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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

Avaa tili!
Saat 12 kk
korotonta

maksu-
aikaa!

Ajanvaraus netissä www.orimattilannakokeskus.fi

(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

osta 1
saat 2

Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

Näöntarkastus optikolla
kaupan päälle!

SILMÄLÄÄKÄRIT:
Ti 19.3. Jukka Siitonen
Ke 27.3. Ritva Lemola
Pe 29.3. Jukka Siitonen
Ma 8.4. Ilkka Puusaari
To 18.4. Aleksi Sarkola

Osta nyt,
saat

1. laskun
vasta heinä-

kuussa.

Orimattilan Näkökeskus juhlii

Ajanvaraus netissä:
www.orimattilannakokeskus.fi

Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

(03) 777 2700

12-vuotis-
synttäreitä
Ihanat kanta-asiakkaamme
ja kaikki kynnelle kykenevät
tervetuloa PULLAKAHVILLE

PE 15.3. Klo 10-18 
Lisäksi tyylikonsultti Kisse 
Laurila antaa vinkkejä niin 
silmälasien kuin myös
Pop-up Sarafaanin vaatteiden 
valintaan klo 14-18!
Lämpimästi tervetuloa!
T: Salla, Saana, Maritta ja Anni

Huom! Avoinna myös
LA 16.3. 10-14!

POP UP-tehtaanmyymälä
13.-16.3. Erkontie 12, ORIMATTILAVAIN

päivää!4

POP UP-myymälä 13.-16.3. ORIMATTILA
ERKONTIE 12 (Näkökeskuksen naapurissa)

p. 045 248 7338. Sarafaani-facebook
KE-TO 10-17, PE 10-18, LA 10-14

Kevään
uutta!

Muotia naisille. Koot XS-5XL

Jakku 100% merinovilla.
3 Väriä.

Tunikoita useissa
väreissä.

OUTLET-löytöjä
EDULLISESTI!

VALMISTETTU SUOMESSA

sarafaani.fi
Kävijöiden kesken

koru- ja huiviarvonta!

Ja

Tässä numerossa
kivaa luettavaa mm:
Pennalan ok-tontit
tulivat hakuun ...................s.2
Hyvinvointipäällikkö
Kristiina Hämäläinen
esittelyssä .........................s.3
Tellan jalkahoito ................s.5
Pikku Hannukin tykkää!
Onneksi on
Olan Extraa
- Minäkin sitä
katselen aina
iloisin mielin!

HUHTIKUUN 
EXTRAA 10.4.
Silloin on luvassa
paljon raksa-asiaa
ja muuta keväistä.
VARAA JO PAIKKASI

reijomedia@hotmail.com

Kenkätalo
MASCOTTI - nauhoilla ja tarroilla

Mascotista edullisesti!

Erkontie 14, S-marketin vieressä, 
ma-pe 9-16.30, la sulj. - Mascotin omaa tuotantoa

Kysy lisää: 040 558 6702, Kari Wiio

Kotimaista laatua

Kevät kutsuu jo iloiseen reippailuun!
LENKKARIT

NAISILLE
koot

36-41

MIEHILLE

Miesten koot 41-45

HUOPAKENKÄ - lämmöllä
- Myös Lappiin menijöille mukaan!

Musta ja
tummanharmaa

koot 37-46

Orimattilan kesän avaus!
TOUKOMARKKINAT 18.5.
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Terkkarin risteyksestä

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

NYT TÄYSIN VALMIINA!

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

Kolme kertaa tänä talvena allekirjoittanut on soittanut 
huonosta näkyvyydestä Tienkäyttäjän linjalle, kun terve-
ysasemalta tultaessa kääntyy Terveystieltä vasemmalle 
Helsingintielle, kohti keskustaa. Lumipenkat ovat olleet 
niin korkeat, että jo kerran tapahtui kolari, kun sinne Hel-
singintien alamäen suuntaan ei vaan näe. Sieltä tuli auto 
ja Terveystieltä käännyttiin eteen, mutta onneksi kolarissa 
ei kukaan loukkaantunut.

Kerran sitä lumivallia joten kuten madallettiin, mutta jätettiin 
liikennemerkin ympärille edelleen iso lumikasa, joka esti näky-
vyyden. Tienkäyttäjän linjan mukaan vastuussa on Ely-keskus 
ja sen urakoitsija. Ei ole siis kaupungin ja YIT:n vastuulla. 
Onneksi ollaan jo menossa kohti kevättä ja luonto hoitaa 
homman ja saadaan lisää näkyvyyttä.

Pitäkää huolta omaisistanne
Tässä kuva postilaatikosta, 
jossa on noin 30 laskua. 
Laskujen saaja, yli kasi-
kymppinen mies, oli viety 
joulukuun puolivälissä am-
bulanssilla pois kaupungin 
vuokra-asunnostaan. Sen jäl-
keen asunto tyhjennettiin, kun 
vanhempi mies taisi joutua 
laitoshoitoon?

Asiaa tuli pyynnöstä selvi-
teltyä maanantaina 25.2, että missä ko. henkilö nykyisin 
on, jotta saadaan laskut toimitettua hänelle. Asiaa selvitel-
tiin monilta eri tahoilta, aina Päijät-Hämeen sote-yhtymän 
sosiaaliasiamiestä myöten. Ja niin tapahtui, että samana 
päivänä vanhan miehen postilaatikko tyhjennettiin. Mutta, 
sitten loppuviikosta tuli taas lasku ko. postilaatikkoon. Ei-
kö kukaan todellakaan tajua tehdä osoitteenmuutosta ko. 
henkilölle, jos hän on laitoshoidossa? 

On se vaan niin kasvotonta touhua nykyisin, kun ei ole 
enää paikallisia virkaihmisiä hoitamassa ihmisten asioi-
ta. Kukaan ei tiedä ja kukaan ei ota vastuuta mistään. 
Ja missä ovat kyseisen ihmisen omaiset? Nyt asiaa potki 
eteenpäin naapuri, joka oli huolestunut kasvavasta lasku-
määrästä, jossa oli jo monta perintätoimistojenkin laskua…

Hyvin toimivia valintoja
Orimattilan kaupunki on tehnyt viime aikoina onnistuneita 
valintoja virkoihin. Olemme saaneet todella tehokkaita uusia 
viranhaltijoita. Mikä myös hyvää, he ovat nuoria naisia, joilla 
on innovaatiota tehdä töitä sydämestään. Kehittämispäällikkö 
Jenni Tolvanen, liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Teija Neva-
lainen, viestintäpäällikkö Elina Ruuttila ja hyvinvointipäällikkö 
Kristiina Hämäläinen ovat tervetulleita tuomaan uusia tuulia 
Orimattilaan. Tosin Kristiina Hämäläinen ei ole vielä ottanut 
virkaansa vastaan, sillä hän on kansanedustajaehdokkaana 
ja voipi olla, että häntä kutsuu Arkadianmäki…

- - -
Toivottavasti seuraavissa kuntavaaleissa mukana vielä roik-
kuvat, vanhat 60+ ehdokkaat, ymmärtävät mahdollisen 
valituksi tulemisen jälkeen tehdä tilaa nuoremmille valtuute-
tuille, eivätkä enää itse änkeä tärkeimmille päättäjäpaikoille. 
Nuorissa on Orimattilankin tulevaisuus, sillä nuoret elävät 
tätä hetkeä, eivätkä ole jäänne hevoskaudelta.

- - -
Päättäjät, laittakaa asiat tärkeysjärjestykseen, sillä yhteiskoulu 
tarvitsee sisäilmaongelmien takia välittömästi väistötilat. 
Kyse on oppilaitten ja opettajien terveydestä!

Reijo Välkkynen www.olanextraa.fi

Erkontien hidasteet
vaativat jo korjausta
”Terve. Sinä kun olet toimit-
taja, niin onko sinulla tietoa, 
että meinataanko keskustas-
sa korjata hidasteet Ässän ja 
Op:n edestä? Vai onko kaikki 
rahat mennyt Hennaan? Niistä 
ei kohta pääse kuin maasturilla. 

Ja eikös hidasteillakin ole joku 
enimmäiskorkeus mitä ei saa 
ylittää? Tästäkin saisi varmaan 
jutun tynkää lehteen”.

Tuossa yllä on tavanomainen 
juttupyyntö Extraa-lehdelle, johon 

tietty pitää vastata. Ja käydä ihan 
pelipaikalla toteamassa miten Er-
kontien hidasteet tuntuvat autolla 
ajettaessa. Varsinkin S-Marketin 
kohdalla auto niiaa jo syvään, 
kun hidasteen reunaan on tullut 
monttua, joka on tien kulumaa 

tai sitten routavauriota?
Kaupungin kannattaa korjata 

mahdollisimman nopeasti liian 
syvään painuvat hidastereunat, 
ettei tule vahinkoja autoille. 
Varsinkin matalalla maavaral-
la olevat autot joutuvat jo nyt 
olemaan tarkkana ja pudotta-
maan nopeuden etanavauh-
tiin, kun ajavat hidasteitten yli. 
Mitenkähän kesällä kantrikul-
kueessa pitkät amerikanraudat 
pääsevät hidasteista, kun monis-
sa autoissa on matala maavara? 
Se voi napata pohjasta jostain 
kohtaa kiinni hidasteeseen. 

Paljon tulee palautetta, että 
Erkontie on monin tavoin epä-
onnistunut. On liian ahdasta 
joka tavalla. Parkkipaikat ovat 
änkeämisen taidonnäyte ja kais-
tat ovat liian kapeita. Kun kaksi 
kuorma-autoa kohtaa, niin pitää 
olla kuskien tarkkana, etteivät 
sivupeilit lähde irti. Nyt talvella 
ajoväylät olivat jonkin verran 
vielä normaalia kapeammat 
jään ja lumen takia.

Toivottavasti Käkeläntien ja 
Kärrytien remontit sujuvat pa-
remmin. Ettei sielläkin jouduta 
ahtaan paikan kammoon.

Kukahan näitä katujuttuja 
suunnittelee? Ei kyllä paljon 
ymmärrä käytäntöä miten niit-
ten pitäisi olla, jotta liikenne ym. 
sujuisi joustavasti.

Reijo Välkkynen
Tässä kuvaa S-Marketin kohdan hidasteesta. Siinä on jo selvä kuoppa tullut 
tiehen.

Pennalan Uotilanrinteen
omakotitontteja tarjolla

Orimattilan Pennalan Uotilanrin-
teen 24 omakotitonttia tulivat 
hakuun maaliskuussa ja myyntiin 
huhtikuussa. Hiirihaukankujan, 
Peltopyynkujan sekä Peltosirkun-
kujan varrella sijaitsevat tontit 
ovat haettavana 29. maaliskuuta 
saakka.  

Omakotitonttien koot ovat noin 
1021–1263 m2. Tontit maksavat 
20 420–25 260 euroa, jonka 
päälle lisätään lohkomiskulut. 
Tonttien neliöhinta on 20 euroa. 
Tontin voi myös vuokrata ja vuo-
sivuokra on 6 % myyntihinnasta. 

Rakentamaan tonteille pääsee 
viimeistään 1.6.2019.  

Uotilanrinteelle
rakentamisesta 
Uotilanrinteeseen on laadittu 
rakentamistapaohje, joka oh-
jeistaa, millaisia taloja alueelle 
rakennetaan. Alueen talojen tulee 
olla perinteiseen maaseutuym-
päristöön sopivia harjakattoisia 
omakotitaloja. Materiaalien tulee 
olla selkeitä ja aitoja ja värien 
maaseutumaisemaan sekä 
alueen muuhun rakennuskan-
taan sopivia. Tavoitteena on, että 
alueesta rakentuu viihtyisä ja 
yhtenäinen kokonaisuus.  

Hiirihaukan- ja Peltosirkun-
kujan tontit ovat tarkoitettu 

omakotitaloille. Asemakaavan 
AO merkintä sallii yksi- tai kak-
siasuntoisen pientalon rakenta-
misen. Peltopyynkujan tonteille 
on mahdollista rakentaa lisäksi 
rivitaloja tai muita kytkettyjä 
pientaloja (AP). 

Koko alueella rakennusten 
suurin sallittu kerroskorkeus 
on I u 2/3. Tämä tarkoittaa, että 
pääkerroksen lisäksi yläpuo-
lisesta (ullakko)kerroksesta 
enintään kaksi kolmasosaa 
on asuintiloina. Myös yksi-
kerroksinen rakentaminen 
on mahdollista, mutta tällöin 
taloon suositellaan tehtäväksi 
vähintään käyttöullakko. 

Talojen julkisivuverhoilussa 
voidaan käyttää lautaverhousta, 
tiilipintaa tai rappausta. Alueella 
sallitaan sellaiset hirsitalot, jois-
sa ei ole ulkonevia hirsinurkkia. 
Pyöröhirsiset rakennukset eivät 
ole sallittuja. 

Tietoja tonteista julkaistaan 
Orimattilan kaupungin netti-
sivuilla. Tarkemmat tiedot ja 
hakemuslomake löytyvät osoit-
teesta https://www.orimattila.
fi/palvelut/rakentaminen/va-
paat-tontit/haussa-olevat-tontit

Jos useampi hakija hakee 
samaa tonttia, suoritetaan 
hakijoiden kesken arvonta.

Uotilanrinteen tontit ovat tällaisessa havainnekuvan 
näkymässä.
- Hienoa, ne ovat vihdoinkin tulleet hakuun! Noin 
kiittelevät nyt monet, jotka ovat jo muutaman vuoden 
odottaneet ok-tontteja myyntiin Pennalasta.
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Sellaista elämä on
MUSIIKKIA JA TARINOITA

SEPPO HOVI, piano ja tarinat
HANNU LEHTONEN, laulu ja saksofoni

Orimattilan kirkossa su 31.3. 2019 klo 15
Konserttilippu
20 euroa ovelta.
Ennakkomyynti:
K-Supermarket
Orimattila

Järjestää: Orimattilan Pedot ry.     Tervetuloa!

Et jää ilman.

on netissä!
www.olanextraa.fi 

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

Talven riemuja on 
vielä kokematta,

ruskovilloissa 
tarkenee...

www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

OMENAPUIDEN LEIKKAUSTA JA RUISKUTUKSET
TILAA  OMAKOTITALKKARI Kari Viitanen  mp. 044 712 6669
Palvelu on tarkoitettu omakotiyhdistysten jäsenille

ja palvelusta peritään 19,00 € tunti + matkakulut 0,43 €/ km.
Kari tekee normaali talkkari töiden lisäksi pikku sisäremontteja, 
maalauksia, tapetointia, laminaattiasennuksia ym. sekä
ATK – apua jäsenten kotona.
Lisätietoja työnjohto Pertti Oksanen  mp. 044 566 4720 
tai pertti.oksanen@phnet.fi

KORJAUSOMPELUA
Avoinna: Ti 10-17,

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

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

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

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

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

Siltojen rakentaja Hämeestä

Kristiina tuo uusia
tuulia Orimattilaan
Orimattilan uudeksi hyvinvoin-
tipäälliköksi on valittu Kristiina 
Hämäläinen Hollolasta. Hän 
työskentelee Päijät-Hämeen 
hyvinvointiyhtymässä päätoimi-
sena työsuojeluvaltuutettuna, 
joten terveys- ja sosiaalipuolen 
asiat ovat Kristiinalle sydämen 
asia. Koulutukseltaan hän on 
sairaanhoitaja YAMK.

Kristiina on mukana myös ra-
kentamassa ja vaikuttamassa 
yhteiskunnallisissa asioissa, 
sillä hän on Hollolan kunnan-
hallituksen puheenjohtaja ja 
on ehdolla kevään eduskun-
tavaaleissa (kok.). 

- Olen Orimattilan kaupun-
ginhallituksen päätöksestä 
iloisesti yllättynyt ja tietysti 
todella kiitollinen ja iloinen, 
sanoo Kristiina valinnastaan.  

- Lupaan tuoda mukanani 
innostunutta työotetta, laajat 
verkostoni, osaamiseni sekä 
osallistavan työn tekemisen 
otteen.

- Pidän ihmisten parissa työs-
kentelystä ja ideoinnista, joten 
tulen varmasti olemaan tuttu 
näky eri yhteisöissä. Minulla 
on paljon ajatuksia soteen, 
hyte-työhön ja osallisuuden 
kehittämiseen, mutta kuulen 
myös mielelläni kuntalaisten 
toiveita ja ideoita. He tuntevat 
arjen ja tarpeet parhaiten. 

Kristiina kertoo, että hänellä 
paljon tuttuja ja ystäviä Ori-
mattilassa ja syntyperäisenä 
päijäthämäläisenä luonnollisesti 
maakunta ja sen kunnat ovat 
tulleet hänelle tutuiksi eri ta-
voin.

- Tiedän Orimattilasta jonkin 
verran, paitsi ihmisten kerto-
musten kautta, mutta myös lu-
ettuani alueesta eri tietolähteis-
tä. Toki Orimattilassa on minulle 

myös paljon uutta, mutta koen 
sen olevan pelkästään positii-
vinen asia. Näen Orimattilassa 
paljon kehittymisen potenttiaa 
ja ”pöhinän” alkua, ja osaltaan 
juuri se houkutti hakemaan 
tehtävää. Lähden työntekoon 
täysin puhtaalta pöydältä, joka 
on myös hyvä asia.

Uusi hyvinvointipäällikkö kes-
kittyy pelkästään Orimattilaan, 
kun edellinen teki töitä Pukki-

lassa ja Myrskylässä.
Mikäli Kristiina ei tule valituk-

si kansanedustajaksi, niin hän 
aloittaa työnsä Orimattilassa 
toukokuussa.

Ehdolla myös
eduskuntaan

Kristiina on nuori ja innovatii-
vinen eduskuntavaaliehdokas. 
Mikä häntä kiinnostaa politii-
kassa, ja mitä asioita hän 
haluaa painottaa ja ajaa, niin 
siihen Kristiina vastaa:

- Olen 40-vuotias, johtava 
kunta- ja maakuntapäättäjä 

ja eduskuntavaalien toisker-
talainen. Olen toisen kauden 
valtuutettu, eli ”ura” on edennyt 
nopeasti. Politiikassa kiinnosta-
vat yhteiskunnan kehitykseen 
vaikuttaminen, etenkin nyt 
haastavana aikana ja ihmisten 
arjen helpommaksi tekeminen.

- Äitinä motivaationi tulee 
tietysti lapsista. He ansait-
sevat meiltä perinnöksi hyvin 
hoidetun maan. Nyt ikääntyneen 
omaisen omaishoitajana katson 
päätöksentekoa myös hänen 
vinkkelistään. 

- Haluan viedä eduskuntaan 
erityisesti arjen maalaisjärkeä 
ja sote-osaamista. Lisäksi pai-
notan paljon ylipuolueellista 
yhteistyötä ja sitä edustan 
viimeiseen asti. En tiedä kai-
kesta kaikkea, mutta minulla 
on kuuntelevat korvat ja kysyvä 
suu, ja siksi omassa päätöksen-
teossani korostuu aina monen 
näkökulman kuuleminen. Tätä-
kin tarvitaan eduskuntaan lisää. 

Mitä Päijät-Hämeeseen tulisi 
saada hoidettua tehokkaammin 
valtion taholta? Siihen Kristiina 
vastaa näin:

- Maakunnan edustajien tulee 
tehdä edelleen tiivistyvää yh-
teistyötä esimerkiksi erilaisissa 
kehitys- ja infrahankkeissa, 
alueen elinvoiman edistämises-
sä. Mielestäni eri uudistusten 
ja lakien käytännön vaikutusta 
kuntien ja kuntalaisten näkö-
kulmasta ei aina kuulla eikä 
ymmärretä riittävästi. Kunnat 
ovat tällä hetkellä taloudellisesti 
todella vaikeassa tilanteessa. 

Kristiina kehottaa kaikkia 
käyttämään äänioikeuttaan.

- Kaikista puolueista löytyy 
hyviä, osaavia, yhteistyökykyisiä 
ja -haluisia, päijät-hämäläisiä 
ehdokkaita.

- Ja toivotan tietysti oikein 
mukavaa kevään alkua! Oli 
työosoitteeni mikä tahansa, 
niin yhteistyötä pääsemme 
tekemään. 

- - -
Kristiina löytyy facebookista ja 
myös netistä: www.kristiina-
hamalainen.fi

Voit lukea myös Kristiinan 
pienoiselämäntarinan Naisen 
Ääni -sivustolta: http://www.
naistenaani.fi/kristiina-hama-
lainen-nuoren-poliitikon-muo-
tokuva/

Kristiina on uusi Orimattilan hyvinvointipäällikkö. Hän 
on ehdolla myös eduskuntaan.
(Kuva: Heli Mielonen).

“ Lupaan tuoda mukanani innostunutta 
työotetta, laajat verkostoni, osaamiseni 
sekä osallistavan työn tekemisen otteen.

Näkökeskuksessa
juhlitaan synttäreitä
Ensi perjantaina 15.3. on luvas-
sa Orimattilan Näkökeskuksen 
synttärimeininkiä, sillä yritys 
täyttää 12 vuotta! Se on juhli-
misen arvoinen asia, ja tarjolla 
on pullakahvit kello 10-18.

Orimattilan Näkökeskus on 
paikallinen ja kotimainen yritys, 
joka on aina palvellut asiakkai-
taan hyvällä ammattitaidolla ja 
laadukkailla tuotteillaan.

Näkökeskuksessa puhaltaa 

perjantaina myös muodikkaat 
tuulet, kun tyylikonsulentti Kisse 
Laurila antaa vinkkejä silmäla-
sien sekä Sarafaanin naisten-
vaatteiden valintaan kello 14-18. 
Sarafaanin PopUp-myymälä pal-
velee 13.-16.3. Orimatin tiloissa, 
Näkökeskuksen naapurissa.

- Tervetuloa mukaan synttäri-
kahville ja tutustumaan tuottei-
siimme, toivottaa Salla Salmela 
Näkökeskuksesta. 

Orimattilan Areenalla
tapahtuu torstaina 11.4.
Areenalla on 11.4. kello 8-16 harrastemessut – paikalliset yhdis-
tykset ja yritykset esittelevät harrastetoimintaa ja lajeja pääsee 
kokeilemaan. Paikalle on kutsuttu koululaiset.

Illalla klo 17-19.30 Areenan avajaiset
Ohjelmassa:
- Orimattilan yhdistykset ja yritykset esittelevät alueen harras-

tustoimintaa ständeillä
- Pieni avajaisohjelma
- Kahvitarjoilu
- Vuoden 2018 Orimattilan menestyneiden urheilijoiden, seu-

rojen ja toimihenkilöiden palkitseminen sekä kulttuuripalkinnon 
jakaminen.

TALOUSHALLINTOA PARHAIMMILLAAN

Tilitoimistopalvelut paikallisesti
puh. 044 753 5701

juha.lassila@rantalainen.fi
www.rantalainen.fi
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KOULUTUSOHJELMA
KEVÄT 2019 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen koulutuksiin:
tarja.korpela@lamk.fi / 044 7080 878 

Koulutukset toteuttaa Lahden ammattikorkeakoulu

Osallistuminen maksutonta

    Työkaluja, tukea, tietoa, valmennusta, koulutusta ja 
    apuja kumppanuuksien löytämiseen ja muodostamiseen

    Kehittämisprojekteja ja asiantuntija-apua liiketoiminnan 
    kehittämiseen sekä uudistamiseen

Tuloksellisellista yhteistyötä muuttuvassa toiminta-
ympäristössä Orimattilan alueen yrityksille, yhdis-
tyksille ja sote-palveluntuottajille           

Asiakaskokemuksen johtaminen          7.3.2019

Asiakas ja asiakaskokemus            17.4.2019     
digitaalisessa palveluissa        

     

VERKOSTOITUVAT 
SOTE-YRITYKSET 
PÄIJÄT-HÄMEESSÄ 

Vahvista osaamistasi ja osallistu 
Verkostoituvat sote-yritykset –hankkeeseen!

www.lamk.fi/hanke/versote

9.5.2019Verkostoituvat sote-yritykset 
-kevätseminaari

Rakkaudesta 
liikuntaan!

Pakaantie 1,
Kehräämö 2. krs

Kukkakauppa ja Hautauspalvelu
Diia täyttää 5-vuotta!

-25%

10€

Lauantaina 23.3. juhlitaan klo 10-14!
Järjestämme kimppupajan,
jossa jokainen saa olla 
floristina.
7 kpl kukkia
ja vihreät vain
Kukat saa valita itse.
Me autamme ja
 ohjeistamme.

Lämpimästi tervetuloa kaikki
 uudet ja vanhat asiakkaat!

ohje
Kynttilät,
suojaruukut
ja lahjatavarat

Kahvipannu on myös kuumana.

Kukkakauppa ja Hautauspalvelu Diia Oy
Erkontie 13, 16300 Orimattila 

044 9746132 

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

Motivaatio hiipui
taas, mikä avuksi?
Motivaatio on voimavara, jota ilman 
ei synny mitään. Saat idean vaik-
kapa kunnon kohentamisesta. Näet 
jo itsesi vahvempana, nopeampana 
tai energisempänä ja siitä inspiroi-
tuneena aloitat intoa puhkuen kun-
nonkohotusprojektin. Aluksi jaksat 
tehdä asioita sen eteen mainiosti, 
mutta sitten into lopahtaa ja tavoite 
jää saavuttamatta. Tämä on todel-
la tyypillistä ja kuulostaa varmasti 
monen mielestä tutulta, oli haluttu 
tavoite sitten mikä tahansa.

Miten sitten ylläpitää motivaatiota 
ja oikeasti saavuttaa tavoitteensa, 
kun se meinaa hiipua?

1) Arvot, ovat yksi ratkaisevimpia 
tekijöitä, kun halutaan ylläpitää mo-
tivaatiota. Tavoitteemme tulee olla 
yhteydessä syvimpiin arvoihimme, 
jotta jaksamme ponnistella kohti 
tavoitetta silloinkin, kun ei huvittaisi. 
Kirkastamalla arvomme, saamme 
merkityksellisiä syitä jatkaa teke-
mistämme.

2) Opettelemalla itsesäätelytaitoja 
eli tunteiden ja ajattelun säätelyä, 
mielikuvien ja itsepuheen sääte-
lytaitoja sekä keskittymiskyvyn 

parantamista.

3) Huolehtimalla psyykkisten ja 
fyysisten voimavarojen riittävyydes-
tä. Jos olemme väsyneitä ja stres-
saantuneita tai fyysinen kuormitus 
on liian kova, on ”moti” kadoksissa. 
Huolehtimalla riittävästä palautu-
misesta ja fyysisestä kunnosta, li-

säät samalla psyykkisen stressin 
sietokykyä.

4) Tiedostamalla tottumukset ja ta-
vat. Toimitko autopilotilla, vai osaatko 
pysähtyä ja ohjata itsesi tekemään 
tietoisesti parempia valintoja, jotka 
vievät kohti tavoitettasi?

5) Ympäristön merkitys on valtava. 
Saatko kuulla epäilyjä onnistumi-
sestasi, kateellisia kommentteja 
tai lannistavia lauseita? On ter-
vettä itsekkyyttä valita sellainen 
lähipiiri, jonka ympäröimänä saat 
tuntea tunteesi, saat epäonnistua ja 
jossa tunnet luottamusta sekä saat 
kannustusta. Voit oppia taidon, jossa 
sinä ohjaat itseäsi, eikä ympäristö. 

Mikäli tarvitset apua motivaation 
ylläpidossa ja haluat kannustavaa 
valmennusta, ota yhteyttä!

Valmentaja
Tmi Kisse, Krista Laurila
Mind Coach® stressinhallinta, 

liikunta ja elintavat
tmikisse.weebly.com
Lisää vinkkejä ja ajankohtaisia 

asioita Facebookissa: Tmi Kisse
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- L u k i j a n   k y n ä s t ä - 
Tällä palstalla saa ottaa kantaa asioihin ja olla omaa mieltään, 
mutta ketään ei saa henkilökohtaisesti loukata. Asiattomia nä-
kemyksiä ei julkaista.
Mieluusti mielipiteet sähköpostitse: reijomedia@hotmail.com

Kukkakauppaa viisi vuotta

Diia palvelee
monipuolisesti

 - Olenko minä antanut
sinulle luvan kulkea siinä?  
Kaunis talvisunnuntai ja han-
kikanto. Emäntä kaipaa pikku 
koiransa kanssa liikuntaa ja 
raitista ilmaa. Eväät reppuun, lu-
mikengät kainaloon ja menoksi.  

Taivalletaan Lintulan taakse, 
pellon laitaan, Virenojalle vievän 
latureitin tuntumaan. Lumiken-
gät jalkaan ja hangelle. Koira 
riemuiten nuuhkii oravan ja 
pupun jälkiä.

Kaupungin tekemää latu-uraa 
seuraten kaksikko pysyy kartalla 
eksymättä. Taivalletaan ladun 
viertä häiritsemättä hiihtäjiä. 

Ladulle ei mennä, hanki on 
kantava. Vain ojat ylitetään 
ladun reunaa myöten. Hiihtä-
jätkin hymyssä suin huikkaile-
vat tervehdyksiä sujutellessaan 
ladulla.

Parin tunnin taivalluksen jäl-
keen on aika lähteä kotia koh-
ti. Hiukan väsyneen emännän 
mielessä väikkyy jo päiväkahvi 
ja mustikkapiirakka.

Yhtäkkiä kajahtaa vihainen 
huuto: - Olenko minä antanut 
sinulle luvan kulkea maillani!? 
Olen luvannut vain hiihtäjien 

mennä siitä. Tämä alue on ke-
sällä täynnä koiria. Mene heti 
pois sieltä! Minä en ole antanut 
sinulle lupaa kulkea täällä! 

Vaaleasta talosta on tullut 
mies terassilleen huitomaan 
ja rähjäämään.

Emäntä pysähtyy, kuuntelee, 
huokaisee syvään ja järkytty-
neenä jatkaa matkaansa, poh-
diskelee. Olikohan rähisevä 
mies vihainen lumikengille, 
koiralle vai ihmiselle? Vai oli-
kohan hänellä jostain muusta 
paha mieli? Miksei hän puhunut 
ystävällisesti? Olinko luvatto-
milla hangilla? Jokamiehen 
oikeus?

Niitä näitä miettii jo naurahdel-
len kahvia hörppäilevä emäntä. 
Koira nukkuu väsyneenä iha-
nasta retkestä. Huomenna on 
uusi päivä ja mennään uudelle 
retkelle!

Vaaraton
lumikenkäilijä

Kukkakauppa ja Hautauspalvelu 
Diia on 5-vuotias. Extraa kävi 
kuulostelemassa, miten yrityk-
sen matka on sujunut, sillä aito 
ja perinteinen kukkakauppakin 
on jatkuvien muutosten tuu-
lissa. Kaikkiin haasteisiin yrit-
täjä Susanne Parkkila-Luuri 
ja Minna Pajunen vastaavat 
iloisella palvelumielellä.

- Olemme mielestämme löy-
täneet paikkamme Orimattilas-
sa ja meille on syntynyt laaja 
asiakaskunta. Kiitos siitä kai-
kille asiakkaillemme, Susanne 
ja Minna toteavat. 

- Asiakkaat ovat tänä päivänä 
todella kiireisiä ja haluavat löy-
tää nopeasti sopivan tuotteen, 
joten heille on oltava paljon 
valmiita kimppuja, joista he 
voivat valita mieleisensä. Me 
toki sidomme jokaisen toiveiden 
mukaan edelleen yksilölisen 
kimpun myös odottaessa, mutta 
silloin asiakkaan on hyvä muis-
taa, että sidonta on käsityötä ja 
kimpun valmistumista joutuu 
odottamaan, Susanne sanoo. 

- Meillä on myös nettikauppa, 

josta voi tilata tuotteen valmiiksi 
pakattuna, maksaa ja sitten 
vain noutaa itselle sopivana 
ajankohtana, tai tilata kukil-
le kuljetuksen. Nettikaupan 
tuotevalikoimaa kehitämme 
jatkuvasti peremmin asiak-
kaiden tarpeita vastaavaksi, 
Minna lisää. 

Diian toiminta alkoi vuonna 
2014 kahden alaa opiskelleen 
ammattilaisen tarpeesta työl-
listää itsensä kokopäiväisesti 
kukkakauppa- ja hautauspalve-
lun alalle. Sopiva liiketila löytyi 
keskeiseltä paikalta Erkontien 
varrelta ja asiat järjestyivät niin, 
että yrittäjiksi ryhtyminen oli 
mahdollista.

- Olemme saaneet palvella 
todella monia ihmisiä heidän 
elämänsä eri tilanteissa kuk-
kien merkeissä, sekä tietysti 
hautausasioissa. Kiitos myös 
kaikille omaisille, jotka olette 
luottaneet meihin ja olemme 
saaneet kunnian auttaa teitä 
läheistenne hautajaisjärjes-
telyissä. 

Mikä on Orimattilassa trendi, 

mistä kukista ja kukkajutuista 
täällä tykätään? Siihen Susanne 
ja Minna vastaavat:

- Nuoremmat asiakkaat usein 
tulevat esimerkiksi Instagra-
mista löytämänsä kuvan kanssa 
liikkeeseen ja toivovat saavansa 
samantyylisen kimpun. Meidän 
on silloin pystyttävä sitomaan 
toivotun tyylinen kimppu, joten 
me seuraamme paljon kukkat-
rendejä esimerkiksi lehdistä, 
Instagramista ja pinterestistä 
pysyäksemme edellä siinä, mitä 
asiakas seuraavaksi haluaa.

Aito kukkakauppa palvelee 
aina henkilökohtaisesti. Asia-
kas saa myös neuvoja, miten 
kukat parhaiten hoidetaan. Diia 
myy pääasiassa lähipuutarhojen 
sekä kotimaisten tuottajien kas-
vattamia kukkia, jotka ovat aina 
tuoreita ja kestävät pitkään.

- Tosin tänä päivänä lähes 
kaikki leikkokukat tulevat 
suoraan Hollannista meidän 
liikkeen ovelle.

Synttäreillä on luvassa iloista 
meininkiä, jossa asiakkaatkin 
saavat toimia floristina.

- Juhlimme Diian syntymäpäi-
viä lauantaina 23.3. klo10-15, 
jolloin järjestämme kimppupa-
jan, jossa jokainen voi kokeilla 
floristin hommia meidän opas-
tuksella. Kukat kimppuun saa 
valita itse. 

- Kahvipannu on tietysti myös 
kuumana silloin.

- Toivotamme kaikki asiakkaamme lämpimästi tervetulleiksi, Minna ja Susanne 
toivottavat.

Ennaltaehkäisevä hoito on tärkeää

Pidä jalat kunnossa!
Jalat ovat ihmisen tärkein kul-
kuväline. Siksi niistä kannattaa 
aina pitää hyvää huolta niin, että 
ne kestävät koko elämänkaaren 
ajan terveinä ja elinvoimaisena. 
Miten jalkoja sitten tulee hoitaa, 
niin siitä saadaan hyvää tietoa ja 
hoitovinkkejä jalkahoitaja Tella 
Aroselta. Hänellä on jalkahoi-
tola Aroaskel Rantatiellä, aivan 
Orimattilan keskustassa.

- Olen aikaisemmalta koulu-
tukseltani kosmetologi. Vuosien 
aikana olen käynyt erilaisia 
hierontakursseja, mm. shiat-
suhierontaa, intialaista pää-
hierontaa ja hevoshierontaa, 
Tella selvittää.

- Jalkojen hyvinvoinnin moni-
puoliset hyödyt koko yleister-
veyteen on innostanut minua 
opiskelemaan kokonaan uuden 
ammatin. Olen opiskellut jal-
kojenhoidon ammattitutkinnon 
ja valmistuin 2015. 

Jalkojen terveys on tärkeä 
osa hyvinvointia ja terveyttä. 
Kun pitää jalat kunnossa, niin 
säästyy monilta jalka- ja muil-
takin vaivoilta.

- Omahoito on todella tärkeää, 
ja jos se ei jostain syystä kotona 
toteudu, niin silloin on hyvä käy-
dä asiansa osaavalla jalkahoi-
tajalla. Tärkeää olisi pitää jalat 
ehjinä ja tarkastaa varvasvälit 
säännöllisesti, koska hautuneet 
ja aukinaiset varvasvälit ovat 
porttina infektioille.

Tella suosittaakin säännöllistä 
käyntiä jalkahoitajan luona ja 
omahoito-ohjeiden noudatta-
minen on tärkeää kotona; jal-
kojen huolellinen pesu, kuivaus 
ja rasvaus.

Voi myös
hemmotella

- Jalkojen jumppa on myös 
tärkeä osa terveyttä, koska 
varsinkin iän myötä jalkojen 
rakenne muuttuu ja sitä kautta 

voi syntyä asentovirheitä, muun 
muassa vasaravarvas, vaivasen-
luu sekä kantapään ja päkiän 
alueen kiputilat.

- Sisään kasvaneet kynnet, 
känsät, kovettumat ja syylät 
vaativat usein jalkahoitajan 
hoitoa. Ikäihmisillä on usein 
myös paksuuntuneet kynnet, 
joita on vaikea itse leikata.

- Lääkäriin ohjaisin asiakkaan 
poikkeavien ja äkillisten kiputi-
lojen syntyessä, muun muassa 
ruusu ja tulehdukset.

Esimerkiksi diabeetikot käy-
vät noin kahden kuukauden 
välein jalkahoidossa, sillä se 
pitää myös jalkojen veren-
kiertoa hyvänä. Myös muista 
jalkavaivoista kärsivät käyvät 
säännöllisesti jalkahoidossa.

- Muun muassa sisään kas-
vaneet kynnet ja kipeät känsät, 
joiden poisto vaatii mekaanista 
hoitoa, on hyvä hoitaa heti.

- Sitten osa ihmisistä haluaa 

vain hemmotella itseään, vaik-
kapa kerran tai pari vuodessa 
perusjalkahoidolla, johon kuu-
luu mobilisoiva ja rentouttava 
jalkahieronta. Haluan tarjota 
asiakkailleni myös kiireettömän 
hemmotteluhetken, Tella sanoo 
hymyillen.

Jalkineitten merkitys on suuri 
jalkojen hyvinvoinnissa. Ei ole 
yhdentekevää millä liikutaan.

- Hoidon yhteydessä annan 
hyvät omahoito-ohjeet jalkojen 
parhaaksi. Samalla tarkiste-
taan kenkien sopivuus, myös 
sukkien kanssa. Suurimmalla 
osalla ihmistä on liian pienet 
ja epäsopivat kengät.

Aroaskel jalkahoitola löytyy 
osoitteesta Rantatie 6, Orimatti-
la, puh. 040 523 8910 ja löytyy 
myös facebookista.

- Hoitola on avoinna sopimuk-
sen mukaan. Teen myös laitos- 
kotikäyntejä, joten soitellaan, 
Tella toivottaa.

- Teen vaativia jalkahoitoja. Tervetuloa tutustumaan, 
Tella toivottaa.
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RAKSAPÄIVÄ
lauantaina 13.4. klo 9-14 Tervetuloa!

Esittelypaikat: Tero, 044 761 0968

Henna Peltonen ja Reijo Välkkynen

Loistavat ENERGIAT!
Yhteinen kirja ilmestyy
tulevana kesänä 2019.
Kirja kertoo avoimesti
Hennan herkistä energia-
kokemuksista/enneunista
ja Reijon 20 v. matkasta
parantavan voiman kera.
Kirjassa on tositarinoita
miten energiat auttavat
ja toimivat vaikeissakin
sairauksien hoidoissa.
- VARAA OMA KIRJASI 
NYT ENNAKKOON!
Reijo 050 336 8425, ilt.
loistava.polku@hotmail.com

Päiväkoti Hepokatille
Makuaakkoset-diplomi
- Porkkanapihvit! ryhmä eska-
rilaisia hihkuu kuorossa, kun 
kysytään lempiruokaa. Lapset 
mainitsevat myös hernekeiton 
ja pitävänsä kasviksista.

Kyllä. Päiväkoti Hepokatissa 
syödään ja tunnetaan ruoka 
monipuolisesti. Kun päiväkodin 
kokki Asta Pyykkö saa eteensä 
tulevan ruokalistan, hän ryhtyy 
pohtimaan, miten sitä voisi to-
teuttaa yhdessä lasten kanssa.

- Jos tarjolla on porkkana-
pölkkyjä, jätän osan porkka-
noista kokonaisiksi, jotta lapset 
pääsevät tutkimaan kokonaisia 
porkkanoita. Jos taas listalla on 
sämpylää, lapset saavat leipoa 
ne itse, Asta kertoo.

Kuivannon päiväkoti Hepoka-
tille on myönnetty ensimmäise-
nä orimattilalaisena päiväkotina 
Makuaakkoset-diplomi. Diplomi 
on päiväkodeille myönnettävä 
tunnustus ravitsemuksellisesti, 
kasvatuksellisesti, sosiaalisesti 
ja ekologisesti kestävän päivä-
kotiruokailun edistämisestä. 

Tässä päiväkodissa saa 
napostella yhdessä kasvatet-
tuja herneenversoja ja jauhaa 
aikuisille kahvia. Ruokaa hais-
tellaan, maistellaan, tunnustel-
laan ja kuulostellaan. Lapset 
kasvattavat itse vihanneksia, 
saavat toimia ruoka-apulaisina 
ja kattaa pöydän, leipoa synttä-
riherkut sekä kerätä marjoja ja 
keittää mehua. Ja intoa riittää!

Ruokailo syntyy
tekemällä

Makuaakkoset-diplomi saadaan 
päiväkodin ja ruokapalvelun 
välisen yhteistyön tuloksena 
ruokailuun ja ruokakasvatuk-
seen liittyvistä asioista.

- Meillä ruokakasvatusta 
toteutetaan toiminnallisesta 
näkökulmasta, lapset saavat 
tehdä itse. Sotkua tosin tulee, 
kun vaikkapa yksivuotias syö 
osin lusikalla ja osin sormin, 
päiväkodin johtaja Sari Laak-
sonen nauraa.

- Uskomme, että ruoka-asiois-
ta ei tule peikkoja, kun ruoka 
nähdään ja opitaan monipuo-
lisesti, hän jatkaa.

Päiväkotien ruokaruokakas-
vatuksen tavoitteena on edis-
tää myönteistä suhtautumista 
ruokaan ja syömiseen sekä tu-
kea monipuolisia ja terveellisiä 
ruokatottumuksia. Orimattilan 
ateriapalvelun tämän vuoden 
tavoitteena on lisätä yhteistyö-
tä varhaiskasvatuksen kanssa 
ja hakea makuaakkos-diplomit 
kaikille päiväkodeille.

“ Uskomme, että 
ruoka-asioista ei 
tule peikkoja, kun 

ruoka nähdään ja opi-
taan monipuolisesti.

Myrskylän Säästöpankin vuosi 2018 
- Myrskylän Säästöpankin 106. 
toimintavuosi vuonna 2018 su-
jui jälleen kasvun siivittämänä, 
kertoo toimitusjohtaja Jari Oivo.

Myrskylän Säästöpankin koko-
naisvarainhankinta nousi viime 
vuoden vastaavaan ajankoh-
taan verrattuna 6,7 milj. euroa 
eli 4,01 % ja kokonaismäärä 
31.12.2018 oli 173,7 milj. eu-
roa. Koko säästämisen kasvu, 
kun keskuspankkirahoituksen, 
asiakkaiden talletusten ja deben-
tuurilainojen lisäksi huomioidaan 
rahastot, vakuutukset ja muut 
arvopaperisäilytykset, oli 4,58 %.

- Koko luottokanta kasvoi 
yhteensä 23,5 milj. euroa eli 
12,89 % ja oli joulukuun lopussa 
205,2 milj. euroa. Kasvu perustui 
suurelta osin asiakassiirtymiin 
muista pankeista.

- Säästöpankkien omaan kiin-
nitysluottopankkiin välitettyjen 
luottojen osuus oli koko luotto-
kannasta 40,2 milj. euroa, jossa 
lisäystä edelliseen vuoteen 7,6 
milj. euroa.

Arvonalennustappiot luotoista 
olivat 5 tuhatta euroa.

Pankin korkokate nousi 331 
tuhannella eurolla viime vuoden 
vastaavasta eli 13,76 %.

Palkkiotuotot netto nousivat 
239 tuhannella eurolla. Myy-
tävissä olevien rahoitusvarojen 

nettotuotot olivat -123 tuhatta 
euroa (602).

- Rahoitusvarojen nettotuotto-

jen aleneminen johtui haastavas-
ta markkinatilanteesta. Vuoden 
aikana sijoitussalkkua muutettiin 

myös riskittömämpään suuntaan. 
Tuotot yhteensä vähenivät 0,64 
% ja 28 tuhatta euroa.

Kulut yhteensä kasvoivat 439 
tuhannella eurolla eli 14,03 %. 
Muut hallintokulut kasvoivat 22,2 
prosenttia ollen 1 453 tuhatta 
euroa (1 190). Kasvu johtui pää-
asiassa ryhmän panostuksista 
pankkijärjestelmien uudistami-
seen. Henkilöstökulut kasvoivat 
3,07 %. Suunnitelman mukaisten 
poistojen määrä oli 180 tuhatta 
euroa (154). Liiketoiminnan muut 
kulut nousivat 19,29 % prosent-
tia 703 tuhanteen euroon (589).

Kulujen ja tuottojen suhde 
heikentyi ja oli nyt 0,81 (0,71).

Pankin liikevoitto oli 838 tuhat-
ta euroa eli 370 tuhatta euroa 
vähemmän kuin edellisenä vuon-
na vastaavaan aikaan. Liikevoitto 
oli 0,45 % keskitaseesta.

- Liikevoiton aleneminen, joh-
tui pankista riippumattomien 
kehittämiskulujen kasvusta ja 
sijoitustuottojen voimakkaasta 
vähentymisestä.

Pankin vakavaraisuus on 
vakaalla tasolla. Oma pääoma 
ja varaukset olivat joulukuun 
lopussa 15,2 milj. euroa ja 
vakavaraisuuteen laskettavat 
omat varat 15,4 milj. euroa 
vakavaraisuussuhteen ollessa 
16,78 %.

- Pankin tuloskehityksen arvioidaan pysyvän vuoden 
2018 tasolla, jos korkotasossa tai kilpailutilanteessa 
ei tapahdu merkittäviä muutoksia, sanoo toimitusjoh-
taja Jari Oivo.

Jukkis-Areenalla tapahtuu

MAA, METSÄ JA ME
maaseutumarkkinat
Ensi lauantaina 16.3 kello 9-15 
on Jukkis-Areenalla Orimattilan 
yrittäjätapahtuma, jonka puuha-
miehenä on Marko Suuronen 
yhdessä Jukka ja Reija Nikulan 
kanssa.

- Jukkis-halliin on tulossa Ori-
mattilasta ja lähiseudulta noin 
15-20 pienyritystä ja järjestöä, 
joille on tarkoitus hakea näky-
vyyttä ja tunnettavuutta. Koska 
Jukka Nikula on rakentanut luis-
tinradan, niin yhdistimme nä-
mä kaksi asiaa yhteen: kentän 
avajaiset ja yrittäjätapahtuman, 
Marko selvittää.

- Tapahtuman tarkoitus on 
tukea ylipäätään pienyrityksiä 
ja tuoda heidän asiaansa esille. 
Suomen yrityksistä on kuiten-
kin n. 80 prosenttia 1-3 hengen 
yrityksiä, jotka tarvitsevat lisää 
näkyvyyttä. Mukana on paikal-
lisia yrittäjiä, koneita, tuotteita 
ja palveluja.

Luvassa on lähiruokaa tuot-
tajilta, lapsille pomppulinnaa 
ja poniratsastusta. Tarjolla on 
myös ilmainen keittolounas ja 
ilmaisia ämpäreitäkin jaetaan! 
Tapahtumaan on vapaa pääsy. 
Viljamaantie 4, Orimattila.

Rompepäivät
la-su 13.-14.4.
- Ihan hyvin on saatu jo ennak-
koilmoittautumisia mukaan Rom-
pepäiville. Helmikuun loppuun 
mennessä oli jo viisi uuttakin 
innostunut esittelijää ja rom-
pemyyjää lähdössä mukaan, 
kertoo Jukka Nikula.

Rompepäivät ovat aina saaneet 
Orimattilassa suuren suosion, 
joten Nikke ja Jukkis Areena 
sopivat hyvin tapahtumapaiksi, 

Rompemarkkinat kiinnostavat. Aina löytyy jotain kiin-
nostavaa. (Kuva google)

kun tilaa löytyy niin ulkoa kuin 
sisältäkin.

- Varauksia myynti- ja esittely-
paikoista otetaan vastaan 12.4. 
asti. Kevät on hyvää aikaa tehdä 
kauppaa omista tavaroistaan, jos 
niille ei enää ole itselle käyttöä, 
mutta voivat olla tarpeen monille 
muille.

Kahden päivän pöytävuokra on 
vain 10 euroa, normaalipaikka 
5x5 m maksaa 35 euroa ja sama 
paikkakoko sähköistettynä 50 
euroa / kaksi päivää.

- Paikalla on myös kaksi 
kahviota, ja ulkona grillataan 
makkaraa edullisesti.

- Tervetuloa mukaan Nikke 
ja Jukkis Areenalle klo 10-16, 
Viljamaantie 4.

Varauksia ja lisätietoja: Jukka 
Nikula 040 5024916 ja Reija 
Nikula 045 1032839.

- - -
Jukka Nikula jatkaa työtä 
Orimattilan liikuntapaikkojen 
rakentamiseksi. Salibandy- ja 
jalkapallohallien lisäksi valmis-
tui synteettinen luistelukaukalo, 
jossa voi luistella vaikka kesä-
helteellä.

– Luistelukaukalo on niin uut-
ta, jota ei paljon Etelä-Suomen 
alueella löydy, Jukka toteaa ja 
jatkaa, että kaukalo on tarkoitettu 
kaikkien alueen jääurheiluseu-
rojen käyttöön. Kaukalossa voi 
luistella normaaleilla luistimilla.

Jukka Nikula on ansainnut 
ison kiitoksen tekemästään 
työstä liikunnan ja urheilun 
sekä liikuntapaikkojen puolesta!

Jukka Nikula tempaisee 
usein Orimattilan hyväksi.
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Maalisriemuja
Meikä on ilolla seurannut, kuin-
ka nyt on Orimattilassa tarjolla 
naisille muodikkaita vaatteita. 
Enää ei tarvitse olla pelkästään 
muotitalo Tokmannin varassa. 
Oman kylän neito Heinämaal-
ta myy Muotitorpan vaatteita ja 
sitten Orimatissa käy hausjär-
veläinen Sarafaani-myymälä, 
jossa Eetvarttikin on käynyt 
ihastelemassa. Myös vaatteita.

* * *
Tokmanni tuli mainittua ja nyt 
sitten lukijan nappaamaa kuvaa 
sen pihasta. Saateviestinä oli, 
että nyt saatiin viides autojen 
pesupaikka Orimattilaan, kun 
Tokmannin pihassa pestään 
ilmatteeksi autojen alustat ja 
renkaat! Sori vaan, kun tarjous 
on jo päättynyt.

Oli ilmeisesti Tikanpoikien 
kiinteistöhuollon harmiksi sa-

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

JAKELUHÄIRIÖT

02 900 100 47
JOKA TALOUTEEN
Orimattila, Artjärvi,
Myrskylä, Pukkila.
Noutojakelussa: Kehräämö 
ja K-Supermarket Orimattila.
Jakelupainos:

n. 10.500 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
10.4.2019

torstaisin klo 17-19.
3. krs. Pekka

Löytty 040 322 1780

SUOMI-
TIKKAA

Kehräämöllä

JIPPII!!!
KANTRIT
luvassa taas

19.-20.7.-19

TEHTAAN HALVAT HANAT
KE 21-01.30
PE 21-01.30
L A 21-01.30

Erkontie 11
Orimattila
010 327 4400
ravintolatehdas.fi

Topintie 2, 16300 Orimattila

devesikaivo jäätynyt ja valtava 
vesilätäkkö pääsi syntymään.

Olisi kannattanut soittaa Ka-
nelle, niin mies olisi suurimmat 
höyryt päästellyt ja sulattanut 
sadevesikaivon auki.

* * *
Paljon ovat miespuoliset ottaneet 
hihasta kiinni, kun on kuulem-
ma aurattu ja hiekoitettu mi-
ten sattuu Orimattilan teitä ja 
katuja. Pakko on ollut sanoa, 
ettei näillä keleillä voi kaikkea 
aurata ja laittaa santaa saman 
tien heti, kun oireet ilmestyvät. 
Pitää ymmärtää, että hommat 
kyllä hoidetaan aikaa myöten.

Entisaikaan talvisin oli jopa 
enemmän lunta ja liukasta 
ja ei silloin ihmiset heti ollut 
ruikuttamassa aurauksista ja 
hiekoituksista. Lumityöt tehtiin, 
kun ehdittiin.

* * *
Kärrytien ja Käkeläntien riste-
yksessä on ollut hieman ahasta, 
kun lumikinoksia on haittaamas-
sa ja vievät tilaa ajoväylältä. Sa-
ma risteys on aika tarkka, usein 
ei näe oikealle kunnolla ennen 
kuin ajaa melkein Käkeläntielle 
asti, kun bensapaikan opasteet 
ym. roinat haittaavat näkyvyyt-
tä. Mutta, onnella siitä on moni 
selvinnyt. Toivottavasti tulevan 

tieremontin myötä näkyvyyskin 
paranee.

* * *
Ans kattoo miten sujuu ensi su-
ven kantrit. Viime vuonnahan tuli 
täyteen 30 vuoden putki iloittelua 
ja mukiin menevää tapahtumaa. 
Nyt on kuulunut hajanaista ääntä, 
että voisi olla vanhojen starojen 
kohtaaminen, jossa esimerkik-
si Danny ja saman ikäluokan 
nestorit tavattaisiin. Ilmeisesti 
viimeinen voitelu?

Muistan kuinka Tuomisen 
Hanski muutama vuosi sitten 
totesi, että otetaan vielä kerran 
Kari Tapio esiintymään, kun ei 
tiedä koska laulaa viimeisen 
laulunsa. Hanski aavisti oikein 
ja näin kävi, että Klabbi ehti 
kipaista vielä kerran kantreilla 
ennen kuolemaansa.

Matti Nykänenkin oli tulossa 
kantreille esiintymään 2007. 
Mattia odoteltiin pelipaikalla ja 
herra soittikin, ettei tule, kun on 
humalikossa. Keikka peruuntui 
ja vain kolme ihmistä pyysi li-
pun hintaa takaisin. Eri juttu, 
että saivatko. 

* * *
Meikä kävi ihastelemassa uusia 
liikennemerkkejä Latolantiellä, 
kun tuli poikettua iltapäiväkah-
vien merkeissä taas silläkin 
suunnalla. Etuajo-oikeuden 
päättyminen näytti olevan lisä-
merkkinä nopeusrajoituksen alla. 
Vaan onko määrärahat loppu, kun 
vastaavaa merkkiä ei näy, kun 
tullaan Lahdentien suunnasta 
Latolantielle? Ohessa kuvaa 
niiltä tienoilta.

Sitten Latolantien kevyenlii-
kenteenväylä, sitäkään ei ole, 
kun siitä kertovat liikennemerkit 
puuttuvat. Se on siis korotettu 
jalkakäytävä. Ettäs tiiätte.

* * *
Kyllä kannattaa olla Salon Kor-
jaamon kaveri, sillä se latasi ys-
tävänpäivän tarjoukseksi auto-
pesun vitosella! Sinne Eetvartin 
Ladakin matkasi ja taas kiiltää 
enemmän kuin kaljupäätoimit-
tajan klani.

Iso osuuskauppa yritti panna 

kampoihin ja tarjosi ystävänpäi-
vän autopesua 9 euron hintaan. 
Passasin tällä kertaa, vaikka 
S-Marketissa käynkin lähes 
joka päivä tykkäämässä.

* * *
Harvoin Eetvartti peukuttaa 
kaverin puolesta niin kuin nyt 
painan vihreää valoa Osmo Pies-
kille, kun hän hakee Sodankylän 
kunnanjohtajaksi. Jo kaikkensa 
Orimattilalle antanut kaupungin-
johtaja halajaa kotikonnuilleen 
pohjoiseen, jossa kutsuu Lappi 
luontoineen. Osmo kait puhuu 
saamenkieltä paremmin?

Miten sitten käynee Hennan, 
kun Kuparisen lisäksi toinenkin 
vahva Hennan rakentaja lähtee?

* * *
Eduskuntavaalit lähestyvät ja 
moni on ihmetellyt mitä puuke-
hikkoja on ollut jo loppusyksystä 
pääteiden varsilla, kun ajetaan 
kohti Orimattilaa ja keskustaa. 
No, meikä kun kaiken tietää, niin 
kyseessä on istuvan kansan-
edustajan mainoskehikot, joihin 
ilmestyy Jokisen vaalimainos. 
Ans kattoo onko sama kuva 
vieläkin ja miten käy sitten vaa-
leissa. Miten Henna vaikuttaa? 
Voi tulla äänivyöry suuntaan tai 
toiseen.

Eduskuntavaaleissa tapahtuu 
muutoksia, sillä moni nykyinen 
kansanedustaja heittää hanskat 
kehään ja luopuu. Useimmiten 
turhautuneena, kun ei saa ään-
tään kuuluviin, osa siksi, kun 
alkaa olemaan pattereissa iän 
myötä vähemmän virtaa. Ei ole 
enää tajunnanvirtaa senkään 
vertaa.

Toivottavasti koemme nuorem-
man sukupolven esiinmarssin, 
sillä nykyiset kansanedustajat 
ovat ajaneet Suomen melkoiseen 
velkasuohon, eikä muutenkaan 
ole päästy asioissa eteenpäin, 
vaan enimmäkseen riidelty ja 
vittuiltu muille.

- Katsotaan, kenen kuuppa 
kestää!

* * *
Taannoin hanskaostoilla myy-
jä kysyi meikältä, että vedätkö 
ensin käteen vai pannaanko 
pakettiin?

* * *
Kollit naukuu ja mahlakin juoksee 
jo. On maaliskuu.

Ollaan menossa mukana.
E E T V A R T T I

Kärrytieltä tullessa Käkeläntielle, on näkyvyyttä 
haitannut myös iso lumikasa, joka on makaa osin 
ajotiellä.

Tässäkin pitäisi olla etuajo-oikeuden päättymismerkki 
Latolantien alussa, mutta määrärahat lienee loppu? 
Ja minkähän takia?

Lukijan kuvassa todetaan, että nyt saatiin jo viides 
autojen pesupaikka Orkkulaan.

Salon Korjaamo oli 
todella ystävällinen, kun 
latasi tiskiin autopesun 
vitosella.

Lappi kutsuu takaisin.
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Orimattilassa
tapahtuu

Lähiruokaa
tuottajilta

Lapsille
pomppulinna

ja poni-
ratsastusta

Ilmainen
keittolounas 

Ilmaisia
ämpäreitä

jaossa

JUKKIS-Areena
Viljamaantie 4

Orimattila
VAPAA PÄÄSY

La 16.3.2019 klo 9-15
MAA, METSÄ JA ME

MAASEUTUMARKKINAT 
JUKKIS- AREENALLA 

Orimattilassa!
Tule ja koe maaseutu. 
Mukana paikallisia yrittäjiä, 
koneita, tuotteita, palveluita.

Luistimet mukaan,
pääset
kokeilemaan
uutta synteettistä
luistinrataa! 

TERVETULOA
KOKO
PERHEELLÄ!        

Sähköasennustyöt 
luotettavasti ammattitaidolla

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

PALVELEMME
TEITÄ

MA-PE
7.-17

SÄHKÖASENNUS OY
OLIN & TUOMISET
ON A-RYHMÄN
SÄHKÖURAKOITSIJA
Tarjoamme asiantuntevaa
palvelua yli puolen
vuosisadan kokemuksella. 

Tarvitsetko
sähkömiestä? 
Soita ja sovi aika

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

 myynti ja asennukset

Meiltä myös
SISUSTUS-
VALAISIMET

nahkhiir.fi
puh. 0400 711 290

Koirapappis kielsi
menemästä uimaan
ennen kuin jäät sulaa,
mutta tehdään
varttuessa vaikka
lumitöitä…

EDULLISEEN HINTAAN

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

1290

1000

GYPROC-LEVYT 
RAKENTAMISEEN

490

www.lantmannenagro.fi/orimattila

AIR1 ADBLUE 
10L KANISTERI

HIEKOITUS- 
SEPELI

PUUKIUAS 
HARVIA 16

27500

LASINPESUNESTE 
SHINY POWER 
4L -20C

3 PRK

EXTRAA vaan on 
niin tykätty juttu.
Mainoksesi menee perille! Reijo, 050 336 8425


