ilomielin 
vastaan. Hieno juttu, kun MLL:n 
työtä arvostetaan, kiittelee toi-
minnanjohtaja Outi Niemitalo. 

Raksapäivänä jokainen innokas 
voi osallistua laiturin tekoon. Siitä 
tulee T-mallinen, noin 4-5 metriä 
pitkä. Sopii taatusti rantaan kuin 
rantaan.

- Laituri rakennetaan pont-
toonien varaan. Tehdään tietty 
kestopuusta. Sitä sponsoroivat 
Maatalouspirkan lisäksi Jita, ITW 
ja Puumerkki. Nyt vaan mukaan 
kokeilemaan naulaimen käyt-
töä raksapäivänä ja sitten tietty 
runsaasti ostajia mukaan, Tero 
kehottaa.

Laiturista saatava tuotto me-
nee lyhentämättömänä MLL:n 
toimintaan. Viime vuonna Ori-
mattilassa oli MLL:n toiminnassa 
29.658 käyntikertaa, lapsia ja 
lapsiperheitä. 

Tero ja Outi toivovat
paljon laiturin rakentajia 
ja ostotarjouksen
tekeviä paikalle.

Lasten Hippo-hiihdot
Ämmäntöyräällä 20.3.

Tässä ollaan Hippo-hiihdoissa vuonna 2013. Onni Kivinen Mallusjoelta on juuri 
ampaissut matkaan.

Orimattilan Osuuspankin perin-
teiset Hippo-hiihdot sivakoidaan 
Ämmäntöyrään hiihtokeskuk-
sessa tiistaina 20.3. kello 18 
alkaen. Kisat ovat yksi suu-
rimmista liikuntatapahtumista 
Orimattilassa, sillä ne saavat 
innostusta satojen lasten ja 
vanhempien keskuudessa. 
Tärkeintähän ei ole voitto, vaan 
osallistuminen!

- Hippo-hiihdot järjestetään 
Ämmäntöyrään hiihtokeskuk-
sessa, koska meillä on siellä 
varmasti lunta, toteaa Juha 
Rantala Jymyn hiihtojaostosta, 

joka vastaa kisajärjestelyistä.
- Ämmäntöyräältä löytyy myös 

lapsille sopivia hiihtomaasto-
ja ja ennen kaikkea siellä on 
myös iltavalaistus, jolloin on 
kiva kisata kuin Salpausselän 
iltakisoissa.

Hippo-hiihtojen sarjat tytöille 
ja pojille sekä hiihdettävä matka:

2014 ja sen jälkeen syntyneet 
100 metriä. 2012-2013 synty-
neet 300 metriä. 2010-2011 
syntyneet 500 metriä. 2008-
2009 syntyneet 1,2 kilometriä 
ja 2006-2007 syntyneet samoin 
1,2 kilometriä.

Ilmoittautuminen pe 16.3. klo 
12 mennessä sähköpostitse: 
orimattilan@op.fi

Ilmoita lapsen nimi, syntymä-
vuosi ja osallistuuko tyttöjen 
vai poikien sarjaan. Lähtölistat 
julkaistaan 18.3. Jymyn netti-
sivuilla.

Kilpailunumeroitten jako alkaa 
kisapaikalla klo 17.15. Kaikki 
osallistujat palkitaan. Tarjolla on 
Merosen makkaraa ja mehua.

Pakkasraja -15 astetta. Ta-
pahtuma on maksuton.

- Kaikki lapset mukaan ki-
sailemaan!

Uusi opastetaulu Sampolaan
Orimattilan yritysalueitten opastetaulut ovat jo 
pitkään olleet retuperällä ja sisältäneet vanhentu-
neita tietoja. Monissa yritystauluissa nimikyltitkin 
roikkuivat miten sattuu. Se pisti pahasti silmään 
ja nyt on saatu uudistusta aikaan.

- Olemme yhteistyössä yrittäjien kanssa uusi-
massa yritysalueitten opastetauluja. Vuodenvaih-

teessa saatiin Sampolan taulu päivitettyä, kertoo 
elinkeinojohtaja Kimmo Kuparinen.

Työn alla ovat myös uudet opastetaulut Vilja-
maantielle, Orivillen ja Pennalan opasteet, jotka 
saadaan valmiiksi tänä vuonna. Mainos Kaiser 
on tehnyt Sampolan taulun, jonka Startti-Center 
asensi paikalleen. – Kannattava siirto.

- Tänä vuonna päivitetään muutkin yritystaulut, Viljamaantie, Pennala ja Oriville, 
lupaa elinkeinojohtaja Kimmo Kuparinen.
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ORIMATTILAN SÄHKÖ- JA
KONEHUOLTOKESKUS OY

ilmalämpöpumput

KÄRRYTIE 4, ORIMATTILA/
HUOLTOPORTTI Kynnöstie 1 Hyvinkää

puh.03-872872 ja 050-443 5245

VARAUDU JO
KESÄN HELTEISIIN!

Meiltä ilmalämpöpumppujen lisäksi myös poltto-
maalatut, kotimaiset ilmalämpöpumppujen

laadukkaat SUOJAKATOKSET!

5
vuoden
takuu!

MAATALOUSPIRKAN RAKSAPÄIVÄ LA 21.4. klo 9-14

Puuseppää aina tarvitaan

Veljekset Ovaskalta
laadukkaat keittiöt!

RAKENNA JA 
REMONTOI
- Koti kuntoon!

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

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

vinvointiin.Tällä kertaa juttupalstalla 
on Veljekset Ovaska, joka valmistaa 
laadukkaita kalusteita. Keittiö on kodin 
keskus, joten siellä tulee kaiken toimia 
kunnolla kalusteita myöten!

Veljekset Ovaska tunnetaan Ori-
mattilassa ja koko Päijät-Hämeen 
alueella hyvänä ja palvelevana 
puusepänliikkeenä. Tänä päivänä 
Puu- ja Kalustetuote Veljekset 
Ovaska Oy:ssä tekevät puuse-
päntöitä Keijo Ovaska ja hänen 
poikansa Tuomo ja Teemu.

Hommat jatkuu jo kolmannessa 
polvessa, sillä Keijon isä aloitti 
puusepänverstaan Mäntymäel-
lä vuonna 1955. Verstas paloi 
1984, jonka jälkeen veljekset 
Keijo ja Jorma perustivat nykyi-
sen puusepänliikkeen Hirsitielle 
1984. Viime vuonna Jorma siirtyi 
vapaaherran päiville. Teemu on 
ollut verstaalla työssä nyt seit-
semän vuotta ja Tuomo tuli mu-
kaan viime kesänä oltuaan Iskun 
huonekalutehtaalla puuseppänä 
17 vuotta.

Varsinkin Ovaskan keittiö-
kalusteet ovat saaneet hyvää 
palautetta, koska ne kestävät ja 
pysyvät ryhdissään vielä kym-
menien käyttövuosien jälkeen.

- Olemme aina valmistaneet 
kalusterungot kotimaisesta 
Koskisen Oy:n laadukkaasta 
levystä. Siinä on se niksi, et-
tä meidän kalusteet kestävät, 
selvittää Keijo.

- Kalusterungon levyjen tulee 
olla riittävän lujia eikä hauraita 
halpatuotteita. Varsinkin keittiö-
kalusteissa ovet ja laatikostot 
joutuvat vuosien saatossa ko-
ville, jolloin saranoitten ja laa-
tikkorivien tulee pysyä kunnolla 
kiinni. Ne eivät saa vemputtaa jo 
muutaman kuukauden käytön 
jälkeen, sanoo Tuomo.

- Moni onkin tuskaillut, kun 
halpakalusteissa ovien saranat 
irtoilevat ja laatikot eivät liiku 
tasaisesti. Usein niissä laatik-
korivien kiskot ovatkin kiinni 
vain kahdella ruuvilla, kun me 
laitamme viisi systeemiruuvia, 
jolloin ne pysyvät taatusti pai-
koillaan, lisää Teemu.

- Emmekä ole niitä halpatuot-
teita lähteneet kokoamaan tai 

korjailemaan, miehet toteavat.
- Suositamme asiakkaille 

uuden keittiön tekemistä. Ja 
vaihdamme myös uusia ovia ja 
laatikkoja kestäviin runkolevyi-
hin. Irto-ovet asennamme muu-
tamassa tunnissa, joten keittiö 
ei ole remontin alla kauan.

Millimetrin
tarkkuudella

- Suunnittelemme kalusteet asi-
akkaiden toivomuksen mukaan 
ja toimitamme tuotteet valmiiksi 
kasattuna ajallaan. Valmistamme 
keittiökaapistoja joka senteille 
levystä ja puusta, joka mahdol-
listaa yksilöllisetkin ratkaisut, 
Tuomo selvittää.

- Mittaamme keittiöt ja val-
mistamme kalusteet millimetrin 
tarkkuudella. Ne suorastaan su-
jahtavat paikoilleen, joten pai-
kalle asentamisessa ei mene 
kauan aikaa, Teemu lisää. 
Ovaskan keittiökalusteiden lisä-

valtti onkin juuri nopea asennus, 
jolloin asiakas ei joudu mak-
samaan pitkään kestävästä 
kasaamisesta. Usein halpojen 
valmiskeittiöitten kasaaminen 
kestää, kun niitä sovitellaan ja 
ihmetellään osa mikä mihinkin 
tulee… Asennus saattaa tulla 
maksamaan asiakkaalle paljon, 
jos siinä tuhraantuu aikaa monta 
päivää. Keijo kertoo esimerkin, 
jossa Porvoossa ison keittiön 
pelkkä kasaaminen maksoi 
yhden yrityksen tarjouksena 
5000 euroa, kun Ovaska teki 
sen 1500 eurolla. Aikaa ei tuh-
raantunut, kun kalusteet olivat 
tehty verstaalla tarkasti ja siksi 
asentaminen sujui nopsaan.

- Kerromme asiakkaalle tuot-
teen ominaisuuksista, kuten kes-
tävyydestä ja valmistusmaasta 
sekä tarjoamme vaihtoehtoja 
asiakkaan toiveita ja valintoja 
kunnioittaen. Ovimallejakin löy-
tyy vaihtoehtoineen noin tuhat 
erilaista, Tuomo arvioi.

- Käytämme pääasiassa itä-
valtalaisia Blumin mekanismeja 

kalusteissa. Ne ovat nykyaikaisia 
laitteita, esimerkiksi saranoissa 
on pienet pumput, jotka vetävät 
ovet kiinni lähes niiaten ja ilman 
mitään ääntä, Keijo naurahtaa.

- Kannattaa päivittää vanha 
keittiö. Vaihdamme irto-ovet sekä 
uudet hidastinlaatikot vanhoihin 
kalusterunkoihin. Hintaa tällai-
selle työlle asennettuna kertyy 
keskimäärin 1000-3000 euroa. 
Vaihdamme myös tasot altaineen 
ja asennamme välitilalaminaat-
teja, he toteavat.

Keittiökalusteiden lisäksi 
Veljekset Ovaska valmistaa 
wc- ja kodinhoitokalusteet, 
makuuhuonekomerot ja eteis-
ryhmät, liukuovikaapistot, myös 
irto-ovet ja työpöytätasot sekä 
Linak-sähköpöydät.

- Tervetuloa tutustumaan 
keittiömalleihin. Meidät löytää 
osoitteesta Hirsitie 5, joka on 
lähellä Lahdentietä. Voi myös 
soitella 03 777 3308 tai 050 585 
3468. Me palvelemme reippaasti, 
Keijo ja pojat lupaavat.

Ylimpänä Koskisen Oy:n runkolevy, joka selvästi 
eroaa alla olevista halpalevyistä. Koskisen runkolevyt 
eivät sisällä mitään ärsyttäviä kemikaaleja.Teemu, Keijo ja Tuomo valmistavat laadukkaat keittiökalusteet jokaiseen kotiin. 
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Valon paluumuutto
Kevätpäiväntasausta vietetään 20.3. Silloin päivä 
on yhtä pitkä kuin yö. Muinaiskansanuskoon 
kuului kevätpäiväntasauksen aikoihin tarkkailla 
luontoa ja päätellä tulevaa säätä. Mikäli teeren 
kuultiin laulavan soidinlaulunsa ennen kevät-
päiväntasausta, oli tiedossa tietysti lumisadetta. 
Ilmassa on silloin odotusta paluumuuttavista 
linnuista, joista ensimmäiset saattavat jo näkyä 
muodostelmana taivaalla.  

Mikäli haluat kristillisen pääsiäisen sijaan jo-
takin muuta juhlan aihetta, voit juhlia kevään 
heräämistä Ostarana, muinaisena germaanisena 
juhlana. Sen alkuperää ei tarkasti tiedetä, mutta 
siinä yhdistyvät kauniisti kansanperinteet mo-
nista kulttuureista värikkäällä tavalla. Ostaran 
(tai Eostren) kuvaillaan olleen luonnonjumalatar, 
jonka häikäisevyyteen pikkuinen kani rakastui 
ja lahjoitti kauniille jumalattarelleen lahjaksi 
munimiaan kaninmunia. Tästäpä syntyi kevään 
symbolit, hedelmällisyyttä edustavan Eostre-ju-
malattaren helmoissa munivat pupuset, keltaiset 
uutta elämää symboloivat tipuset. Kevätpäi-
väntasauksen aikoihin voikin aloittaa munien 
maalauksen värikkäiksi ja antaa niitä lahjaksi 
ystäville ja perheelle pääsiäisenä. 

Kansanperinteen mukaisesti kevätpäivänta-

sauksen aamuna kannattaa herätä jo ennen 
aamunkoittoa polttamaan kaikki talven jäljiltä 
pudonneet oksat ja risut. Ennen muinoin se oli 
hyvä päivä poimia pelloilta pois pajunvesakoita. 
Kristilliseen pääsiäisjuhlaan on sekoittunut mui-
naisista kansanperinteistä mm. pääsiäisvitsat, 
jotka edustivat pajunkissoillaan ja vihannoivilla 
vihreillä lehdillään kevään uutta voimaa. Pihaval-
keaan voi tiputtaa oksia salviaa ja suolaa pahan 
energian pois karkottamiseksi. Puhdistava ja 
suojeleva tuli polttaa siten pois talven pysähtyneet 
energiat ja siivittää kevään uudelle alulle tilaa. 
Tämän voi korvata myös kunnon kevätsiivouk-
sella. Puhdista kaapit vanhasta tavarasta, siivoa 
kotisi raikkaaksi ja anna avoimista ikkunoista 
tulvia uutta valoa ja voimaa. 

Kevätpäiväntasausjuhlissa saa ja on suositeltavaa 
myös tanssia sielunsa kyllyydestä. Edustaahan 
kevään jumalatar Eostre iloa ja valoa, mikäpä 
olisi parempi keino vastaanottaa uusi elämä 
ja alku vastaan kuin tanssimalla, keinumal-
la ja leikkimällä. Tanssia saa aina, olet sitten 
kristillisen perinteen kannattaja tai ihan vain 
kevään valosta nauttiva ihminen.

Mitäpä jos tekisit kotiisi hauskan kevätalttarin, 
hitusen siemeniä, joita aiot istuttaa puutarhaasi, 
keväisiä kukkia ja pajunoksia maljakkoon, val-
koinen kynttilä ja hunajaa. Voit vaikka itse keksiä 
keväisen voimaloitsusi, jolla toivot läheisillesi 
ja itsellesi hyvää onnea tälle vuodelle, sekä 
paljon rakkautta ja valoa!

Kaunista maaliskuuta ja valoa sydämeen! 

Kirjoittaja on tanssiva ja joogaava porvoolai-
nen, joka juhlii kevätpäiväntasausta metsässä 
shamaanipiirissä.

Teresa Ackalin

RHY:llä paljon jäseniä
Orimattilan riistanhoitoyhdistyk-
sen vuosikokous pidettiin 21.2. 
Wanhan amiksen tiloissa. Pai-
kalla oli lähes 50 osanottajaa.

Riistasuunnittelija Antti Piiroi-
nen Suomen riistakeskuksen 
Uudenmaan aluetoimistosta 
kertoi ajankohtaisista asioista 
ja kehotti kokousta ottamaan 
kantaa riistanhoitoyhdistysten 
vapaaehtoiseen yhdistymiseen. 
Orimattilan riistanhoitoyhdistyk-
sen jäsenmäärä on 1067 mak-
settua metsästyskorttia.

Kokousasioita oli vuoden 
2017 toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen hyväksyminen ja 
vastuuvapauden myöntäminen 
tilivelvollisille.

Hyväksyttiin toimintavuoden 
2018 talousarvio ja toiminta-
suunnitelma, sekä kilpailu- ja 
toimintakalenteri. 

Hallituksen puheenjohtajaksi 
valittiin uudelleen Reino Kivinie-
mi ja hänen henkilökohtaiseksi 

varajäsenekseen Juha Ritala.
Uusia jäseniä ja varajäseniä 

hallitukseen: Hallituksen jä-
seniksi valittiin erovuoroisten 
tilalle Juha Helminen ja henki-
lökohtaiseksi varajäseneksi Pasi 
Sahervo, sekä Jaakko Mattila ja 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi 
Pertti K. Vihervuori.

Hallituksessa jatkavat: Jari Ka-
taja ja varajäsen Pentti Laine, 
Tero Nummi ja vj. Jukka Man-
nertie, Markku Nikula ja vj. Heikki 
Sirkkala, Kari Marttinen ja vj. 
Arto Viljanen.

Maanomistajajärjestöjen edus-
tajaksi valittiin Jarkko Juures ja 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi 
Torsti Laaksonen.

Toiminnantarkastajaksi valittiin 
Tapio Kiviniemi ja varalle Jouni 
Syväranta.

Aluekokousedustajaksi valittiin 
Reino Kiviniemi ja varalle Pertti 
Oksanen.

Otettiin käsittelyyn Antti Piiroi-

sen alustuksen johdosta riistan-
hoitoyhdistysten vapaaehtoinen 
yhdistämisasia. Todettiin, että 
olemme käyneet neuvotteluja 
jokunen vuosi sitten Artjärven 
kunnan liittyessä Orimattilan 
kaupunkiin. Asia jäi siihen, että 
Artjärvi jää Myrskylä- Artjärven 
riistanhoitoyhdistykseen. Todet-
tiin, että me ei nyt olla aloitteelli-
sia tässä asiassa vaan odotellaan 
mitä asian suhteen tapahtuu.

Parhaat palkittavat hirvensarvet 
löytyivät Kaitalan metsästysseu-
rasta, kaataja Hanna Ojala.

Parhaat palkittavat peuransar-
vet löytyivät Mallusjoen metsäs-
tysseurasta kaataja Jari Kataja 

Lisäksi palkittiin 21 henkilöä 
puukoilla Suomi 100 vuoden 
kunniaksi riistanhoidon hyväksi 
pitkään tehdystä työstä. Sekä 
jaettiin vuoden 2017 kilpailujen 
palkinnot.

Pertti Oksanen

Kokouksessa palkittiin useita henkilöitä ja muistettiin Orimattilan Metsästysseu-
raa 100-vuotisesta toiminnasta.

Hellimölle hemmoteltavaksi
- myös yhdessä!

Hellimön terveyskylpylän valikoimissa 
on myös yhdessä tehtäviä hemmotte-
luja. Suosituinta on tulla kahdestaan 
kuumakivihierontaan tai intialaiseen 
päähierontaan. Kuumakivihieronta teh-
dään lämmitetyillä kivillä joko puoli- tai 
kokovartalolle. Intialaisessa päähie-
ronnassa asiakas istuu ja hierotaan 
ensin niska-hartiaseutu ja sitten pää. 

Yhdessä voi tulla myös muihin hoitoi-
hin. Uusi pakettimme ”Hemmotteluhet-
ki” sisältää puolen tunnin hemmotte-
luhoidon jokaiselle, hemmoteltavaksi 
voi tulla 3-8 henkeä. Kukin voi valita 
mieleisen hoidon seuraavista: kuuma-
kivihieronta, intialainen päähieronta, 
kasvohoito tai spa-jalkahoito. Hoidet-
tavien määrästä riippuen, osa voi olla 
hoidon ajan Äänisen aaltojen matala-
äänihieronnasta, jos hoidot tehdään 
kahdessa erässä. Lopuksi kaikille on 
yhteisesti valinnan mukaan joko käsi-
parafiinihoito tai suolahuone. Paketin 
hinta on 50 /hlö. Jos tahdotte pitempiä 
hoitoja, kannattaa kysyä hintaa aikaa 
varatessa. Huomioithan, että lauantaisin 
on vain 2 hoitajaa paikalla, joten silloin 
ryhmäkoko saisi olla maksimissaan 

4 henkeä. Hoitopaketteihin voi myös 
yhdistää esimerkiksi saunamaailman, 
jolloin voitte päättää rentoutumisen 
muun muassa paljussa ja höyrysau-
nassa istuen. 

Tervetuloa rentoutumaan! Lisää hoi-
tovaihtoehtoja löydätte sivuiltamme 
www.hellimo.fi.

Hellimö, Pakaantie 1, 2. kerros,
p.044-3773017, info@hellimo.fi

Emma Malinen
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Räystäätkin
tippuu jo…
Nyt ollaan jo maaliskuussa, 
jossa kollit naukuvat, muutkin 
kuin meikä. Ja mahlakin juok-
see jo lämpimissä paikoissa.

* * *
Helmikuun alkupuolella oli 
muutamilla haja-asutusalu-
een asukeilla lähes paskat 
housuissa, kun likakaivoja ei 
saatu tyhjennettyä kaupungin 
jätevedenpuhdistamolle huol-
tohommien takia. Huoltokat-
kosta ei tiedotettu Orimattilan 
Veden taholta muuten kuin 
lokakuskeille päivää ennen 
h-hetkeä, jolloin asukkaat 
joutuivat pahaan pulaan 
muutamiksi päiviksi pas-
kojensa kanssa. Olisikohan 
kaupungin tiedottamisessa 
parantamisen varaa?

Jätevedet kiikutettiin nyt 
Lahteen kaksinkertaiseen 
hintaan, jonka haja-alueen 
asukki joutui maksamaan. 
Reilua touhua, vai mitä?

Onneksi eräistä paikois-
ta löytyi vielä vanhanajan 
paskahuusseja ja niiltä osin 
saatiin halvaus hoidettua.

* * *

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

JAKELUHÄIRIÖT

02 900 100 47

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

n. 11.800 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
18.04.2018

Tehdas on 
muuttanut

Erkontie 11
Tervetuloa!

Särkyjä, vaivoja,
sairauksia vai onko
energiat vähissä?eeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnneeeerrrrrrrrggggggggggggggggggggggiiiiaaaattttttttt vvvvvvvvvväääähhhiiissssssssäääää?????????????e e gggiiat vä is ääää?????????
Apua kansanparantajalta 050 3368425
www.parantavavoima.com

Hämäläiset hitaat
ei kerrasta opi, vai?
Hollola, Lahti ja Kantrikylä pallottelevat taas jätelaitoksen kanssa.

Sen sijoituspaikkaa vastustetaan, jokaisessa ompeluseurassa ja 
omakotiyhdistyksessä.

ESS-jutussa (5.2) puhutaan taas salaa valmistelusta, Hollolan 
Hollon maisemiin.

Mistään ei oteta opiksi. 
Kymmeniä vuosia sitten poliitikot salasivat ongelmajätelaitok-

sentuloa Orimattilaan. Tehtiin muka salaa valmisteluja. Vaikka 
Aulis Aaltonen puhui joka kyläkinkereissä asiasta. ”Salaus” koitui 
sittemmin hankkeen konikylään sijoituksen tuhoksi.

Silloin tuhlattiin kunnan rahoja jopa Tanskan matkaan, että saatiin 
varmuus siitä kuinka saastuttava laitos meille oli tulossa.

Mukaan oli palkattu jopa sonninpallinkääntäjä opettajistosta. Taisi 
olla sitä kuuluisaa ympäristöoppia opettava Griinpiisin mies. Lähti 
muuten kohun jälkeen heti livohkaan kylästä.

Saatiinpahan selville Tanskassa käsikopelolla sonnin kiveslas-
keumahaitat, jotka aivan varmasti olivat kotoisin paikallisesta 
ongelmajätelaitoksesta.

Retkeen osallistui koko Finnairin DC 9 täyttänyt asiantuntijajoukko 
Orimattilasta. Paluumatkalle taitettiin jopa paikallisia pajunoksia, 
jotka olivat vaarallisesti tummuneet. Niitä esiteltiin sitten suorassa 
TV-lähetyksessä urkkatalolla. Se oli iso mediatapahtuma. Olin paikalla.

Ongelmajätelaitoshan tunnetaan nykyisin Ekokem -nimellä. Se 
on yksi tuottavimmista yrityksistä Riihimäellä. Paskat tosin ovat 
lentäneet korkean piipun ansiosta aina Lahden seudulle asti.

Sitä vaan, että tikulla silmään joka… Olisikohan nyt aika katsoa 
sopivaa paikkaa kierrätyshuvipuistolle vaikka täältä Heinämaan 
naapurista. Saisimme sen hevosenpaskankin viimein palamaan, 
ilman EU-päästömittausta. 

Niin hyvät arinat on tulossa lämmityskattilaan. Mielenosoitusta 
oottelen asian puolesta. Pankaa nyt kerrankin toimeksi ja lakatkaa 
voivottelemasta!

Korvenkylän veikko

Oma koti syntyy ideasta
– tule ideoimaan kanssamme!
Lämminhenkisestä hirrestä syntyy terveellinen ja aikaakestävä koti.

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

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

Elinkeinojohtaja Kimmo Koo 
on jäämässä eläkkeelle, vai 
onko? Vielä ainakin tumma 
Audi seisoo kaupungintalon 
edessä joka armas työpäivä. 
Eikä äijä lintsaa. Kuprun jäl-
keen onkin sitten vaikea ti-
lanne Hennan suhteen, sillä 
hän on ainut virkamies, jo-
ka tuntee Hennan visaiset 
kiemurat. Vastaa vaikka 
unissaan Hennan puolesta. 
Elinkeinojohtajan virka lak-
kautetaan ja tilalle tulee ke-
hittämispäällikkö, jonka viran 
hakuaika päättyi helmikuun 
lopulla. Meikä rukoilee kädet 
kyynärpäitä myöten ristissä, 
ettei virkaan valita mitään 
miespuolista harmaavarpusta, 
vaan virkaan joku kiva nuori 
nainen. Edes kerran.

Tuskin tuota toivomusta 
nuoresta naispuolisesta 
kehittämispäälliköstä notee-
rataan, vaan siinä käy niin 
kuin kaupunginhallituksen 
puheenjohtajankin valinnas-
sa. Harmi, kun Orimattilassa 
ollaan vieläkin vaan hevosai-
kakaudella.

* * *
Jotta Hennaan ja asemalle 
saataisiin kunnon tie, niin 
Salusjärventie tulisi leventää 
ja vetää pahimmat mutkat 
suoriksi. Muuten sinne on 
hankala ajella talvikeleillä. 
Matka lyhenee sitä kautta 
viitisen kilsaa. Se on paljon 
aikaa ja rahaa Orimattilan 
bisnesmiehille.

* * *
Kaikkihan sen tietävät, että 
Eetvartti ajelee Ladalla, jol-

la on nimikkokyläkin Tsekin 
tasavallassa. Lada on aina 
pelannut todella hyvin ja 
nykyisin ajellaan paljolti 
satelliittipaikannuksen avul-
la, kun ei tarvi muuta kuin 
sanoa osoite, niin Lada kii-
kuttaa perille ilman kuskin 
ohjausta. Sitä tekniikkaa on 
Eetvartin Ladassa ollut jo 10 
vuotta. Oheisessa kuvassa 
extraa-kunniakonsulimme 
esittelee Lada-kylttiä. Kuva 

on kaapattu satelliitin kautta, 
siis ilman lupaa.

Meikä kävi aikanaan auto-
koulussakin omalla autolla. 
Sen muistaa vieläkin moni 
Heinämaalla.

* * *
Talvi on ollut aika kylmä. 
Ihan kaiholla sitä muistelee 
viime suven kantriaikoja, kun 
kotikylän pojat saunoivat kul-
kueessa. Laitetaan siitä vielä 

kuvakin, jotta kaikki kansa 
näkee saunasta naatiskeli-
jat. Seuraavat kantrit ovatkin 
sitten kolmekymppiset, joten 
luvassa on aitoa riehaa aina-
kin kaksi vuorokautta.

* * *
Eetvartti on ottanut kaljupää-
toimittajan kehotuksista vaa-
rin ja käyttää pääsääntöisesti 
Orimattilan palveluja. Kaikkia 
ei toki voi täältä hommata, 
ettei mene rakkaan vaimon 
korviin.

Yksi sellainen voisi olla 
Luonteva Pörrö häpykar-
vaöljy, jota joutuu ostamaan 
Kärkkäiseltä, vai saako sitä 
Orimattilan erikoisliikkeistä? 
Pörrö kait hoitaa ja kosteuttaa 
intiimialueen ihoa ja ehkäisee 
ihon kuivuudesta johtuvaa ku-
tinaa? On näköjään lääkettä 
joka lähtöön.

* * *
- Mitäs mieltä Eetvartti olet 
näistä Orimattilan pimeää 
työtä tekevistä raksa- ja säh-
kömiehistä? Noin meikältä ti-
vattiin taannoin. Vastasin, ettei 
se ole reilua touhua, kun toiset 
yrittävät laillisesti ja maksavat 
veronsa ja vakuutuksensa. Ja 
eläke- ja ym. maksunsa. Jos 
sattuu vaikka tulipalo sähkö-
jutuista, niin ei vakuutusyhtiö 
korvaa, jos ei ole ollut laillinen 
sähköasentaja hommissa.

* * *
Tämmöstä vääntöä. Saa olla 
pahoillaan, jos niin tahtoopi.

E E T V A R T T I

Pörrö oli Kärkkäisellä tar-
jouksessa. Hankkikoon 
ken tuntee kutinaa.

Kuin silloin ennen saivat eräät nauttia ulkohuussin 
ihanuuksista helmikuun pakkasilla. Persus jäätyi 
kiinni.

Heinämaan urhot kantreilla. Ehkä paras kulkuepo-
rukka? Kansa voisi jatkossa äänestää hauskimman 
menopelin.

Itsekin Ladaan hurahtanut kunniakonsuli esittelee 
Lada-kylttiä.
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  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Palvelemme
teitä

ma-pe 7.-17.

Tervetuloa
ostoksille!

PALVELEVA SÄHKÖKAUPPA

VÄLTÄ VESIJOHTOJEN
JÄÄTYMINEN - MEILTÄ
SULANAPITOKAAPELIT

SÄHKÖ-
TARVIKKEET

edullisesti meiltä!

SÄHKÖASENNUSTYÖT 
AMMATTITAIDOLLA

TILAA 03-7777 444

LED LENSER OTSALAMPUT
JA KÄSIVALAISIMET. TUTUSTU!

SISUSTA
VALAISIMILLA

 UUTUUKSIA
 HYVIÄ TARJOUKSIA

 POISTOJA!!!

UFO
hissivalaisin

SS
VVVAAALLALVVVV

HYVHYYHYYV

AIRAM
LED
4 pack

TARJOUS 48,-
9€

1990

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

AINA EDULLISESTI!

18900

NYT MEILTÄ 
JAHTI JA VAHTI 
KOIRANRUUAT

JJ

voimassa rajoitetun ajan

HARVIA CLASSIC 
ELECTRO CS 60 6 KW

SOKEVA 
KATULUUTA
SSS
KK

59900
CNP65.1 
NAULAIN + 
LAATIKKO 
NAULOJA 
2,5 X60 KS 

www.lantmannen.fi/orimattila

Tokkolantie 8, Orimattila
www.orimattilanputkityo.fi 

Orimattilan
Putkityö Oy

Olemme myös
Facebookissa

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

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

Mitsubishi ECODAN
ilma/vesilämpöpumppu

Säästät
euroja!!!
Ecodan toimii
yksin tai vanhan 
järjestelmän
kanssa yhdessä

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

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

LVI-REMPPAAN
saat myös edullisen

remonttilainan!

ÖLJYPOLTIN
tarjoushintaan

LVI-MYYMÄLÄMME

palvelee MA-PE

8.00-16.00

Uutuus!
Danfoss ECO 
patteritermostaatti.
Huonekohtainen lämpötilansäätö.
Älykäs ohjelmoitava lämmönpudotus
ja nosto. Helposti vanhan tilalle.
Tilaa heti Jonin kautta 0405138073

MARRASKUU ON TAPETTIKUU!
Tapettiviikot Värisilmässä 15.-30.11.

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

Värisilmä auttaa
Raksa 2018 messutarjoukset 

myymälässämme koko Maaliskuun ajan!
Ideo vinyylilankkulattia, 
viisi 
kuosia

2250€
m2

Novitek ulkoporealtaat: 
Luosto, Halti sekä 
uutuusmalli Salla.  

Kysy 
tarjous!

Kaikki 
Boråstapeter- 
tapetit

-20%

Dekofloor mikro- 
sementtituotteet, 
tule tutustumaan!

Liukuovet ja säilytysjärjestelmät, 
nyt uutuusmallit myymälässämme


