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Katso Diian
ilmoitus
sivulta 3

Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu 
Diia Oy

 Kauneimmat kukat Diiasta!
 Teemme ammattitaidolla kukka-
 sidontaa kaikkiin elämäsi hetkiin

Erkontie 13, Orimattila
ma-ke 10-17, to-pe 9-18 la 9-16 ja su 11-15

044 974 6132  www.diia.fi

Kevään Uutta!
Yksilölliset kotimaiset asut
Kokoja myös kurvikkaille!

HOUSUJA 39,90-79,90
OUTLET-löytöjä edullisesti!
Huiveja & koruja alk. 10€

TEHDAS & MYYMÄLÄ, Vaahteratie 4 B, Oitti, P. 045 248 7338
POP UP 18.-21.3. ORIMATTILA Erkont. 12 Ark. 10-17, la 10-13

    www.sarafaani.fi

Naisten vaatteiden tehtaanmyymälänNNNaaaiisssttteeennn vvvaaaaatttttteeeiiidddeeennn tteeh

POP UP
yy

ke–la
ORIMATTILA, Erkontie 12

4
PÄIVÄÄ!

Asut ihanille naisille. Valmistettu Suomessa

KOOT
XS-5XL

Huiviarvonta KE-LA kävijöiden kesken!

Parturi-Kampaaja
ANNI VILJA
-Ajanvaraus numerosta 044/2726668
Erkontie 6 (BeautyStudio R&K tilat)
Facebook Parturi-Kampaaja Anni Vilja

Avoinna TI-LA
sop. mukaan.
TERVETULOA!

MAALIS- JA HUHTIKUUN AJAN
TARJOUKSET KEVÄÄSEEN!
KAMPAAMO-
LEIKKAUS
(norm.32€)
PARTURI-
LEIKKAUS
(norm.26€)

30€

24€

Väriasiakkaille
OLAPLEX -
KORJAAVA JA SUOJAAVA
hoito värin yhteydessä
veloituksetta! (arvo 15-25€)

!

OJAAAVA

ORIMATTILAN KANTRIKATSASTUS

SOITA
045 693 3748

Topintie 2B
Orimattila

www.omkk.fi

100% Kotimainen katsastusasema

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

Varaa aikasi: omkk.fi / 045 693 3748

Tervetuloa
Kantri-

katsastukseen!

nahkhiir.fi
 - katso

20 vuotta,
eikä suotta!
20 vuotta,
eikä suotta!

Kenkätalo
MASCOTTI

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

Mascotista kevätjalkaan!

Huopakenkiä jokaiseen jalkaan!

Saapunut uusia NAISTEN KENKIÄ
- TULE JA HAE OMASI!

Koot
36-41

- vaalea
ja sininen

Naisten TARRAKENKÄ Naisten KENKÄ
- sisä- ja ulkokäyttöön

Koot
37-41

- myös
valkoinen

36-42

- musta, 
37-42

Orimattilan Näkökeskus
 - katso ilmoitus ja juttu
  tämän lehden takasivulta
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Lähituotanto on parasta
Orimattilassa on harvinaisen paljon lähituottajia, jotka tar-
joavat laadukkaita ja maistuvia tuotteita. Tunnettavuutta 
löytyy: Varpion Puutarha, Maatila-Liha Meronen, Salmisen 
Leipomo, Ruhan Meijeri, Ykkösleipurit sekä monia muitakin 
yrityksiä ja tuottajia.

Lähituotanto siitä parasta, että se tulee läheltä eikä mis-
tään matkojen takaa Kiinasta. Se takaa aina tuoreuden ja 
laadukkuuden, kun tuotteet eivät ole reissussa rähjääntyneet.

Lähituotteet ovat helposti tunnistettavissa, sillä tuottajatkin 
usein tunnetaan ja menetelmät, miten ja missä lähiruoka 
valmistetaan.

Orimattilan lähituottajien tuotteet saavat täyden kympin. Ne 
ovat todellakin laadukkaita ja ammattitaidolla valmistettuja. 
Niitä löytyy paikallisista marketeista ja suoramyyntitiloilta. 

Kaikkien lähituotteet eivät ole yltäneet marketteihin, joten 
niille pitäisi saada lisää näkyvyyttä. Ajatuksen arvoinen 
olisi suoramyyntipaikka Orimattilan keskustassa. Sieltä 
voisi vaikkapa viikonloppuisin perjantaina ja lauantaina 
löytyä paikallisia lähituotteita.

Tuottajatori tai joku vastaava kyllä menestyisi täällä, 
kun sellainen on toiminut Kokemäelläkin jo yli 20 vuotta. 
Tuottajien toimesta. Ja vierailevina kauppiaina kalasta-
jia ja hunajanmyyntiä, mansikkaa. Sesonkien mukaan. 
Kokemäellä vaeltaa puolet vähemmän kansaa kuin täällä 
Orimattilassa. Joten eiköhän tuottajatori onnistu meilläkin.

Kunnat ovat jo heikoilla

Varpion, Salmisen ja Merosen tuotteet ovat 
tunnetusti laadukkaita. Niitä kannattaa aina 
suosia. 

Vuosikymmenten ylensyönti ja holtittomuus politiikassa 
sekä maailmantalouden rajut vaihtelut ovat saaneet monien 
kuntien taloudet heikkoon happeen.

Sote-jutut tulevat sekoittamaan pelikenttää todella pahasti 
lähivuosina. Syy on yksinkertainen, sillä yleinen pahoinvointi 
lisääntyy ja kansa vanhenee. Veronmaksajien osuus ja sitä 
kautta kuntien tuotto vähenee, kun valtio entistä enemmän 
karsii kunta-avustuksista. Se on nääs pakko, kun valtionkin 
talous on kriisissä. Ja pahenee Kiinan nuoleskelulla.

Myös koronavirus tullee aiheuttamaan vahinkoa kun-
tatalouteen.

Orimattilan sampo ei ole Henna, vaan uusien yrittäjien 
saaminen kaupunkiin ja sitä kautta työpaikkoja ja verotuloja.

Kehityksen jarrumiehet
Ja nimenomaan miehet, ainakin monessa kunnassa ja 
kaupungissa. Useimmiten he ovat jäänne hevoskaudelta, 
siltä ajalta, jonka ajatukset ja teot eivät ole enää vuosikausiin 
sopineet kunnalliseen päätöksentekoon. 

Harmi, kun monelle kuntapäättäjälle on tärkeintä ne omat 
kokouspalkkiot ja varsinainen kunnan etu on sivuasia.

Yleensä vanha ja viisas väistyy ja tekee tilaa nuoremmille. 
Se vanha voi hyvillä mielin siirtyä takariviin neuvonantajaksi, 
itämaan viisaaksi. 

Orimattilassakin olisi pitänyt jo tehdä nuorennusleikkaus 
viime kuntavaalien jälkeisissä hallitus- ja valiokuntapaik-
kojen puheenjohtajien valinnoissa. Toivottavasti seuraavien 
kuntavaalien jälkeen nähdään Orimattilassa uusia puheen-
johtajia, jotka ovat syntyisin 1960-luvulla tai sen jälkeen.

Yhteistyön paikka
Nyt kannattaa kaikkien yrittäjien pohtia yhteistyötä toistensa 
kanssa kilpailemisen sijaan. Koronavirus ajaa rajusti eri 
toimintoja alas ja aiheuttaa pahoja ongelmia yrityksille ja 
maksuliikenteeseen.

Yhteistyö on nyt avain yrittäjien ja yritysten kesken.

Reijo Välkkynen www.olanextraa.fi

Osuuspankki rakentaa:

Orimattilan keskustaan
uusia omistusasuntoja

Orimattilan keskustaan valmistuu 
uusia omistusasuntoja, kun Osuus-
pankkitalon asuntosiiven peruskor-
jaushanke valmistuu huhtikuussa. 
Asuntojen myynnin on tarkoitus 
alkaa heti remontin valmistuttua 
ja asunnot tulevat Osuuspankin 
kiinteistönvälityksen OP-Kodin 
välitettäväksi.

Orimattilan Osuuspankki remon-
toi jo aiemmin liiketilasiiven, jossa 
yhteydessä pankin konttoritilat uu-
sittiin ja samaan yhteyteen valmistui 
ravintolatila, johon Ravintola Tehdas 
asettui alkuvuodesta 2018.

Seuraavassa vaiheessa otettiin 
työn alle aiemmin vuokra-asunnoista 
koostunut ollut asuinhuoneistosiipi. 
Peruskorjausurakka alkoi syksyllä 
2019 ja urakan yhteydessä uusitaan 
talotekniikka kokonaisuudessaan. 
Huoneistoihin tulee myös huoneisto-
kohtainen ilmanvaihto. Urakoitsijana 
toimii Rakennus Oy Antti J. Ahola.

Myös asuinhuoneistot remontoi-
daan kauttaaltaan kylpyhuoneineen 
ja keittiöineen. Urakan valmistut-
tua talossa onkin 18 uudenveroista 
asuinhuoneistoa, sekä lisäksi kadun 
puolella viisi liiketilaa. Asuntosiipi 
eriytetään pankin omaan käyttöön 
jäävistä liiketiloista erilliseksi asun-

OP Orimattila toimitusjoh-
taja Jukka Sipilä ja Ra-
kennus Oy Antti J. Aholan 
vastaava työnjohtaja Niko 
Sarena.

Orimattilan Osuuspankin tulos parani selvästi 

OP-Koti Orimattilan välit-
täjät Mika Nyman, Juha 
Siivonen ja Piia Sydänkallio.

to-osakeyhtiökseen, Asunto Oy Ori-
mattilan Erkontie 11. Pienimmät 
asunnot ovat 24m2 yksiöitä ja suu-
rimmat asunnot 58-68m2 kaksioita 
ja kolmioita. Huoneistojen hinnat 
ja tarkempi huoneistoluettelo jul-
kaistaan kevään aikana, kun myynti 
käynnistyy.

Helmikuun alkupuolella julkistettu vuoden 2019 tulos ker-
too hyvästä kasvusta. Korkokate parani lähes 10 prosenttia 
ja vertailukelpoiset palkkiotuotot pysyivät likipitäen ennal-
laan. Liiketoimintaan liittyvät kulut vähenivät selvästi, koska 
merkittäviä kertaluonteisia kiinteistöihin liittyviä kulueriä ja 

arvonalennuksia ei edellisvuoden tavoin ollut tarpeen tehdä. 
Luottotappiot pysyivät edelleen erittäin alhaisella tasolla.

Näiden kuluerien jälkeen kertyi liikevoittoa noin 2,244 
miljoonaa euroa, joka oli noin 64 prosenttia enemmän kuin 
edellisvuonna.

Taloudelliset tunnusluvut:
31.12.2019 31.12.2018

Korkokate, t€ 3 238 2 954

Muut tuotot, t€ 2 332 2 352

Kulut, t€ 3 301 3 945

Odotettavissa olevien 
luottotappioiden 
(arvonalentumisen) 
määrä yhteensä, t€

25 -5

Liikevoitto, t€ 2 244 1 366

Kulut/tuottosuhde, % 59,3 74,4

Tase, t€ 297 735 274 296

Asiakasliiketoiminta, t€ 517 007 484 134

Rahoitustoiminta 225 919 217 224

Yli 90 päivää 
erääntyneet saamiset, t€ 834 737

Ydinpääoma (CET1), t€ 49 821 48 737

Vakavaraisuussuhde, % 56,1 68,1

Asiakkaat, kpl 13 455 13 437

Omistaja-asiakkaat, kpl 7 778 7 320

Omistaja-asiakkaille 
kertyneet bonukset, t€

765 716

Henkilöstö keskimäärin, kpl 17 19
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www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

Maaliskuu on poistokuukausi
tehtaanmyymälässä
Kaikki II-tuotteet  
Erä aikuisten ja lasten
priimaa silkkivillaa -25 % 

-40 %

KYSY  VAPAISTA ASUNNOISTA
Orimattilan Vanhustentaloyhdistys Ry:llä

on  vapaita asuntoja Puistotiellä 35m2

ja Kuismapolulla 40m2. Lisätietoja huoneistoista
annetaan Orimattilan Isännöintikeskuksesta ti-to 9-15

Orionaukio 4, 16300 Orimattila
puh. 03-7771000 tai sähköpostilla orimattila@imasa.fi 

www.olanvanhustentaloyhdistys.fi
Orimattilan Vanhustentaloyhdistys ry

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

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

OMENAPUIDEN LEIKKAUKSET  JA RUISKUTUKSET
TILAA  OMAKOTITALKKARI Kari Viitanen  mp. 044 712 6669

Palvelu on tarkoitettu O:LAn omakotiyhdistyksen ja HÄPI ryn
jäsenille.  Palvelusta peritään 19,00 € tunti + matkakulut 0,43 €/ km. 
Kari tekee, normaali talkkari töiden lisäksi pikku sisäremontteja,
maalauksia, tapetointia, laminaattiasennuksia ym.  sekä ATK – apua.
Otamme myös uusia jäseniä ja asiakkaita.
Lisätietoja: Pertti Oksanen  mp. 044 566 4720 
tai  pertti.oksanen@phnet.fi

Huom! Leikkaamalla mainoksen
talteen saat yhdestä  valitsemastasi
ruukkukasvista ja suojaruukusta 
Tarjous on voimassa 18.3-31.3.-20

Luo viihtyisyyttä kotiin uusilla
viherkasveilla ja suojaruukuilla
Nyt on paras vuodenaika hankkia kasveja,
kun luonnonvalo lisääntyy ja kasvukausi
on käynnistynyt.

-50%

Kevään ihanat
sipulikasvit ruukuissa
ovat nyt myynnissä,
tulppaanit, narsissit,
helmililjat, hyasintit ym. 
Nämä viihtyvät hyvin
viileässä, joten myös pihalle
löytyy jo sopivia kasveja.

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

RAKSAPÄIVÄ 
ON PERUTTU!

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

22.04. HUHTIKUU
13.05. TOUKOKUU
10.06. KESÄKUU
15.07. HEINÄKUU
12.08. ELOKUU

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

Orimattilan
parhaaksi!
Ilmestyminen 2020

EXTRASSA MAINOKSESI HUOMATAAN!

- Tule mukaan
iloiseen menoon!

Lauantaina 25. huhtikuuta pidettävä Maatalouspirkan 
raksapäivä on peruttu.

- Kyseessä on Suomen hallituksen päätös, että 
kaikki yli 500 hengen yleisötapahtumat perutaan 
toukokuun loppuun saakka Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen (THL) suosituksesta, selvittää Tero Lahtonen 
Maatalouspirkasta.

- Raksapäivä siirtyy näin ollen syksyyn. Ajankohta 
on avoin, mutta se selviää loppukesän aikana.

Arte-lääkärien monipuoliset
palvelut myös Orimattilassa

Tiesitkö, että Arte-lääkärit on 
palvellut jo lähes kaksi vuotta 
fysikaalisen hoitolaitos Mus-
culuksen tiloissa?

- Olemme se alkuperäinen 
Arte-lääkärit, joka on vuodesta 
2012 toiminut Lahden kes-
kustassa sekä Sysmässä ja 
myös Orimattilassa tiistaisin. 
Palvelemme sekä yksityisiä, 
vakuutusyhtiöiden että paik-
kakuntiemme työterveyshuol-
tojen asiakkaita, toteaa yrittäjä 
Raimo Niskanen.

Hän on lääketieteen tohtori, 
kirurgi, ortopedian ja trauma-
tologian erikoislääkäri.

- Vastaanotoltamme saat 
jonottamatta kattavat hy-

vinvointi- ja lääkäripalvelut. 
Potilaitamme ovat kaikki 
vauvasta vaariin, muksusta 
mummoon.

Raimon erityisosaamista 
ja -palveluita ovat ortopedia 
yleensä, nivelpistokset, luun-
tiheyden mittaukset, nivelten 
(olka, kyynär, polvi, nilkka) ja 
jänteiden tähystysleikkaukset, 
alaselän mikro- ja makroleik-
kaukset, urheiluvammat, her-
movapautukset, jalkaterän 
leikkaukset. Myös kotikäynnit. 
Leikkaustoiminta: Mehiläinen 
Lahti ja Orton Helsingissä.

- Arte-lääkärit on sitoutu-
maton, paikallinen, suuriin 
ketjuihin kuulumaton lääkä-

rikeskus. 
Raimon kielitaito on suomi, 

englanti ja venäjä, joten hänen 
palvelunsa toimivat monella 
eri kielellä.

 
Potilas-lääkäri
kuin entisaikaan

Arte-lääkärikeskus tarjoaa 
asiakkailleen vanhan ajan 
luottamuksellista potilas-lää-
käri -suhdetta ilman suurta 
byrokratiaa. Tämä heijastuu 
potilaille kilpailukykyisinä 
vastaanottohintoina.

- Käytämme edullisia pai-
kallisia ja kotimaisia yhteis-
työkumppaneita työn laadusta 
tinkimättä. Meille asiakastyy-
tyväisyys on paras palaute. 
Se kertoo, että olemme on-
nistuneet työssämme hyvin.

- Varaa aika nettiajanva-
rauksestamme! Sen löytää 

nettisivuiltamme: www.ar-
te-laakarit.fi

- Ajan voi tilata myös puhe-
limitse 020 734 5678. Asia-
kas voi tulla myös Lahteen, 
Aleksanterinkatu 9, jossa toi-
mimme Tuomitalon pihassa 
Terapia Arten kanssa.

- Tarjoamme myös yrittä-
jäpakettia, johon kannattaa 
liittyä mukaan. Ei ole liitty-
mismaksua ja saa palveluista 
alennuksia. Siihen saa myös 
perheen- sekä yritysjäsenet 
mukaan, Raimo suosittaa.

Sairaanhoitajan
laajat palvelut

Arte-lääkärikeskuksen sai-
raanhoitaja Nina Färlin 
palvelee Orimattilan toimi-
pisteessä. Hän on erikoistu-
nut kirurgiseen hoitotyöhön. 
Työkokemus: akuutti hoitotyö, 
avohoidon sairaanhoitajan 
vastaanotto, kirurginen hoi-
totyö leikkausosastolla.

Ninan kautta: injektiot, kor-
vahuuhtelut, haavahoidot, 
hoitajan sairauslomatodis-
tukset, ompeleiden poistot, 
verenpaineen mittaukset, 
hoidon tarpeen arviot jne. 
sekä terveystarkastukset ja 
rokotukset.

- Teemme myös uniapneatut-
kimuksia ja otamme laboratori-
onäytteitä myös täällä Orimat-
tilassa, Nina selvittää. Kaikki 
näytteet tutkitaan Suomessa.

- Me Arte-lääkärikeskukses-
sa olemme lähellä ihmistä. 
Tullaan tutuiksi.

-  -
Arte-lääkärikeskuksessa hinnat 
ovat asiakasystävällisiä. Täs-
sä muutama esimerkkihinta 
(ennen Kelakorvausta ja toi-
mistomaksua): Erikoislääkäri 
20 min. 95 €, yleislääkäri: 20 
min. 63 €, B-lausunto alkaen 
72 €, ajokorttitodistus 67 €, 
laaja todistus 86 €. Sairaan-
hoitajan vastaanotto alkaen 19 
€, rasitus-ekg: 370 €, uniap-
neatutkimus (yöpolygrafia) 299 
€, yleislääkärin kotikäynti alle 
60 min. 163 €, hepatiitti A+B 
-rokote, sis. injektion 84 €, 
punkkirokote, sis. injektion: 
59 €. Lisää hintatietoja net-
tisivuilla. 

- Tervetuloa Arte-lääkäreille. Kauttamme saa paljon erilaisia ja edullisia terveys-
palveluja, sanovat Raimo ja Nina.

“ Vastaanotoltamme saat jonottamatta 
kattavat hyvinvointi- ja lääkäripalvelut. 
Potilaitamme ovat kaikki vauvasta vaariin, 

muksusta mummoon.
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Edulliset LABORATORIO-
palvelumme ovat

myös ORIMATTILASSA
Tiedustelut puh. 0207 345 678

Erkontie 20, Orimattila/ co Musculus
www.arte-laakarit.fi

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

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

Katso lisää netistä: www.katsura.fi

Topintie 2, 16300 Orimattila

Olemisen ilo Retriitti
Saarenmaalla Laugun maalaistalossa
4.6-7.6.2020 - hintaan 330€/hlö
- majoitus maalaistalossa
- ohjattua ohjelmaa:
 yin-jooga, mindfulness,
 meditaatiota, rentoutusta
- ruoka 3xpäivä, savusauna
 Hintaan ei sisälly laivaliput.
 Lisätietoja ja varaukset:
 puh. 040 567 3614, Eve Johansson

Kevätpaasto
PÄÄTIN tänäkin vuonna aloittaa paaston 
ennen pääsiäisen pyhiä. Mietin kovasti, 
mitkä asiat ovat paastoamisen arvoisia. 
Kehon hyvinvointi on helppo miettiä, 
kohdallani kevätväsymys helpottaisi 
sokeristen herkkujen karsimisella ja 
kahvin vähentämisellä. Mutta miten 
paastota henkisemmällä tasolla, mitkä 
ajatukset ovat kuormittavia arjessa ja 
elämässä?

PAASTON aika on irtipäästämistä 
aiheista ja asioista, jotka tuovat elä-
mään tummaa virtaa ja otsan ryppyjä. 
Puuttuminen toisen ihmisen elämään ja 
arvostelevat ajatukset toimintatavoista 
ovat aiheita, jotka lopulta ehkä kosket-
tavat jokaista. En ole vielä kohdannut 
ihmistä, joka ei olisi joskus päästänyt 
suustaan lausuntoa lähimmäisestä. 
Sehän kuuluu elämäänkin, tunteiden 
käsittelyyn ja hallinnoimiseen. Ehkäpä 
pidättäytyminen sellaisesta olisi onnis-
tuneen paaston salaisuus.

ISTUN työpaikallani ja otin vastaan 

henkilön pahaa tuulta. Sisäisesti pyö-
ritin silmiäni. Tunsin epäonnistuneeni 
paastossa. Nythän juuri arvostelin toisen 
ulosantia, onko minussa nyt suuri vika. 
Inhimillisyys meissä toimii tiedosta-
mattomalla taholla, kuinka paastota 
omasta ihmisyydestään? Sokerinamu 
on helpompi jättää karkkikippoon ja 
Porvoon suukot pahvilaatikkoon. Mutta 
terävä kieli, joka kumpuaa syvyyksistä 
on vaikeampi hallittava.

PAASTOTA voi myös arjen harmauden 
aiheuttamasta väsymyksestä. Metsä-
kävely ja keuhkojen täyttäminen raik-

kaalla kevätenergialla nostaa ihmisen 
taajuutta korkeammalle, mielen jopa 
lintujen tasolle lentämään. Korpit, mus-
tarastaat, joutsenet ja kurjet elävät su-
lassa sovussa kanssamme ja laulavat 
elämän laulua, kukin omalla uniikilla 
äänellään. Vaikka paastoan liiallisesta 
sanomisesta ja runsauden verbaliikasta, 
en halua paastota laulamisesta. Lau-
lan joutsenten kanssa kevätlaulua ja 
vihellän mustarastaan kanssa. Meille 
on annettu suu ja sanat, kieli ja ym-
märrys seuraamuksista, niitä lahjoja 
voi käyttää viisaammin. Pitää laulaa 
enemmän luonnon kanssa, harmoniassa 
luomakunnan kanssa. 

EHKÄ paastoan myös itsekriittisyydestä, 
ehkä paastoan sallivuutta ja myötä-
tuntoa ihmisyydelleni. Armeliaisuutta 
ja rakkautta. Ehkä pyydän itselleni ky-
kyä katsoa omaa ihmisyyttäni lempein 
silmin.

Valoa ja rakkauden pehmeää hyrinää 
Sinulle, lukijani.

Kerttu Laine

Kauneushoitola Evestä
hetkessä Yin-joogasali
- Tässä kiireisessä elämän-
rytmissä huomasin, kuinka 
väsyneitä ja stressaantunei-
ta ihmiset ovat ja minulla 
on aina ollut halua auttaa 
ja tuoda valoa, kertoo Eve 
Johansson.

- Vuosi sitten löysin itse 
Yin-joogan. Se on lempeä 
joogamuoto, jossa keski-
tytään venyttämään pois 
kehon ja mielen kireyksiä 
pitkäkestoisilla asanoilla 
(asento).

- Jooga, joka sopii kaikille, 

joten kynnys sen kokeilemi-
seen on olematon. Yin-jooga 
parantaa liikkuvuutta, kehit-
tää mielenhallintaa, opettaa 
pysähtymistä ja olemisen tai-
toa. Tervetuloa kokeilemaan. 
Seuraava tunti on 22.3 klo 
15.30 - Varaa paikkaisi puh. 
040 567 3614.

Retriitti 4.-7.6.
Saarenmaalla

- Järjestä aikaa itsellesi 
rauhoittumiseen idyllisellä 

ja maanläheisellä Saaren-
maalla, jossa on aistittavissa 
kiireettömyys, rauha ja hiljai-
suus. Olet irti arjen kiireistä 
ja rutiineista.

- Tule opettelemaan elä-
mään tässä hetkessä ja 
hakemaan ajatuksen sie-
men, mikä kasvaa sinussa 
itsessäsi. Voit luoda yhteyden 
itseesi, kehoon ja luontoon. 
Sisäistä rauhaa voit opetella 
meditoinnin ja hiljentymisen 
avulla. Oivallukset alkavat 
syntymään itsetuntosi ke-
hittymisen, kiitollisuuden ja 
hyväksynnän kautta. 

- Lähde rohkeasti mukaan 
Saarenmaalle, Eve suosittaa.

- Luvassa on rakkaudellista 
matkaa itseesi! 

FLT-ravintovalmennusta
nyt myös Orimattilasta
Aito-kauppa sulki ovensa ja yrit-
täjä Pia Tuhkasen elämässä 
puhaltaa uusia tuulia, kun hän 
työskentelee Oloni-klinikalla 
Helsingin Ruoholahdessa.

Oloni on monipuolinen hy-
vinvoinnin klinikka, jossa vas-
taanottaa FLT-lääkäri Kristina 
Laakko ja FLT- ravintovalmen-
tajana Pia Tuhkanen. Klinikalla 
saa myös Colonic -hoitoja ja 
verimikroskopiatutkimuksia. 
Yhteistyössä hoidetaan vai-
keampia suolisto- ja nivelvai-
voja, autoimmuunisairauksia, 
tulehduskierteen katkaisua, 
kilpirauhasen ongelmia tms.

Funktionaalisen lääketieteen 
ravintovalmennus (FLT) tarkoit-
taa, että asiakas huomioidaan 
kokonaisuutena ja oireiden 
mukaan selvitetään taustalla 
olevat laukaisevat tekijät ja 
suunnitellaan asiakkaalle yk-
silöllinen ruokavalio ja oireita 
helpottavat ravintolisät.

- Kiinnitetään huomio ruuan 

sulamiseen, pilkkoutumiseen, 
imeytymiseen ja suoliston kun-
toon.

Poistetaan ärsyttävät tekijät 
ja uudelleen istutetaan hyvä 
bakteerikanta. Näin asiakas saa 
helpotusta nopeasti vatsavai-
voihin ja yleiseen hyvinvointiin. 
Jos ravinto ei sula eikä imeydy, 
niin ruokamassa mätänee suo-
listoon ja aiheuttaa ongelmia. 
Seurauksena on ravintoaine-
puutokset. Pahimmassa ta-
pauksessa suolisto voi olla 
niin huonossa kunnossa, että 
paksusuolen vesipesu ja otso-
nihoito on tarpeen, Pia selvittää.

FLT-ravintovalmentajat ovat 
Paula Heinosen kouluttamia 
huippuosaajia. Koulutukses-
sa opiskellaan rinnakkain 
lääke- ja ravitsemustiede 
sekä funktionaalinen lää-
ketiede. Suoliston kunnon 
lisäksi tarkastellaan maksan 
myrkynpoistoa, ravinteiden riit-
tävyyttä, hormonitasapainoa, 

energia-aineenvaihduntaa, 
elimistön puolustusjärjestel-
mää, sekä unta, liikuntaa ja 
olemassa olevaa ravitsemusta 
ja tehdään siihen tarvittavat 
korjaukset.

- FLT- ravintovalmennus 
on siis paljon enemmän kuin 
ruokaohjeita tai neuvoja ter-
veelliseen ravintoon. Se on 
myös terveysvalmennusta ja 
sairauksia ennaltaehkäisevää 
yksilöllistä valmennusta. Jos 

vaikkapa suvussa on sydän-, 
ja verisuonitauti perimää, on 
ehdottomasti kiinnitettävä 
enemmän huomiota elintapoihin 
ja terveelliseen ravintoon. Huo-
noilla geeneillä varustettuina on 
vain pakko katsoa mitä suuhun-
sa laittaa tai miten elämää elää. 
Stressaako itsensä kuoliaak-
si vai opetteleeko perusasiat 
ruokavaliosta ja rauhoittuu 
nauttimaan elämästä?

Pia ottaa vastaan Helsingis-
sä ja Turussa Oloni-klinikalla, 
mutta tarpeen mukaan myös 
Orimattilassa ja Lahdessa. 
Myös skype-vastaanotto on 
mahdollinen.

Kahden tunnin vastaanotto 
170,- sisältää esitietolomak-
keet, oirekyselylomakkeet ja 
vastaanoton lisäksi myös kirjal-
lisen palautteen. Voit myös ha-
lutessasi päivittää tunnin ajalla 
vain ruokavalion + ravintolisät. 
Siitä ei saa kirjallista palautetta. 
(hinta 100,-) Vapaita aikoja voit 
kysellä p. 0440-611 611

- Tee kunnon ravinto- ja 
terveysremontti, se kantaa 
parempaan loppuelämään, 
Pia suosittaa.

Tapahtumia peruttu
Monia pienempiäkin tapahtumia ja yleisiä koulutuksia on peruttu 
lähitulevaisuudessa koronaviruksen takia. Tarkasta tapahtumajär-
jestäjän tai kouluttajan netti- ja facebook-sivuilta mikä on tilanne; 
peruttu vai pidetäänkö.

Tämä info siksi, ettei turhaan lähde kyseiseen tapahtumaan ja 
sitten perillä vasta huomata, ettei sitä olekaan.
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ABLOY 
CLASSIC

7€

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

SÄHKÖTARVIKKEET
AINA EDULLISESTI!

Tilaa SÄHKÖ-
ASENTAJA 03-7777444

7€

7€

PALO-
VAROITIN

AA
24 KPL

AAA
24 KPL

JÄNNITTEEN- 
KOETIN

5,50

850

850

YÖVALO

AVOINNA MA-PE 07.00-17.00

- laatutuotteet
meiltä edullisesti

39,-
SESSAK Eva ja Elsa

SISUSTA
VALAISIMILLA

TARJOUS

Uutuuksia
Poistoja
HYVIÄ TARJOUKSIA!

S
VV

TARTATARJARJRJ

TUNNISTIN-
VALAISIN L585 S
- valvoo, liikesytytys

46,-

Valaise kotisi!

Tarjous-

hinta

VVVVVaVV

TarjTaTarrjoarjrjoojo
hinthihintaintntata

- valkoinen

Ruskovilla kutsuu
tutustumaan läpinäkyvään
luomuvaatetuotantoon

Ylen ”Verta, hikeä ja t-paitoja” -realitysarja on 
jälleen tehnyt näkyväksi globaalin muotibisneksen 
nurjan puolen. Sen vastakohta on suomalainen 
luomuraaka-aineisiin nojaava lähituotanto, jos-
sa vaatteet valmistavat omat kuukausipalkkaiset 
ompelijat.

Perheyritys Ruskovilla Oy kutsuu tutustumaan 
vaatevalmistukseen Artjärvelle.

Nopeasti päivittyvän pikamuodin hinta on kova: 
vaatebisnes saastuttaa globaalisti enemmän kuin 
lento- ja laivaliikenne yhteensä, ja vaateiden val-
mistajat tuottavat vaatteita täysin epäinhimillisissä 
olosuhteissa. Vain pieni joukko alan yrityksistä ui 
tätä trendiä vastaan. Yksi niistä on suomalainen 
perheyritys Ruskovilla.

Sesonkiajattelusta
ajattomiin perusasuihin

- Valmistamme koko perheelle vaatteita, alus-
asuja ja asusteita ainoastaan luomusertifioiduista 
raaka-aineista, kuten mikromuovittomasta vil-
lafleecestä. Meillä ei ole sesongeittain tai edes 
vuosittain vaihtuvia mallistoja, vaan luotamme 
laadukkaisiin perusasuihin. Lisäksi alan valta-

virrasta poiketen maksamme ompelijoillemme 
urakkapalkan sijasta kuukausipalkkaa, jotta he 
voivat keskittyä tuotteiden huolelliseen valmis-
tukseen, Ruskovillan toimitusjohtaja Ossi Näkki 
toteaa.

Ruskovillan kohdalla kyse ei ole ainoastaan ny-
kykuluttajan vaatimuksiin vastaamisesta, vaan 
luonnonkuidut ja laadukkuus ovat olleet alusta asti 
toiminnan peruslähtökohtia: näillä opeilla on tehty 
kannattavaa liiketoimintaa jo pian 40 vuoden ajan. 
Yritys on toiminut alusta asti Artjärvellä vain reilun 
tunnin ajomatkan päässä pääkaupunkiseudusta.

- Meiltä löytyy saman katon alta suunnittelu, 
leikkuu, ompelu, pakkaamo ja lähettämö, mi-
kä on nykyään melkoinen harvinaisuus alalla. 
Valmistusprosessimme on täysin läpinäkyvää, 
ja meillä käykin usein vierailijoita tutustumassa 
eri tuotantovaiheisiin. Valmistus on myös mietitty 
kiertotalousajattelun mukaisesti siten, että kaikki 
materiaali hyödynnetään. Esimerkiksi tuotannossa 
syntyvä villatilkku karstataan joko vuodevaattei-
den täytteeksi tai jatkojalostettavaksi teollisuuden 
tarpeisiin, Näkki kertoo.

Lisätiedot sekä tehdaskäynnistä sopiminen: 
maria.paassola@ruskovilla.fi

Kehräämö kyselee:

Onko uusia ideoita?
Vuodesta 2002 toiminut Kehrää-
mö hakee uusia tuulia toimin-
taansa. Vanha villatehdas vetää 
väkeä oman kylän lisäksi myös 
laajalti ympäri eteläisen Suomen, 
joten ostos- ja viihdekeskusta 
kannattaa koko ajan kehittää. 
Se on myös koko Orimattilan 
hyväksi.

- Jos jollain on ideoita mitä 
Kehräämöllä voisi olla lisää ja 
uutta, niin kaikki ideat ovat ter-
vetulleita, sanoo Olli Mäkelä. 
Kehräämö tarjoaa jo nyt muun 
muassa laajan kattauksen hyvin-
vointi- ja liikuntapalveluja, tans-
sia, hyvää ruokaa, erikoisliikkeit-
ten kauppapalveluja, kädentaitoja 
sekä kirppiksen… Hakusessa on 
lisää toimintaa, myös sellaista, 
joihin voisi osallistua.

- Vaikkapa alakerran tiloihin 
vaikkapa elintarvikepiste, jossa 
opastetaan ruuanlaittoa. Siihen 
voisivat halukkaat osallistua 
ja oppia uusia ruokajuttuja 
tai leipomista, Olli kaavailee. 

Tai sitten suviaikaan olisi vihdan-
tekijä, joka pitäisi pikku maksua 
vastaan vihdantekokursseja. Tai 
joku näyttäisi miten tehdään 
linnunpönttö ja siitäkin pikku 
harrastuskurssi.

- Myös erilaiset pop up -myy-
mälät ovat tervetulleita, sillä 

myyntitilaa löytyy nopeasti ja 
edullisesti.

Ollia voi ottaa hihasta kiinni ja 
kertoa mitä ideoita voisi kehittää 
Kehräämölle. Hänelle voi laittaa 
myös sähköpostia, kun pukkaa 
hyviä ideoita: olli@lahdenraken-
tava.fi

Vapautuviin kynttiläpajan tiloihin voisi tulla toimintaa, 
joihin voisivat asiakkaatkin osallistua. 

Eki & Mutkattomat nelivitoset

”Rakkaus ravistaa”

Saunan lauteilla vuonna 1975 
syntynyt Mutkattomat -orkesteri 
on päässyt melkein jo miehen 
ikään.

- Ja siitähän me mutkaleirissä 
olemme totta maar vähintäänkin 
rinta rottingilla. Pekan, Hanskin 
ja Ekin muuraama peruskivi pe-
littää. 45-vuotisjuhlan kunniaksi 
on mutkattoman vilpitön ilo jul-

kaista aivan oikeana cd-levynä 
juhla-albumi, joka kantaa nimeä 
”Rakkaus ravistaa”, toteaa Eki 
Jantunen.

”Rakkaus ravistelee” levyllä 
aika lailla leveällä pensselillä. 
Milloin ollaan aivan suu mes-
singillä - milloin ihan muuten 
vaan mukavasti.

- Se on kuin orkesterimme 

tähänastinen elinkaarikin: mil-
loin ollaan Suosikin listapodiu-
meilla Beatlesin ja Rollareiden 
kanssa, milloin laivaestradilla 
syysmyrsky-yönä Estonia -trage-
diassa, milloin Finlandia-talolla 
Finnshits-julkkareissa, milloin 
Tallinnan laululavalla Eestin va-
pautumisjuhlissa tv:lle juonto-
ja tallentelemassa tai Kullervo 
Linna -palkintoa pokkailemassa 
salamavalojen loisteessa.

- Tai milloin ihan vaan niin 
monen tanssiorkesterin tavoin, 
maamme parhaimmillaan 5000 
tanssipaikan, vaikkapa Tölviön 
työväentalon takapihalla keik-
kakärryä apukäynnistämässä 
- kolmenkympin pakkasissa, 
metrin lumihangessa, aamu-
yöstä kello 02.30. Kotimatkaa 
edessä sievoisesti vain vajaat 
500 km. Aamuseiskaksi ’oikeisiin 
töihin’. Keikkamiehen ajokirjaa 
avatkoon ”Lämmin lähtösuukko” 
(raita 13).

- Kruunatkoon koko paketin 
ikivihreisiin upeasti niittautunut 
ja soitetuimpien kärkikahinoissa 
kiikkuva eka levytyskappaleem-
me ja maamerkkimme Jätkän 
humppa (raita 10). Se syntyi, 
kasvoi ja kehittyi Mutkattomien 
kotipesässä Orimattilassa. Kiitos 
hovimestareillemme Melande-
rin Paavolle ja Tupa-Uunolle ja 
tietty hovituottaja Lindströmin 
Timpalle. 1,7 miljoonaa myytyä 
jumppaa on kova juttu!
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Sähköasennustyöt 
luotettavasti ammattitaidolla

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

PALVELEMME
TEITÄ

MA-PE
7.-17

Tarjoamme asiantuntevaa
palvelua yli puolen
vuosisadan kokemuksella. 

Tarvitsetko
sähkömiestä? 
Soita ja sovi aika

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

Voit lukea 
EXTRAA

myös netissä
olanextraa.fi

0€

Gymin ystävänpäivän tempaus
oli huippua!!
Ystävänpäivänä 14.2. oli Keh-
räämön Gymillä iloista mei-
ninkiä, kun siellä tempaistiin 
vähävaraisten lasten liikunnan 
hyväksi. Oli monenlaista tem-
pausta ja toimintaa.

- Tiiättekö mitä.., jos mun 
laskut pitää paikkansa, niin 
ME kaikki yhdessä kerättiin 
tänään 3174€ hyvänteke-
väisyyspottiin! Joista 2190€ 
rahana ja tilisiirtona tulossa 
984€, hehkutti Gym23:n Piia 
Andelin ystävänpäivän iltana. 

- Näistä @eskohirsimaa ja @
monst3ri solttupenkkiin suoraan 
kohdistettua tukea 700€ ja @
tatuleirimaa porrashaastetta 
tuettiin suoraan 800€.

- Kiitos ja anteeksi kaikille, 
kun en millään kerinnyt jokaista 
lahjoittajaa julkaisemaan erik-
seen. Sen verran suuren suosion 
ystävänpäivän hyväntekeväisyys 
kampanja sai. Iso kiitos kaikille 
mukana olleille. Nyt laitetaan 
hyvä kiertoon ja autetaan tukea 
tarvitsevia, Piia kirjoitti face-
book-päivityksessään.

Facebookin Gymin sivuilta 
löytyy lisää tietoa tempauksesta.

Sitten Tatu Leirimaa, joka oli 
tempauksen idean takana. Hän 
heitti haasteen, että nousee por-
raskonetta yhtä soittoa peräti 
viisi tuntia! Niin hän myös teki 
ja miehen kunto kesti hienosti.

Tässä vielä Tatu Leirimaan 
speksit:

5 tuntia, 1544 kerrosta (1 
kerros on 16-17 askelmaa).

- Tää on kyllä kova, kaikil-
la mittareilla katsottuna, Piia 
totesi.

Tatu nousi kaikkiaan 26.248 
askelmaa. Yhden askelman kor-
keus on 21 senttiä ja etenemä 
27 senttiä. Nousukulma on noin 
45 astetta. Se on aika jyrkkää 
ylämäkeä… Joku matematiik-
kaa osaava voisi laskea kuinka 
korkealle ja pitkälle Tatusi ka-
pusi. Kilometrejä ainakin. Las-
kentahaaste vaikka kouluille!

- - -
Kiitos myös Gymille ja Piialle 

loistavasta panoksesta ystävän-
päivän tempauksen hyväksi!

Tässä vaiheessa Tatulla on takana jo neljä tuntia. 
Mies jatkoi reippaasti kapuamista.

Bataatti-kookoskeitto
on lempeän lämmittävää

Bataatista tulee ihana, samet-
tinen ja pastellisen oranssi 
sosekeitto. Bataatti on hel-
posti soseutuvaa ja maultaan 
makeaa. Keitosta saa vegaa-
nisen ja samalla herkullisen 
makuisen, kun korvaa kerman 
kookosmaidolla. Tämä keitto 

sopii paitsi arki-illan ateriaksi, 
myös hienomman aterian al-
kukeitoksi. Se maistuu myös 
lapsille!

Resepti ja kuva:
kotitalousopettaja 
Aira Kuvaja

Paas jo allakkaas
Kantrit pe 17.7.
Ennakkotietona ystävällisesti ilmoitetaan, että Orimattilan 
Kantrit pidetään perjantaina 17.7. Nyt siis vain yksipäiväisenä.

Perinteinen kantrikulkue on luvassa kello 18 alkaen, joten 
jo nyt ideoimaan niitä maailman hauskimpia kulkupelejä 
ja muuta rekvisiittaa kulkueeseen.

Kehräämöllä sitten tapahtuu illan mittaan ravintolan pi-
hapiirissä…

Muutokset mahdollisia. Koronaviruspeikko?

Raksanumero 22.4.
Extraa-lehden keväinen raksanumero ilmestyy 
pääsiäisen jälkeen keskiviikkona 22.4.

Teemalla Orimattilassa osataan ja rakennetaan!
Merkkaa tieto jo allakkaan ja lähde mukaan mainostamaan. 

reijomedia@hotmail.com tai soita 050 3368425

Bataatti-kookoskeitto
800 g bataattia
2 valkosipulin kynttä
6 dl vettä
1 luomu kasvisliemikuutio
1 tl hienokiteistä merisuolaa
½ tl rouhittua mustapippuria
¼ tl jauhettua cayennepip-
puria
½ sitruunan mehu
4 dl kookosmaitoa
3 rkl oliiviöljyä
tuoretta timjamia tai persiljaa

Kuori bataatit ja valkosipulin 
kynnet. Paloittele kasvikset 
kattilaan ja lisää vettä niin 
että kasvikset juuri peittyvät. 
Keitä bataattilohkot pehmeiksi 
ja soseuta keitto kattilassa 
sauvasekoittimella. Lisää koo-
kosmaito, öljy ja mausteet. 
Kiehauta. Tarkista maku ja 
lisää tarvittaessa maustei-
ta. Koristele keitto tuoreilla 
yrteillä.



18.3.2020 7

Maalishurmaa
Jostain kuulin, että Mutkattomat 
on esiintynyt 45 vuotta. Se on 
jo miehen ikä. Vaikka meikä ei 
olekaan enää humpan kaikis-
ta rakkain ihailija, niin annan 
tunnustusta Eki Jantuselle ja 
Mutkattomille.

On porukka tehnyt hyvää 
musiikkia monille tanssijaloille. 
Samalla myös tunnetuksi Orimat-
tilaa. Aikanaan metsäradiossa 
oli suosituin biisi Mutkattomien 
Jätkän humppa. Se missä Eki, 
Pekka ja Hanski lataavat tuvan 
täydeltä.

Mutkattomien miehitys on vaih-
tunut, mutta keulakuva on sama 
Eki. Aikanaan myös ”Toivotaan, 
toivotaan” -ohjelman suosikki-
juontaja. Onnea!

* * *
Salpausselällä kisailtiin ja siellä 
taas Eetvartin suosikki Teresa 
paineli kuin kauris pitkin rinteitä. 
Ja aimo-kaisaa viitututti, kun 
huulirasvasta kärähtänyt kiri 
sadannen kerran puhtaana 
voittoon.

Ne kisat pidettiin, mutta harmi-
tus, kun Hippo-kisat piti perua.

Siitä sitten otti mallia Finlan-
dia-hiihtokin ja perui eka ker-
taa tapahtumansa. Mutta, ensi 
vuonna sitten on taas normi talvi.

* * *
Ihan asiallisesti meikä ehdot-
taakin, että Hennan laajat pel-

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

JAKELUHÄIRIÖT

02 900 100 47

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

n. 10.500 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
22.4.2020

Pikakuljetukset 
yrityksille

Tarvitsetko nopeaa ja tehokasta
PAKETTIAUTOKULJETUSTA? 

Me palvelemme yritysasiakkaita
joustavasti, tarvittaessa kellon
ympäri sekä viikonloppuisin.

Soita meille, niin hoidamme paketin
nopean kuljetuksen ympäri Suomen.

TuoaX / Markus Tuominen

040 823 2426

Myrskylän Säästöpankin
kasvu jatkui viime vuonna
- Myrskylän Säästöpankin 107. toimintavuosi sujui edellisten 
vuosien tapaan kasvun siivittämänä, kertoo toimitusjohtaja 
Jari Oivo.

- Perustamisesta asti olemme olleet itsenäinen, suoma-
lainen pankki. Päätehtävämme on edistää asiakkaittemme 
säästämistä ja palvella heitä ihmisläheisesti kaikissa pank-
kiasioissa. Olemme olemassa vain asiakkaitamme varten ja 
tukemassa toimialueemme kehitystä ja hyvinvointia. Tämä 
arvopohja antaa meille tukevan jalansijan suomalaisessa 
yhteiskunnassa myös tulevaisuudessa.

- Vuonna 2019 pankin kasvu ja kehitys jatkuivat edelleen 
voimakkaana. Vakavaraisuutemme parani onnistuneen kan-
tarahastoannin ja hyvän tuloksen ansiosta. Luottosalkkumme 
järjestämättömät olivat hienoisesta kasvusta huolimatta 
erittäin matalalla tasolla. 

- Kilpailijoidemme edelleen jatkuneet toimet toimintansa 
ja palveluidensa supistamisessa näkyivät meillä asiakas-
määrämme kasvuna. Nopeasta pankkitoiminnan digita-
lisoitumisesta huolimatta suuri asiakasjoukko arvostaa 
edelleen nopeaa ja henkilökohtaista palvelua, jota pys-
tymme tarjoamaan kaikissa konttoreissamme digitaalisten 
palveluiden lisäksi.

Myrskylän Säästöpankilla on konttorit Myrskylässä, 
Mäntsälässä, Orimattilassa ja Porvoossa. Olemme myös 
yhteistyössä Someron Säästöpankin kanssa avaamassa 
Someron nimissä toimivaa konttoria Loviisaan kevään 2020 
aikana. Konttori tulee toimimaan osittain yhteisin resurssein.

Koko luotonanto (milj. eur): 218.2 (205.2) lisäys 6,3 %,
luotoista välitettyjä luottoja (milj.eur) 43.7 (40.2)
Järjestämättömät luotot (milj.eur) 0,566 (0,486)
Kokonaisvarainhankinta (milj. eur):174.3 (173,9) 
Oma pääoma ja varaukset (milj. eur): 14.914 (11,763)
Vakavaraisuussuhde, 18,98 % (16,78)
Liikevoitto (milj. eur): 1.248 (0,838)
Tase (milj. eur): 195.267 (190.435) lisäys 2,5 %
Uusia asiakkaita: 927 (995)

toaukeat otettaisiin jatkossa 
hyötykäyttöön, kun tonttikauppa 
ei näytä käyvän.

Tehdään Hennasta Suomen 
lumivarasto, eli sieltä kaikki 
tuleva lumi kylmävarastoon ja 
sitten sitä harvinaista herkkua 
myytäisiin aina ulkomaille saak-
ka, rikkaille arabeille. Aito lumi 
on ihan eri kuin tekolumi, joten 
siinä olisi bisnesideaa, vai mitä? 
Nyt Ladecin tyypit hommiin.

Toki voisi olla myös tekolunta, 
jota Erolan Viljo ja Laitilan Juha 
puhaltaisivat tykeillä Hennassa, 
jos latukoneella ei ole hommia 
Ämmäntöyräällä.

Kesäisin voisi olla golf-rata.
* * *

Harmi vaan, kun hankepäällikkö 
Keinänen heitti pyyhkeen kehään 
ja jätti Hennan, ja jätti Orimatti-
lan. Miten nyt käy Hennan osuus-
kuntatalojen ja kerrostalon, joita 
hankepäällikkö yritti markkinoida 
ja toteuttaa?

Nyt kysymys kuuluukin, että 
miten käy koko Hennan?

Pitäisikö kilauttaa kaverille ja 
käyttää viimeinen oljenkorsi, kut-
sua Kupru takaisin? Ei taitaisi 
ihan pikku rahalla lähteä.

No vitsi, vitsi…
* * *

Suomen Kuvalehti uutisoi 
19.2.2020, että Kokoomuksen 
kansanedustaja Kalle Jokinen 
salasi Nuorisosäätiö-sotkussa 
ryvettyneen rakennusyhtiön 
vaalituen vuosien ajan. 

Jokinen sai lahtelaiselta raken-
nusliike Salpausselän Rakentajil-
ta vaalitukea 4 000 euroa vuoden 
2015 eduskuntavaaleissa.

Jokisen mukaan 4000 euron 
tuki laskutettiin vahingossa hä-
nen henkilökohtaiselle tililleen.

Hän jätti tuen ilmoittamatta kol-
men vuoden ajan. Lain mukaan 

kaikki kampanjaan saadut yli 1 
500 euron tuet on kerrottava 
vaalirahailmoituksella kahden 
kuukauden kuluessa vaaleista.

Että semmosta.
* * *

Eduskunnan huimausainekes-
kustelusta Jokinen saa arvosa-
nan 10.

* * *
Veteraanipuiston lammikon 
jää on ollut poikasten ihastus. 
Lammikon koristeeksi laitetut 
reunakivet ovat saaneet kyy-
tiä, kun niillä on kokeiltu jään 
kestävyyttä.

Vahva on ollut jää, kun ei mene 
rikki. Siellä voisi turvassa har-
rastaa retkiluisteluakin.

* * *

Se oli 22.2., kun Tuuli-myrsky 
riehui ja kaatoi puita ja katotkin 
lenteli. Orimattilassa terkkarin 
raksatyömaalla se mukamas 
kaatoi työmaa-aitaa, mutta se 
lienee taas jonkun paikallisen 
pölvästin touhuja. Kaikki kumoon 
vaan!

* * *
Itäautojen kunkku Lada alkaa 
olla harvinaisuus Orimattilan ka-
tukuvassa. Muutama Toverilada 

silloin tällöin tulee vastaan, kun 
meikä ajelee keskikaupungille. 
Heinämaalla ei taida olla enää 
muilla Ladaa kuin Eetvartilla?

Onneksi Harri Iivoinen ylläpitää 
vielä vanhaa neuvostorakkautta 
ja jossain vaiheessa myös Liljan 
Antilla oli komea Lada. Paras 
menopeli kelillä kuin kelillä.

* * *
Sitten pukkaa kiitosta sille ta-
holle, joka hoiti betonisen kuk-
kalaatikon Myllykuja 8:n pihasta 
esteeksi, ettei sitä kautta autolla 
kohelleta Myllylän-Lintulan puis-
topolulle. Sama taho voisi lait-
taa betonipossun esteeksi, ettei 
myöskään Myllypellontie 2:sta 
enää ajeta autolla tai skootterilla 
kyseiselle puistopolulle.

* * *
Usein kysellään, että mistä näitä 
juttuja sataa? Vastaus on, että 
lukijapalautetta tulee paljon 
ja sitten muutama kurapuntti 
ja pari ladya ovat useimpien 
tekstien takana. Kuten Masa 
maitokaupassa.

Eivät siis ole hevosmiesten 
tietotoimistosta, vaikka joku 
koiranleuka niin väittikin.

* * *
Päijät-Hämeeseen haetaan 
maakuntajohtajaa. Pitäisiköhän 
jonkun kivan taas hakea?

* * *
Onkohan Orimattilassa riittävästi 
ruokailupaikkoja? Erkontien var-
rella on vain 7 kipaletta.

* * *
Sitten tiedoksi: Mies, joka lyö 
naista, hän on todellinen raukka. 
Sellainen ei ole edes mies.

* * *
Toivottavasti Artjärvi-päiviä ei 
jouduta perumaan koronavi-
ruksen takia...

E E T V A R T T I

Voi niitä aikoja, kun nämä nuorukaiset kirmasivat 
mutkattomasti pitkin Suomea. Juoksutekniikkaa 
kannattaisi harjoitella.

Veteraanipuiston lammikko on saanut tuta reunaki-
vien pommitusta. Asialla poikaset.

Tällä kertaa sai kyytiä terkkarin raksatyömaan suo-
ja-aidat. Joku vaan ei tykkää.

Betoninen kukkaloora estää nyt autolla ajon puisto-
polulle. Kiitos!

- Vai on nämä Eetvartin 
jutut hevosmiesten tieto-
toimistosta!
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Kehräämö 
kutsuu

Kehräämö 
kutsuu

Kehräämön palveluja:

 (Heinämaan pitsi)

Lisäksi paljon muita palveluja:
hierontaa, osteopatiaa, valo-
kuvaamo, sisustus, ompelimo,
pienkonekorjaus, automyynti…

Kehräämö tanssittaa

Katso lisää
tanssi.net

To 19.3. klo 14-17.30, 10€

Hollolan harmonikat
Su 22.3. klo 17-21.30, 15€

Casanova&Sami Rosholm
To 26.3. klo 14-17.30, 10€

Tanssiyhtye Tonika
Su 29.3. klo 17-21.30, 15€

Etiketti & Antti Ahopelto- ennakkotieto -

EDULLISEEN HINTAAN!

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

www.lantmannenagro.fi/orimattila

990
740

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

www.lantmannenagro.fi/orimattila

2790

KEVÄTRUISKUTE 
COOPER 1L

EDULLISEEN HINTAAN!

HAAVAN-
HOITOAINE
MALUSAN 250ML
EKOLOGINEN

RAIVAUSSAKSET 
GARDENA EASYCUT 500B

DOLOMIITTI-
KALKKI 40KG

690

KOTIPIHAAN JA PUUTARHAAN

SILMÄLÄÄKÄRIT:
Ke 18.3. Ritva Lemola
Ti 31.3. Jukka Siitonen
Ke 1.4. Ritva Lemola
Ke 8.4. Ritva Lemola
To 16.4. Aleksi Sarkola
Ma 4.5.  Ilkka Puusaari

HUOM! LA 21.3. 10-13!Keväiset terveiset
Orimattilan
Näkökeskuksesta!
NYT on kehysvalikoimat parhaimmillaan; 
on pyöreää, pilottia, kevyttä, värikästä 
muovia - ja todella laaja titaanikehys-
valikoima! Varmasti löytyy jokaiselle se 
oikea!

Varma kevään merkki on, että nyt silmä-
lasien ostaja saa jälleen esim. aurinkolasit 
omilla vahvuuksillaan kaupan päälle - etu 
on todella hyvä, järkevä ja rahanarvoinen!

SILMIEN suojaaminen auringon haitalliselta 
säteilyltä on tärkeää mm. harmaakaihi-
riskin takia.

Myöskään ei voi vähätellä aurinkolasien 

merkitystä vaikkapa liikenteessä; matalalla 
paistava aurinko ja sateen jäljiltä märkä 
tienpinta aiheuttavat kovaa häikäistymistä, 
johon aurinkolasit ovat oiva apu, erityisesti 
polarisoivilla linsseillä varustettuina. Pola-
risoinnin ansiosta häiritsevät kiillot tien (ja 
myös veden pinnalta - veneilijät huom!) 
minimoituvat.

Polarisoivia linssejä saa omilla vahvuuk-
silla sekä ns. ”suncoverina” ja klippeinä, 
jotka laitetaan omien silmälasien päälle. 
Ja kuinka mukavaa onkaan puuhastella 
tai lukea vaikka puutarhassa, kun aurinko 
ei häikäise!

AURINKOLASIT on tärkeä hankinta, tarvit-
sipa niitä vahvuuksilla tai ilman - molempiin 
löytyy hyviä vaihtoehtoja meiltä Orimattilan 
Näkökeskuksesta. Myös lasten silmät on 
tärkeä suojata!

Pikkulasten silmät ovat vielä niin ”kirk-
kaat”, että haitallinen säteily pääsee silmän 
pohjaan vielä helpommin kuin aikuisella!

TERVETULOA uudistamaan ilmettä uusilla, 
raikkailla kehyksillä ja aurinkolaseilla!

MEILLÄ sinua palvellaan - ilolla ja am-
mattitaidolla!

Aurinkoisin terveisin,
Salla, Saana ja Maritta
Orimattilan Näkökeskus


