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Joka talouteen Orimattilassa, Myrskylässä
ja Pukkilassa. Jakelupainos n. 11 700 kpl

Kenkätalo Mascotista

Kenkätalo
MASCOTTI
Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä
ma-pe 9-16.30, la 9-14. Puh. 040-558 6702

Mukavia keväisiä 
jalkineita

Jokaiseen
jalkaan
sopivat

S-ETUKORTILLA BONUSTA

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

la 9-15   

Tarjoukset voimassa huhtikuun 2014
tai niin kauan kun tavaraa riittää.

Terveyteen kannattaa 
panostaa!

19,90
(29,90)

19,90
(29,90)

35,90
(49,90)

EVONIA 56 kps
Hiusten kasvuvoimaa

10,90
(15,50)

16,90
(25,90)

PYGNOGENOL STRONG
60 tbl
Siitepölyallergiaan,
maksaläiskiin.
Suonikohjuihin,
verenpaineeseen. FOSFOSER 

MEMORY 90 tbl

VITAMAR 1000 
E-EPA+E-DHA
100 kps
Omega-3 rasvahappoja

FERROFORTE B+C
Rauta alhaalla?
Väsyttääkö?

AUTTAA

MUISTAMAAN!

SYDÄMELLE-

VERISUONILLE-

NIVELILLE.

ANTIOKSIDANTTI!

500 ml

Orimattilan palvelujen, kaupan, osaamisen ja tapahtumien erikoislehti.

Tässä numerossa mm.
RAKENTAMISEN asiaa
ja paljon kaikkea kivaa!

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Palvelemme
teitä

ma-pe 7.-17.

Tervetuloa
ostoksille!

PALVELEVA 
SÄHKÖKAUPPA

SOITA SÄHKÖMIES
03-7777 444

Ammattitaitoiset ja nopeat!

LED-
lamppu 
11 W 10,-

TARJOUS

Jännitteen
koetin 5€

Liike-
tunnistin 13€

Palo-
varoitin 7€

Yövalo 550

Hehku-
lamppuja 1€

SISUSTUS-
VALAISIMIA
POISTOHINNOIN

www.expert.fi

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

VOLTA PÖLYNIMURI U6810
JetMaxx-imuteho
325W. Synteettinen 
s-bag pölypussi 
suodattaa tehok-
kaasti ja kestää
pitkään. Poistoil-
man mikro-suoda-
tin. Siivousulottu-
vuus 9 metriä.

poistohinta Täyttömäärä 6 
kg, energialuokka 
A+, likousteho 
1200 krs/min, mi-
tat K x L x S (mm) 
850x600x501.

Rosenlew 
pesukone 
RTFB5620

Helppokäyttöinen kamera, 
helppolukuinen värinäyttö, 
voimakas ja selkeä ääni.

DORO PHONE EASY
515GSM 
black älypuhelin

89€89€

R lFestivo 75CF 
kylmiöpakastin

(normaali 2290€)
Suomessa valmistettu,
tilavuus , kylmiö 364l,
pakastin 76l, tuoresäilytys-
laatikko 30l, Energia-
luokka A, puolilasihylly,
lasihylly 3 kpl, ovilokero 6 kpl, juureslaatikko, 
vihanneslaatikko, valkoinen.

1690€

289€

2 x 2 kg pakkaus

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

Ei voi yhdistää muihin alennuksiin eikä
kasvattaja-alennukseen. Ruokia rajoitettu erä.

39,90€
2x2 kg pakkaus59,90€

10 kg
Ostaessasi 2 kissan-

ruokapakkausta, saat 
ne yhteishintaan:

Indoor, Outdoor,
Sterilised ja Sensible.

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

ERÄ

Koiranruokakampanja
jatkuu myös. Katso

Facebook-sivultamme!

- Paas allakkaan!

TOUKO-
MARKKINAT

LA 24.5.
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Hieno homma, kiitos!

Orimattila 9.4. 2014   

Uusi Lastensairaala 2017 hyväntekeväisyystempaus on 
toiminut hyvin Orimattilassa. Keräys uuden lastensairaalan 
rakentamiseksi on tuottanut jo 8717,36 euroa ja se tavoiteltu 
kymppitonni mennee kirkkaasti rikki, kunhan tukihaasteen 
allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut tilittävät sen yhden 
kokouspalkkionsa lastensairaalan hyväksi.

Suuri kiitos kaikille, jotka olette olleet hyvällä asialla. Nyt 
meillä on hyvä mieli!

Orimattilan osuus uudessa lastensairaalahankkeessa 
on hieno ja siitä iloitaan myös Helsingissä, josta on saatu 
kannustavaa palautetta ja kiitosta

* * *
Omat lääkäripalvelut ja päivystykset takaisin Orimattilan 
terkkariin. Se on monen toive Orimattilassa, Myrskylässä 
ja Pukkilassakin.

Nykyinen systeemi koetaan jopa ”tappavan hankalaksi” 
potilaan kannalta, jossa joudutaan lähtemään Lahteen asti 
iltaisin ja viikonloppuisin. Samoin alati vaihtuvat lääkärit 
koetaan huonoksi asiaksi.

Nyt kerätään nimiä kuntalaisaloitteeseen, jonka Harri Korva 
on tehnyt. Siinä esitetään ja vaaditaan Orimattilaan omia 
lääkäreitä sekä ilta- ja viikonloppupäivystyksiä takaisin.

Olemme yhdessä Harrin kanssa keräämässä nimiä aloit-
teeseen tulevana perjantaina 11.4. klo 10-15. Tarkoituksena 
on saada kaikkiaan yli 500 nimeä aloitteen taakse. Tällä 
hetkellä nimiä on koossa jo reilut 350. Kiitos siitä.

Nähdään siis perjantaina!
* * *

Sitten suositellaan Viihdekuoro Perinkonujen konserttia 
”Laulujeni aiheet”, joka pidetään Jymylinnassa sunnun-
taina 13.4. klo 16.

Taatusti kuullaan kaunista ja melodista kuorolaulua. 
Lauluja mm. Helismaalta, Junnulta, Juicelta, Baddingiltä, 
Hectorilta…

Reijo Välkkynen
reijomedia@hotmail.com

Maatila-Liha Meronen Palveleva Maatilan 
Puoti avoinna

to-pe klo 12-17, la 9-15
Ystävällisesti

Tervetuloa!
Metsolankuja 95, 

Virenoja
www.maatilalihameronen.fi

 
 
 
 
 
 

 Tietokone 
huolto ja myynti 

 

0400 972 165 
huolto@aamos.fi 
 

AAMOS OY 

Seuraava lehti
ke 14.5.2014

Yhdessä hyvä tulee.

Saman katon alta monta mainiota palvelua: asuntolaina, OP-kiinteistönvälitys ja 
Pohjolan kattava vakuutusvalikoima. Kun keskität asiointisi, sinulle voi lisäksi kertyä 
OP-bonuksia*, joilla maksetaan mm. vakuutuksia. Lue lisää osoitteesta op.fi/kotiin

*OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen tai Helsingin OP:n asiakas, jonka oma tai perheen yhteinen 
pankki- ja/tai vakuutusasiointi vähintään 5 000 € kuukaudessa.

Veteraaneja muistettiin taas
Temppeliaukion kirkkokonsertilla
Talvisodan päättymispäivänä 
13.3. tehtiin mukava matka Hel-
sinkiin, jossa rintamatunnuksen 
omaavia sotiemme veteraaneja 
pääsi nauttimaan hyvästä musii-
kista ja ruokailusta. Perinteiseen 
tapahtumaan lähti Orimattilasta, 

Pukkilasta ja Myrskylästä mukaan 
lähes viisikymmentä osanottajaa, 
veteraaneja ja heidän avustajiaan.

Kirkkokonsertin järjesti perin-
teiseen tapaan valtakunnallinen 
Isovanhemmat ry. Konserttimat-
kan bussikuljetuksesta Helsinkiin 

toteutuksesta vastasi Lions Club 
Orimattila/Viljamaa ry paikallisten 
yrittäjien avustamana.

Temppeliaukion kirkossa tar-
jottiin hienoja musiikkielämyksiä. 
Musiikkia esittivät muun muassa 
Kanttiinin lotat, Essi Luttinen, Ju-

ha Poikela ja Suomalaisen klu-
bin kuoro, sekä monia muita 
maamme eturivin taiteilijoita ja 
kuorolaisia.

Reissu sujui leppoisasti ja kaikki 
vieraat olivat tyytyväisiä, että hei-
tä näin muistetaan ja arvostetaan.

Konsertin jälkeen mentiin ruokailemaan.
Tässä ilmoittaudutaan ruokailuun 
Hyrylän ilmatorjuntamuseon kapteeni 
Kulmalalle, joka oli pukeutunut vastaan-
ottamaan Orimattilan suunnan vieraita 
vuoden 1936 asepuvussa.

LAHJOITA SINÄKIN
verkkomaksu www.uusilastensairaala2017.fi,
soita 0600 95120 ( 20,11€+pvm/mpm),
keräystili: FI93 5541 2820 0199 67,
lähetä tekstiviesti SAIRAALA numeroon 16499 (10€) 
Keräyslupa: POH 2020/2012/3890/24.1.2013

Aika hyvin sanottu, vai mitä?
Tee sinä puolestasi hyvä teko ja
lahjoita uusilastensairaala2017.fi

www.kuntalaisaloite.fi
Orimattilan terveyskeskuksen käyttö

ja kerää osallistujia.

Haluan tehdä aloitteen Orimattilan terveyskeskuksen
palauttamiseksi vanhaan ja toimivaan omalääkärisys-
teemiin. Eli omat virkalääkärit ja hoitajat ja palvelu 24/7.

Harri Johannes Korva, Orimattila

Tule ja vaikuta, allekirjoita aloite
perjantaina 11.4. klo 10-15 S-Marketissa.
Sisääntuloaulassa nimiä keräävät Harri Korva ja Reijo Välkkynen.
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Kukka- ja Hautauspalvelu
Henriikka Oy

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

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

- Kukkasidonnan erikoisliike -

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

Tule aistimaan kesä!
Puutarhatuote Viitanen

Kaitilantie 50,   044 754 5872
Avoinna ma-pe 9-18, la-su 9-14

Orimattilassa lähellänne
monipuolinen kesäkukkien
viljely ja myynti.

AVAAMME
15.4.2014

EXTRAA MANNATORILLA!
Tarvikepuodista tarvikkeita kotiin,

kouluun ja konttoriin.
Kirpputorin puolella on antiikkia,
vanhaa tavaraa ja hyväkuntoista

käytettyä tavaraa.
Erkontie 12, Orimattila.

Tervetuloa edullisille ostoksille!

Orimattilan TOUKOMARKKINAT
keskustan alueella lauantaina 24.5. -14

Kärrytiellä ja Värisilmän alueella
HUIPPUTARJOUKSIA – ESITTELYJÄ
Ilmainen ulkomyyntipaikka 2x2 m Värisilmän edessä
10 ensimmäiselle, varaa heti: reijomedia@hotmail.com   

Mukana matkassa:

Kaunis kukka-asetelma
kruunaa kokonaisuuden
Kukkaset antavat aina hy-
vää mieltä, ne ilahduttavat, 
ne lohduttavat. Kukista voi 
tehdä upeita ja koskettavia 
asetelmia ja värikokonai-
suuksia, jotka antavat vielä 
enemmän loistoa ja juhla-
vuutta arkeen ja juhlaan.

Olan Extraa poikkesi 
Kukka- ja Hautauspalve-
lu Henriikkaan, jossa on 
tarjolla aina ajankohtaisia 
kukka-asetelmia ja nop-
saan syntyy lisää asiak-
kaiden toiveiden mukaan.

- On ilo alkaa luomaan 
kevättä ja pääsiäistä. Pää-
siäiseen kuuluvat ehdotto-
masti liljat ja narsissit, jotka 
herättävät talven jäljiltä. 
Liljoista loihdimme myös 
kauniita asetelmia, kertoo 
Arja Leppäkorpi-Viitanen 
Henriikasta.

- Pääsiäisen odotuksen 
myötä on laadukkaiden 
kukka-asetelmien kysyn-
tä on jo alkanut. Teemme 
niitä ilolla niin sisälle kuin 
uloskin.

Hyvä palvelu, tuoreus ja 
laatu sekä korkea sidon-
nantaito ovat Henriikan 
sydämen asia.

- Meillä koko henkilökun-
ta tekee kauniita sidontoja 
ja mikä meille on tärkeää 
kukkien kotimaisuus, kun 
vaan niitä olisi enemmän 
saatavilla.

- Henriikassa on esillä 
oman puutarhan tuotannon 
ruukku- ja leikkonarsissit ja 
osin muitakin sipulikukkia.

- Oma puutarhamme 
Puutarhatuote Viitanen 
valmistautuu avaamaan 
ovensa kesäkukkamaail-
maan 15.4., joten tervetu-
loa tutustumaan kevääseen 
myös puutarhallemme.

Värien maailmassa Arja Leppäkorpi-Viitanen, Eeva-Maria Nieminen ja Mari-Anne Sol-
lo valmistautuvat pääsiäisen odotteluun ja kuuntelemaan asiakkaiden toiveita.
- Tehdään yhdessä kaunista, he toteavat.

Bongauspäivä
Luhtikylässä
Tervetuloa viettämään koko per-
heen bongauspäivää sunnuntaina 
13.4. klo 13 alkaen Nuorelaan, 
Keiturintie 56, Luhtikylä.

Ohjelmassa lintutietoutta, lin-
nunpönttöjen tuunausta, makka-
ran paistoa, buffetti ja mukavaa 

yhdessäoloa. Ota omat kiikarit 
mukaan!

Tapahtuman järjestää Luhti-
kylän Nuorisoseura ry

Tulevia kivoja jutskia…
Orimattilassa tapahtuu
13.04. kirmataan 22. Villin lenkki Orimattilan 
urheilutalo klo 11.00
13.04. Perinkonujen viihdekonsertti Jymylin-
nassa klo 16.
18.05. Orimattilan Mieslaulajien kevätkonsertti 
klo 16 Jokivarren koululla.
24.05. Orimattilan Toukomarkkinat
keskustan alueella klo 9-14. Luvassa taas monen-
laista hulinaa ja reippaita tarjouksia. Kesänavaus!

29.05. Orimattilan Tähtikisat
Helatorstaina kilpaillaan 29.5. Orimattilan ur-
heilukentällä, aikataulu myöhemmin. Paikalla 
on iso joukko kotimaisia huippu-urheilijoita. 
Järjestää Orimattilan Jymy
05.07. Mersupäivät Kehräämöllä
Nyt jo viidennen kerran!
17.-20.07. Artjärvi-päivät
Luvassa taas paljon erilaisia tapahtumia.
25.07. (pe) Kantrikulkue
-alustava suunnitelma, muutos mahdollinen
26.07. (la) Kantrimeininkiä

Kehräämöllä klo 12-21. Luvassa iloista maalais-
menoa ja melodista kantrimusiikkia. Piknik-tyyliin, 
Kehräämön yritysten myötä.
27.07.-02.08. Takinkääntöviikot 
Mallusjoen Seuratalolla. Sitä parasta extraa!

Mikäli haluat tapahtumastasi maininnan Olan 
Extraan, niin lähetä pikku postia: reijomedia@
hotmail.com
Lehti yllä pitää isommista tapahtumista kalen-
teria ja julkaisee sen kaikelle kansalle tilanteen 
mukaan.
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Virenojalle kaivataan uusia
tontteja omakotirakentamiseen
Virenoja kiinnostaa monia asui-
nalueena, sillä se on näppärän 
matkan päässä Orimattilan kes-
kustan palveluista ja ison tien 
varrella, josta on hyvä pujahtaa 
matkaan nopeasti myös Lahden 
suuntaan.

Nyt Virenojan koulun laajennuk-
sen myötä on moni lapsiperhe 
haaveillut mkaupunginäitien ja 
-isien puoleen, jotta asialle voi-
taisiin jottain tehrä. Tarvittaisiin 
nopsaan maanostoa ja kaavoi-
tusta, jotta päästäisiin rakenta-
maan. Alustavia suunnitelmia 
on olemassa myös paikallisten 
asukkaitten ja maanomistajien 
taholta. Nyt vaan paiskaamaan 
yhteistyön kättä ja saadaan Vire-
noja entistä vireämmäksi.

Onnelantie
odottaa jo

Jo nimenä Onnelantie kertoo, 
että siellä olisi mahdollisuuksia 
uusien omakotitalojen rakenta-
miseen, on se vaan niin hieno 
jo osoitteenakin…

Paljasjalkainen virenojalainen 
Jukka Virtala asuu Onnelantien 
alkupäässä ja toivoo uusia asuk-
kaita kylään koulun läheisyyteen.

- Tämä on alueena yksi Orimat-
tilan parhaista juuri sijaintinsa 
puolesta. Rauhallinen kylä, joka 
kaipaa pientä lisäpotkua, varsin-
kin nyt, kun meillä on komea 
koulukin, Jukka sanoo.

- Asun itse tässä Onnelantien 
alkupäässä ja tästä on koululle 
muutama sata metriä. Toiseen 
suuntaan avautuu Onnelantien 
varressa isoja peltoaukeamia, 
joissa on jo poikkeusluvin ra-
kennettu uusia koteja. Nyt olisi 
hyvä saada maakaupat käyntiin 
maanomistajien ja kaupungin 
kesken ja sitten asemakaava 
kuntoon ja rakentamaan.

- Maanomistajista ainakin 
Ylöstalon Marko olisi halukas 
myymään maitaan kaupungille. 
Marko on ollut itse aktiivinen ja 
suunnitellut sekä lohkonut mail-
leen omakotitontteja. Nyt vaan 
pitäisi nopeasti saada yhteistyö-
kuviot kuntoon.

- Uskon, että kaupunkia kiin-
nostaa Onnelantien alue, koska 
täällä on jo kunnallistekniikka 
valmiina ja maakaasuputkikin 

kulkee alueella, Jukka selvittää.
Paikalliset omat suunnitelmat 

ovat jo niin pitkällä, että Onne-
lantien oikaisukin on tavallaan jo 
valmiina, koska liikenteen kasvun 
myötä alkupäästään liian kapea 
Onnelantie muuttuisi jopa vaa-

ralliseksi.
- Tässä kulkee jo nyt 50-60 

autoa päivittäin. Jotta saadaan 
turvallinen tie ja leveämpi kul-
kuyhteys Onnelantieltä Vireno-
jantielle, niin voitaisiin helposti 
tehdä uusi tie Hirvosen talon 
läheltä vanhalle työväentalolle, 
joka sitten samalla siirrettäisiin 
ikiuneen, eli purettaisiin alta pois.

- Nyt kovasti odotetaan kau-
pungin positiivista suhtautumista 
Virenojan puolesta. Me paine-
taan vihreää niin, että peukussa 
tuntuu. Päästään sitten rakenta-
maan, Jukka toivoo rakennusalan 
yrittäjänä.

Säästöpankki
kiinnostunut

- Virenojan alue on monella 
tapaa mielenkiintoinen kohde, 
joka on meillä pankissakin huo-
mioitu, toteaa konttorinjohtaja 
Jussi Korkeamäki Myrskylän 
Säästöpankista.

- Moni asiakas okin sanonut, 
että jos Virenojan suunnalla olisi 
taloja myynnissä tai sinne pääsisi 
rakentamaan, niin he lähtisivät 
sinne asumaan. Virenojalle on 
siis luontaista vetoa.

- Virenojan koulun läheiset 

alueet ovat kiinnostavia var-
sinkin lapsiperheille. Miljöö on 
rauhallinen ja nykyisin paljon 
puhutaan, että kylissä on Ori-
mattilan vahvuus, joten Virenoja 
on siitä hyvä esimerkki. Siellä 
olisi tarjolla vapaata tonttimaata 
ja on hyvä, jos kaupunki lähtee 
mukaan, ostaa ja kaavoittaa sieltä 

maata rakentamiseen.
- Virenojan infra, jossa koululla 

on suuri merkitys sekä kaupungin 
jo rakentama kunnallistekniik-
ka luovat alueesta kiinnostavan 
myös rakentajille. Se on todella 
kehittämiskelpoinen alue. 

- Säästöpankkia kiinnostaa 
tietysti koko Orimattilan kehit-
täminen ja mielellään olemme 
eturivissä rakentamassa niin 
keskustaa kuin muitakin po-
tentiaalisia alueita, jotka ovat 
sopivat kaupunkilaisten tarpeisiin 
ja toiveisiin, Jussi korostaa.

Kaavahanke
on jo vireillä

Virenojan koulun eteläpuolen lä-
hellä oleva peltoalue on jo työn 
alla kaavahankkeena kaupungin 
maankäyttöpalveluissa. Kyseessä 
on noin kuuden hehtaarin alue, 
joka näkyy oikealla, kun tullaan 
Lahdentieltä reilut sata metriä 
Virenojantietä.

- Ihan alkutekijöissä ollaan 
ja asemakaavaa suunnitellaan 
alueelle. Siihen saataneen ra-
kentamiseen kolmisenkymmentä 
omakotitonttia, joista pari voisi 
olla rivitaloakin, pohtii kaavoitu-
sinsinööri Eero Manerus.

- Paikka on ihanteellinen, siinä 
on kunnallistekniikkakin valmii-
na. Kun saadaan asemakaava 
vahvistettua ja tiet rakennettua, 
niin siellä voisi vasarat paukkua 
rakentamiseen jo ensi vuonna.

Tässä vaiheessa kaupunki ei 
laadi asemakaavaa Onnelantien 
alueelle, jossa on rakentamiskiel-

to. Sinne ei voida enää myöntää 
lisää rakennuslupia, koska maan-
käyttö- ja rakentamislaki edellyt-
tää jo asemakaavaa, kun on jo 
tietty määrä rakennettu. Kaupunki 
ei omista Onnelantien varrelta 
maata, joten alueen toteuttami-
nen vaatii maankäyttösopimusten 
tekemistä tai maakauppoja. On-
nelantien mahdollinen oikaisukin 
kannattaa tässä vaiheessa hoitaa 
tiehoitokunnan ja maanomistajan 
kesken.

- Onnelantien alue niveltyy 
kyllä tulevaisuudessa Vireno-
jan laajempaan kaavarunkoon, 
joka sitten aikanaan toteutuu. 
Kaavoitus on sellaista palapeliä 
ja se etenee kokonaistarpeen ja 
kaupungin omistamien alueitten 
mukaan.

- Nyt kaavoitettava koulun lä-
heinen alue on selvä ykköshanke. 
Se tuo Virenojalle varmasti uusia 
asukkaita ja saadaan kouluunkin 
lisää oppilaita. Tavoitteena on tii-
vis asuinalue lähelle koulua, josta 
on hyvät yhteydet keskustaan ja 
muuallekin. Keskimäärin tonttien 
koot tulevat olemaan noin 1000 
neliötä.

Eero Manerus tuli kaupungin 
kaavoitusinsinööriksi viime syk-
synä. Orimattilasta hän toteaa 

hymyssä suin:
- Ei lainkaan hassumpi paikka!
Kaupunki lisää nyt tuntuvasti 

tonttitarjontaansa, kun Virenojalle 
valmistuu asemakaava koulun 
läheisyyteen. Keskustan ja toi-
mivien kylien kehittäminen on 
jatkossakin Orimattilan vahvuus 
nykyisille ja tuleville asukkaille.

- Virenojan koulun läheisyyteen nousee toimiva asuinalue, kun saadaan asema-
kaava kuntoon, lupaa kaavoitusinsinööri Eero Manerus ja tutkii alueen karttaa 
tietokoneelta.

Tässä Jukka on juuri Onnelantien varrella. Vasemmalla olevan kurvin kohdalta 
lähtisi tien oikaisu Virenojantielle vanhan työväentalon kohdalle, joka hieman 
pilkottaa kuvassa punertavana taustalla.

- Säästöpankin mielestä 
Virenojan alue on mie-
lenkiintoinen. Haluamme 
olla mukana kehittämäs-
sä sitä, Jussi sanoo.

Toukomarkkinat 
kurkkii 24.5. HYSS.

KERROMME SINULLE

SALAISUUDEN.
92% asiakkaistamme antaa meille erinomaisen arvosanan.*

Kokeile sinäkin tyytyväisyyttä. Astu sisään konttorin ovesta tai lue lisää 

osoitteessa säästöpankki.fi/vaihdapankkia *Säästöpankin asiakastyytyväisyystutkimus 2013.

p. 010 441 7220 | Erkontie 13, 16300 Orimattila | avoinna ma-pe 10.00-16.30
www.säästöpankki.fi

Puhelujen hinnat, lankapuhelimesta 0,0828€/puhelu + 0,059€/min, matkapuhelimesta 0,0828€/puhelu + 0,170€/min

Jo perinteiseksi muodostuneet Orimattilan Tou-
komarkkinat pidetään tänä vuonna lauantaina 
24.5. klo 9-14 keskustassa, Erkontien, Kärrytien 
ja Kehräämön alueilla.

Tässä vaiheessa mukaan kutsutaan ulkotorimyy-
jiä, joista 10 nopeinta pääsee Värisilmän edustalle 
ulkoseinän viereen myymään omia tuotteitaan. 
Paikan koko on noin 2x2 metriä, omat pöydät 
ja tykötarpeet mukaan.

Paikanvaraus suoraan s-postiin: reijomedia@
hotmail.com

Toukomarkkinoilla on perinteisesti myös Ori-
mattilan Omakotiyhdistyksen taimienvaihtopäivä 
Värisilmän päädyssä. Luvassa on myös Kärrytien 
markkinat, jossa on hurjia tarjouksia, esittelyjä 
ja maistajaisiakin…

Tässä vaiheessa tämä pikku ilmoitus saksilla 

irti lehdestä ja teipillä kiinni jääkaapin oveen. 
Sitten värkkäämään loma-anomusta, että pääsee 
mukaan.

- Moi! Minä olen Touko Mehiläinen ja 
minulla on nimipäivä 24.5., jolloin pide-
tään Toukomarkkinat. Samana päivänä 
on kans yhdellä Tuukalla nimmarit. 
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TARTU TONTTIIN JA TOTEUTA TULEVAISUUTESI 
- Rakenna koti ja puutarha Orimattilaan!

tai Valitse Räinänmäentie!
Räinänmäentie on uusi omakotialue Orimattilan keskustan
tuntumassa, silti maaseudun rauhassa. Räinänmäentien tontit 
ovat isoja, mäntyvaltaiseen metsään sijoittuvia ja rakennus-
lupavalmiita. Kunnallistekniikka valmiina tontin nurkalla.
www.rainanmaentie.fi Lisätietoja: info@rainanmaentie.fi

Myydyt tontit.

Tervetuloa Aleksinpuistoon!
Aleksinpuisto on uusi pientaloalue Orimattilan
keskustan tuntumassa. Orimattilan kaupungissa uusi, 
tulevaisuuden pientaloalue, jossa maaseudun viehätys. 
Kunnallistekniikka tontilla.
www.aleksinpuisto.fi Lisätietoa: info@aleksinpuisto.fi
tai puh. 0400 350133.

Aleksinpuistonkaari

Kiventie

Remontoitko taloasi
vanhoja arvoja kunnioittaen?
Olemme erikoistuneet mallin/kuvan mukaan
valmistettaviin puutuotteisiin sisä- ja ulkokäyttöön.

    -Sisä- ja ulkoverhouspaneelit

    -Lattialaudat (kuusi, mänty ja koivu)

    -Erilaiset listat lattiasta kattoon
Varastossamme heti valmiina joitakin peruspa-
neeleja. Kesän terassirakentajille valittavissa myös 
kyllästetyn vaihtoehdoksi Siperian lehtikuusta.

Parhaiten tavoittaa numerosta 0400-490822

Ky

Rakennustyömiehille

EDULLISTA
MAJOITUSTA
Hotelli Teltassa 
Orimattilassa.

0400 464 893
Pakaantie 1 Orimattila
(Kehräämön 4 krs.)
www.hotelliteltta.fi

Nurmitie 7, Orimattila
3h+k+s+khh ............. 91/107,25 m²
Muuttovalmis paritaloasunto hyvällä paikalla päättyvän
tien varressa lähellä keskustaa (900m). Kaikki palvelut
lähietäisyydellä, Peltolan päiväkoti 400m, Jokivarren koulu 
(ylä- ja ala-aste) 900 m. Asunnossa on laadukas varustelu, 
lattialämmitys kaikissa tiloissa, ilmalämpöpumppu, LTO ja 
varaava takka. Kiinteistön hallinta on jaettu hallinnan-
jakosopimuksella. Vh. 188.000 €. Sovi esittely!

Erkontie 12, Orimattila. (03) 777 8204, 0400 845401

 Lisätietoa ja esittely:

Laadukasta asumista
uudessa paritalossa!

Tämä on hyvä merkki:

Asuntokauppa sujuu vilkkaasti
- Se oli viikolla 9 hiihtolomavii-
kon aikoihin, kun havaitsimme 
selvän uuden käänteen asun-
tokaupoissa. Se notkahti oikein 
nousuun, hymyilee Terttu Nie-
minen Orimattilan Asuntohel-
mestä.

- Varmaan lämmin helmikuu 
enteili aikaista kevättä ja sai 
ihmiset liikkeelle. Iso havainto 
asuntokauppojen vilkastu-
misesta on myös se, että nyt 
asuntoesittelyissä käy enemmän 
väkeä tutustumassa, lisää Sanna 
Nieminen.

- Nyt on selvästi ihmisillä uutta 
tahtoa ostaa se uusi koti. 

Terttu ja Sanna kertovat, että 
asuntokaupoille on ollut lamasta 
huolimatta paineita, mutta ih-
miset ovat olleet varovaisia ja 
miettineet tarkkaan mitä tekevät 
vai tekevätkö mitään. Nyt tuo 
tilanne on siis selvästi muuttunut 
ja asuntokauppaa taas tehdään.

- En pidä Orimattilan myytä-
vien asuntojen hintatasoa liian 
korkeana.

- Syksyn ja alkutalven hil-
jaiselon jälkeen liikkeellä on 
ollut myös monia lapsiperhei-
tä, jotka luottavat tulevaan ja 
etsivät itselleen omaa kotia. Nyt 
hiljaiselon jälkeen kiinnostavat 
myös vanhemmat myyntikohteet, 
jotka eivät ole vielä menneet.

Kysytyimpiä kohteita ovat pie-
nemmät omakotitalot sekä rivi- 
ja kerrostaloista tietenkin yksiöt 
ja kaksiot, tosin isompienkin ko-
tien etsijöitä on aina liikkeellä. 
Varsinkin maaseudun rauhas-
sa olevat vanhemmat pientalot 
menevät kaupaksi, jos ne ovat 
suht’ hyvässä kunnossa. Uusi 
sen ei tarvitse olla, eikä edes 
heti valmis muutettava ja pikku 
remonttiakin saa olla tiedossa.

Uusia asukkaita
tulee muualtakin

- Paljon pääkaupunkiseudulta 
tullaan tänne Orimattilaan. Jou-
kossa on paluumuuttajia, joilla 
on juuret täällä ja sitten on aivan 
ummikkoja, jotka ovat jostain 
bonganneet, että Orimattila on 
nasta paikka. Niin kuin onkin. 
Meillä on palvelut kohdallaan ja 
täältä on aika nopeat yhteydet 
Lahteen tai Helsingin suuntaan, 
Terttu selvittää. Maaseudun 
rauha, pienet ja terveet koulut 
vetävät myös, Sanna lisää

- Joku muuttaja mainitsi Ori-
mattilan hyviin juttuihin myös 
Kehräämön iltapäivätanssit, jo-
ten tarkkaan tiedetään millainen 
kaupunki me ollaan!

Asuinneliöhinta vaihtelee 
Orimattilassa rivitaloissa 1500-
2000 euron välillä.

Ihan uusia kohteitakin on Asun-
tohelmellä tarjota. Paraillaan on 

rakenteilla Aleksinpuistoon oma-
kotitalo 4h+k+kph/s/wc+vh, yht. 
105 m², hintaan 229 000 euroa.

- Ja mikä parasta, niin nyt voi 
ostaja vielä vaikuttaa kodin si-
sustusmateriaaleihin, jos niin 
haluaa, Terttu esittelee.

Kyseessä on laadukas Kastel-
li-talo, joka valmistuu tulevana 
kesänä. Tilat yhdessä tasossa, 
selkeä ja toimiva pohjaratkai-
su, jossa on hyvin huomioitu 
arjen tarpeet ja nykyaikainen 
asumismukavuus.

- Talossa kaukolämmöllä läm-
piävä miellyttävä lattialämmi-
tys, lisälämpöä ja tunnelmaa 
tuomaan asennetaan varaava 
takka. Säilytystiloina on kaapis-
tojen ja vaatehuoneen lisäksi 
tilava lämmin ulkovarasto, sekä 

autokatos talon yhteydessä. Oma 
1025 neliön tontti rajoittuu osin 
puistoalueeseen.

- Aleksinpuisto on rauhallinen 

asuinalue, jossa on keskustan 
palvelut ja koulut parin kilomet-
rin säteellä. Ei voi kuin suositella, 
Sanna toteaa.

Aleksinpuistoon nousee kesäksi uusi Kastelli-talo.

- Asuntokauppa käy nyt taas vilkkaana. Kiitos siitä, toteavat Terttu ja Sanna 
Asuntohelmestä.

RAKENNUSSORAT JA MULLAT
KALLIOMURSKEET, KULJETUSPALVELUT

soraliike.jantunen@phnet.fi
www.soraliikejantunen.fi

0400-505031 
0500-416900
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Sinua palvelee

Mammuttimyyjä

Olli Kivi

p. 044 540 4000

Mammuttikoti.fi

unelmiesi
koti
odottaa.
Tutustu osoitteessa Mammuttikoti.fi

SÄHKÖ- JA KONEHUOLTO
Reijo Teva  P. 0500 428 488

reijo.teva@dnainternet.net

Markkinoiden
tehokkaimmat!
Mitsubishi Electric FH
ilmalämpöpumput.

SELVÄÄ SÄÄSTÖÄ!
Suomalaisen kodin suursuosikki.

Nyt on sopiva
aika huollattaa

ilmalämpöpumput!

Lämmintä kesää odotellessa kannattaa jo nyt 
hankkia viilennykseen ilmalämpöpumppu!

Kohteemme netissä www.oikotie.fi

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

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

Puh. 0400-904262
toimisto@asuntohelmi.fi

UUDISTUOTANTOA:
OKT Orimattila Sampola ..105/134
4h+k+s+kph/wc+khh+wc+vh+va-
rasto +autokatos. Laadukas Kastelli- 
talo valmistumassa Aleksinpuistoon 
kesällä 2014. Tilat yhdessä tasossa, 
selkeä ja toimivapohjaratkaisu, jossa 
on huomioitu hyvin arjen tarpeet 
ja nykyaikainen asumismukavuus. 
Kaukolämpö, lattialämmitys. Lisä-
lämpöä tuomaan asennetaan varaa-
va takka. Tilava lämmin ulkovarasto 
ja autokatos talon päädyssä. Oma 
tontti 1025m2, rajoittuu osin puisto-
alueeseen. Toimi nopeasti, vielä voit 
vaikuttaa pintamateriaalivalintoihin. 
H. 229.000 € Aleksinpuistonkaari 22

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

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

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

OKT Orimattila Koivula .... 103/118m2

4h+k+s+takkah+ulkovarasto. Kodi-
kas -78 rakennettu talo hyvällä paikal-
la, koulut sekä urheilutalo ja mukavat 
ulkoilumaastot lähistöllä.  Sähköläm-
mitys, varaava takka/leivinuuni. Tontti 
1026m2. H. 129.000 € Muuraintie 6   

OKT  Orimattila Peltola ..100/153m2

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

OKT Orimattila Tönnö ... 96/120m2

4h+k+wc/kph+sauna, talousraken-
nus. Rv.-59. Viehättävä osin alku-
peräisessä asussaan oleva rapattu 
talo isolla (mahdollisuus lohkoa) 
2900m2:n tontilla kivenheiton päässä 
keskustan palveluista. Puu-/sähkö-
lämmitys. H.144.000 € Värttinäkuja 4

OKT Orimattila Käkelä .... 123/149m2

5h+k+s+kph+khh+varasto+autok.
Rv. 2000. Hyvin varusteltu tilava talo 
kivalla paikalla päättyvän kadun var-
rella. Talossa kauttaaltaan lattialäm-
mitys (sähkö), ilmalämpöpumppu 
sekä varaava takka/leivinuuni. Tontti 
1691m2 H.215.000 € Manssilantie 11

OKT Orimattila Koivula .... 143/220m2

5-6h+k+2wc+khh+s+2autotallia. Rv.-
80. Paljon remontoitu tilava omakoti-
talo. Asuintilat kahdessa kerroksessa. 
Neljä tulisijaa, kaksi ilmalämpöpump-
pua, sähkölämmitys. Pari lasiteras-
sia ja yksi valokatettu terassi. Tontti 
1462m2. H.218.000 €. Kuusitie 9

OKT Orimattila keskusta ...119/176m2

5 h + k + k h h + k p h + s + 2 w c + t a k -
kah+at. Rv.-73. Lapsiperheelle tiloil-
taan toimiva koti lähellä kouluja ja 
liikuntapaikkoja. Paljon remontoitu 
ja siistissä kunnossa. H.173.000 € 
Roinilanpolku 4

OKT Orimattila
Ämmänäyräs...................73/106m2

2h+k+s/kph+wc. Rv.- 64. Kodikas 
talo, joka lähes kauttaaltaan re-
montoitu. Katto uusittu muutama 
vuosi sitten. Yläkerrassa lämpöeris-
tettyä remontoitua matalaa tilaa 
varastointiin askarteluun tai oleske-
luunkin. 1590m2:n tontti, jossa oles-
keluterassi ja pihavarastoja. Talon 
päädyssä pieni autotalli. H.133.000 
€ Äyrästie 2

OKT Orimattila Arola ..... 156/228m2

4h+k+rt+takkah+khh+2wc+vh+-
sauna, autotalli, varasto, terassi. 
Katto uusittu viime vuonna. Rau-
hallinen puistomainen alue. Rv.-75.  
Tontti 1130m2. H. 179.000 € Kum-
pukuja 3

Topintie 2, 16300 Orimattila
Pärhä OY

SERTIFIOIDUT 
KIVIAINEKSET

Seulotut ja murskatut lajikkeet
Puutarhamulta

Pärhä Oyn laadukkaat sorat ja varmat toimituksetPärhä Oyn laadukkaat sorat ja varmat toimitukset

Ota yhteyttä: 040 526 9119Ota yhteyttä: 040 526 9119

www.parhaoy.fi

FI

Käkeläntie 11,
Orimattila
Varaa aikasi
040 705 9098

Volyymiripset Sinulle!
Sensaatiomaista
ripsimarkkinoilta
- luonnollisemmat
- tuuheammat 
- pehmeämmät
- mukavammat
- yhä kauniimmat

Perinteinen Kiinalainen Lääketiede
-akupunktio

Klassinen Hieronta

Heidi Katajainen
Oriontie 4 as 1, Orimattila

p. 0400-738950

TOUKOMARKKINAT
LA 24.5. klo 9-14

Nurmitiellä vapaana 
uusi paritalon puolikas
Viime syksynä valmistui Peltolan 
alueelle Nurmitie 7:ään laadukas 
paritalo, jonka toinen puolikas 
on myyty ja toinen odottaa os-
tajaansa. Näin kevään myötä 
kannattaa tutkailla tämä kohde, 
ties vaikka siinä olisi Sinulle ja 
perheellesi uusi koti.

- Paritalo sijaitsee Orimatti-
lan keskustan parhaimmista 
paikoista. Ollaan keskustassa, 
mutta kuitenkin aivan omassa 
rauhassa, sillä Nurmitie ei ole 
läpikulkutie, joten liikennekään ei 
häiritse, selvittää Matti Korkea-
mäki. Paritalon on rakentanut 
Maxirakennus Oy ja sitä mark-
kinoi Kiinteistö Korkeamäki Oy.

- Tästä on tosi lyhyt matka 
kaikkien palvelujen pariin ja 

kauppoihin. Peltolan päiväkoti 
ja Jokivarren koulu ovat kilomet-
rin säteellä, jos talo kiinnostaa 
vaikkapa lapsiperhettä. Mutta se 
sopii ihan yhtä hyvin muillekin.

- Huoneistoalaa on kum-
massakin asunnossa saman 
verran, eli 91 neliötä, johon 
sisältyy 3h+k+s+khh. Kaikki 
on rakennettu laadukkaasti ja 
tiloissa on riittävää väljyyttä ja 
valoisuutta. Uudet kodinkalus-
teet ja -koneet ovat keittiössä 
odottavat käyttäjäänsä. 

- Talossa on sähkölattialäm-
mitys ja koneellinen ilmanvaihto 
lämmön talteenotolla. Lisänä 
lämmityksessä ja ilmanviilen-
nyksessä on ilmalämpöpump-
pu sekä tulikivitakka, joka tuo 

pehmeää lämpöä ja tunnelmaa, 
Matti esittelee.

Rakennus on vaalea, puuraken-
teinen, etupihan puolella on pieni 
veranta ja takapihalla terassi, 
jossa voi nauttia vaikka aurin-
gonlaskusta. Pihamaa on laitettu 
nurmikoksi, mutta pensaat ja 
kukat odottavat istuttajaansa.

- Hallinnanjakosopimuksella 
molemmat paritalon asunnono-
mistajista huoltaa ja hoitaa oman 
rakennuksensa ja pihamaansa.

- Näin kevään merkeissä 
paritalon puolikkaasta on eri-
koistarjous. Kannattaa ottaa 
yhteyttä, niin tulen mielelläni 
esittelemään lisää. Soittele 
minulle 0400 422 973, niin 
tavataan paritalolla, Matti sanoo.

- Tästä takasta saa mukavaa lisälämpöä, Matti esit-
telee.

Kaunis pikku veranta sopii hyvin julkisivuun.
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Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

(03) 777 2700

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

VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Kevään
odotetuin
kampanja!

Avaa tili!
Saat 12 kk
korotonta

maksuaikaa!

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

SILMÄLÄÄKÄRIT
Ti 15.4. Jukka Siitonen
Ma 5.5. Ilkka Puusaari
Pe 9.5.  Aleksi Sarkola
Ke 14.5. Jukka Siitonen

S-market Orimattila, puh. 010 229 0276 
www.hairlekiini.fi

facebook.com/hairlekiini

Väri ja
leikkaus

-20%
Tarjous voimassa

30.4. asti.

Huutokaupasta
tuottoa 1745 €
Orimattilan Jokivarren koulu 
oli 15.3 ihan kivasti porukkaa, 
about 120 henkilöä kuuntele-
massa ja huutamassa tuottoa 
Uusi Lastensairaala 2017 
hyväksi. Kaikkiaan meklarina 
toiminut Jethro Rostedt nuiji 
pöytään tavaraa 1745 euron 
edestä. Siitä kiitos kaikille 
mukana olleille ja tavaraa 
lahjoittaneille.

Jethrolle erityiskiitos, kun 
tuli Turuust asti ja ei pyytäny 
muuta kuin Leonin tarjoaman 
kaffeeta palkakseen.

Sitten kiitokset seuraaville, 
jotka lahjoittivat huutokauppaan 
myytävää:

Orimattilan Teatteri, Maati-

la-Liha Meronen, Parturi-Kam-
paamo Anne, Musculus, Tmi 
Alice Pärhä, Ravintola Tehdas, 
artisti Cheek, Kynttiläpaja Maria 
Drockila, Terveyskauppa Care, 
Halavatun Papat, Olan Extraa, 
Kukka- ja Hautauspalvelu 
Henriikka, Okariina, JK-Ko-
nekauppa, Pieni Kultapuoti, 
LeipurinKulma, Ykkösleipurit, 
Akku ja Varaosa, Expert, Vah-
vaTassu, Huoltoasema Uuttu, 
Sähköasennus Oy, Korutas-
ku, Orimattilan Näkökeskus, 
Ruskovilla, LähiTapiola, Sarin 
Kauneussalonki, Orimattilan 
Tapetti ja Väri, Senja ja Tuomo 
Ala-Seppälä, Eevi Kiiskinen ja 
yksi tuntematon lahjoittaja. 

Konsertti vailla vertaa

Meitä oli nauttimassa 248
Uusi Lastensairaala 2017 tem-
paus huipentui 15.3. Jokivarren 
koululle, jossa ensin oli huuto-
kauppa uuden lastensairaalan 
hyväksi ja sen jälkeen todella 
upea musiikki- ja liikuntaesitys-
ten ilta. Asialla olivat Orimattilan 
parhaiten soivat tytöt ja pojat, 
näin voidaan todeta.

Kaikki alkoi mitä parhaiten, 
kun lavalle nousi Mutkattomat 
alkuperäisessä kokoonpanos-
saan. Siinä oli todella nostalgiaa, 
kun vanhat jermut räväyttivät 
ilmoille Jätkän humpan. Se on 
Orimattilan oma kansallislaulu, 
jonka nämä Mutkattomat ovat 
tehneet Suomen soitetuimmaksi 
humpaksi.

Hyvä meno jatkui vaan, ja 
esiintymään saapui Viihdekuoro 
Perinkonut johtajanaan Jarkko 
Kiiski. Sitten vuoroon tulivat 
Kultaisen Harmonikan mestari 
Jarno Kuusisto komppiryhmi-
neen, jossa oli soittajia koottu 
aina Suomen armeijasta asti.

Sointuvaa tietä jatkoivat Ori-
mattilan Mieslaulajat johtajanaan 
Paavo Kiiski. Sitten estradille 
saapui Taru Nyman, joka heläyt-
ti ilmoille taivaanlinnut. Saatiin 
nautinnollisia musiikkihetkiä, joi-
ta lisäsi vielä Eero Sinikannel 

säestäjänsä Jarno Kuusiston 
kanssa. ”Karhunpoika sairas-
taa, häntä hellikäämme”, lauloi 
Eero lastenkonsertin kunniaksi.

Ennenkin on tullut todettua, että 
Orimattilassa on erittäin musi-
kaalista porukkaa, jotka laulavat 
kauniisti ja moniäänisesti, lisäksi 
löytyy soittoniekkoja moneen eri 
orkesteriin. Voisi sanoa, että ihan 
Sibelius-talon kamaa…

Konsertissa esiintyi myös Alfa 
Mover, joka laittoi yleisön zum-

baamaan ennen väliaikaa. Osin 
orimattilalaisista ja Lahden seu-
dulta tulleet tanssiryhmä Country 
Heels and Toesin esitykset saivat 
monen mielen iloiseksi ja jopa 
hihkumaan katsomossa.

Tietty paikalla oli myös juontaja, 
joka ei jättänyt ketään kylmäk-
si. Hulvaton veikko tämä Seppo 
Puolakka, joka aikanaan asui 
Orimattilassa, mutta Lahti vei 
Koivulan miehen parisen vuotta 
sitten.

Suvi todellaki,
todellaki nyt
tyytyväinen!

Uusi Lastensairaala 2017 hy-
väntekeväisyystempauksen 
puuhaaja Suvi Kotkavalkama 
hehkuu ilon puna poskillaan.

Tavoite oli 10.000 euroa, joka 
saavutetaan kirkkaasti, mikäli 
myös Orimattilan kaupunginval-
tuuston 41 jäsentä lahjoittavat 
lupaamansa yhden kokouspalk-
kion uudelle lastensairaalalle.

- Uskotaan niin, että jokainen 
allekirjoittanut myös hoitaa lei-
viskänsä loppuun.

- Kiitos Teille kaikille, jotka 
olette olleet tulemassa Uusi 
Lastensairaala 2017 hanketta, 

jokainen teko on tehty sydämes-
tä, Suvi kiittää.

Kaikkiaan tässä vaiheessa on 
saatu kokoon 8717,36 euroa. 
Tavoite ylittyy reippaasti, jos kau-
punginvaltuutetut ovat kilttejä ja 
maksavat tuon lupaamansa 100 
euroa per allekirjoittaja.

ISO KIITOS
K-Supermarket!

Peräti 1259,40 euroa saatiin 

kerätyksi helmi-maaliskuun 
aikana pullonpalautuskuiteil-
la K-Supermarketissa! Kiitos 
kaikille kuittinsa lahjoittaneille 
ja oikein iso kiitos kauppiaspari 
Tiia ja Jarkko Luostariselle, 
jotka tuplaavat tuon summan! 
Jess!!!

* * *
Kiitos kaikille esiintyjille ja muka-
na olleille, meitä oli konsertissa 
kaikkiaan 248 hymyä.

Erityiskiitos Suvi Kotkaval-
kamalle, Orimattilan Leonat, 

Leena Ritala & co ja Orimattilan 
Jymy Veini Holopaiselle & co, 
Anja Hatamaalle, Orimattilan 
Sanomille sekä kaikille Teille 
muillekin, jotka olette upeasti 
olleet mukana tukemassa Uusi 
Lastensairaala 2017 -hanketta. 
Tunnette sen taatusti sydämis-
sänne. Kiitos myös Orimattilan 
kaupunginvaltuuston jäsenille, 
jotka luovuttivat yhden kokous-
palkkionsa (41x100€) lasten-
sairaalan hyväksi.

Reijo Välkkynen

Taru valloitti.

Mutkattomat otti ja valtasi yleisön. Hetki oli pala historiaa. Monen silmiin nousi 
kyynel…

Uusi Lastensairaala 2017
haastekampanja jatkuu…
(haastesumma 20-100 euroa,
toki muukin summa käy, kiitos)

Elvi Vuorio haastaa: Satu Salosen, Eija Siiran, 
Leena Tarvaisen, Raija Antilan ja Hilkka Verran.
Veli Pekka Perttola haastaa: Miia Piskulan, 
Raimo Lempiäisen ja Timo Karjalaisen.
Raimo Autio haastaa Seppo Mustosen, Janne 
Bergin, Timo Puukilaisen, Seppo Starckin ja 
Martti Kuittisen.
Juhani Juonala haastaa Esa Alholan, Kimmo 

Hovin, Paavo Palokankaan ja Jaakko Uutun.
Anneli Torila haastaa Aulikki Aurasen, Irma 
Hardenin, Tuula Miettisen ja Raisa Jaakkolan.

Voit osallistua haastekeräykseen valtakun-
nallisessa keräyksessä tilille: FI93 5541 2820 
0199 67. Kiitos!

Jatka haastetta, nimet julkaistaan Olan Extrassa.
Laita haasteet sähköpostitse:
reijomedia@hotmail.com
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TechnoNicol Suomi
Kaitilantie 30

16300 Orimattila

Palakattohuopaa ja kattohuoparullia edullisesti 

suoraan maahantuojan varastosta.

Seppo Mustonen Lassi Smolander

040 350 8787 040 577 2273

sp@mida.lt smolander@mida.lt

Markkinajohtaja saapui Suomeenkin:

Laadukkaita bitumi- ja 
eristystuotteita Kaitilasta
Euroopan suurin bitumikattotuot-
teiden valmistaja TechnoNicol 
on rantautunut Suomeen ja Ori-
mattilaan Kaitilantielle, jonne on 
avattu tehtaan myyntikonttori 
ja logistiikkavarasto vanhan 
kutomon tiloihin. 

- Aloitimme Orimattilassa 
viime vuoden elokuussa, kun 
löysimme riittävän suuret ja 
toimivat tilat. Täältä on hyvät 
yhteydet joka suuntaan, kun 
tavaraa lähetetään eteenpäin. 
Pitkään harkitsimme myös 
Kouvolaa, mutta Orimattila vei 
voiton, toteaa TechnioNicolin 
Suomen maajohtaja Seppo 
Mustonen.

- TechnoNicol on Euroopan 
alueen suurin kate-, vedeneris-
tys- ja lämmöneristysmateriaali-
en valmistaja ja toimittaja, se on 
selvä markkinajohtaja alallaan. 
Kasvamme jatkuvasti ja meil-
lä on useita tehtaita sekä oma 
jälleenmyynti- ja myyntikont-
toriverkosto monissa Euroopan 
maissa. Juuri avasimme Italiaan 
uuden myyntikonttorin. 

- Tavoitteena on luoda kustan-
nustehokkaita materiaaleja ja 
ratkaisuja, joilla edistetään myös 
ympäristönsuojelua ja ihmisten 
terveyttä. Tuotteemme ovat 
laadukkaita ja täyttävät kaikki 
tarkimmatkin vaatimukset.

Tuotemyyntiä
myös varastolta

Orimattilan keskusvarastolta 
lähtee TechnoNicolin valmista-
mia tuotteita ympäri Suomen. 
Rakennusyhtiöt, niin suuret kuin 
pienemmätkin sekä tavalliset 
kuluttajat ovat asiakkaina.

Laadukkaat bitumikattorullat 
ja palakattohuopa-tuotteet ovat 
jo löytäneet tiensä suomalaisiin 
rakennuksiin.

TechnoNicolin tuotantoon kuu-
luvat kate- ja eristysmateriaa-
lit. Perusmateriaaleina bitumi-. 
ja polymeeriaineita niin uusille 
katteille kuin vanhojenkin kor-
jauksiin. Materiaaleja löytyy mm. 
siltojen ja liikennerakennusten 
vedeneristystä varten. Lisäksi 
erilaiset levymateriaalit kuuluvat 
tuotantoon.

Tuotteet ja materiaalit sopivat 
erinomaisesti moniin kohtei-
siin, joista mainittakoon mm. 
perinteiset katot, niin laakeat 
kuin jyrkimmätkin, terassit ja 
eko-katteet, myös syvät perus-
tuseristeet sekä vedeneristys-
tuotteet sisätiloihin.

- Valmistamme useita erilai-
sia kattolaattoja bitumista. Ne 
ovat laadukkaita katteita, joilla 
on hyvä ääneneristys, vedenpi-
tävyys, lujuus ja korkea laatu. 
Värivaihtoehtoja ja laattamalleja 
on runsaasti.

Tuotantoon kuuluvat myös 
tiivistenauhat erilaisiin koh-
teisiin suojaamaan kosteudel-
ta ja vedeltä sekä laadukkaita 
lämmöneristystuotteita. Ne on 
valmistettu kevyestä mineraa-
livillasta, jonka lämmöneristys 
on erittäin hyvä. Mineraalivilla 
eristää myös ääntä ja hylkii 

kosteutta.
Lisäksi erilaiset massat ja 

esisivelyaineet, muun muas-
sa perustusten suojaukseen ja 
vedeneritykseen ovat yrityksen 
valikoimaa, myös vedenkestäviä 
polystyreenituotteita maanlä-
heisten tilojen lämmöneris-
tykseen.

- Tuotteisiimme kuuluvat myös 
aluskatekermit, jotka ovat 100 
prosenttisesti vedenkestäviä. Ne 
sopivat erilaisten katteiden alle 
antamaan lämmöneristystä ja 
kosteussuojaa.

- Myös itseliimautuvat rullama-
teriaalit eristävät hyvin kosteutta. 
Niitä voi käyttää rakennusten 

sisätiloissa kosteudeneristys-
kerroksena ennen parketin tai 
laminoidun katteen levittämistä. 
Sopivat hyvin myös rakennus-
ten maanalaisiin eristykseen ja 
suojaukseen.

- Myymme rakentajille ja ku-
luttajille tuotteita myös suoraan 
täältä Kaitilan suurvarastolta. 
Bitumista valmistettuja katto-
rullia ja palakattohuopaa sekä 
erilaisia suojaustuotteita ja –
massaa löytyy varastoltamme. 
Tervetuloa tutustumaan, Seppo 
toivottaa.

TN-Suomi, Kaitilantie 30, Ori-
mattila, www.tn-europe.com

Kaitilan myyntivarastolta löytyy runsaasti TechnoNi-
colin laadukkaita bitumikattotuotteita, joita maajoh-
taja Seppo Mustonen markkinoi kautta Suomen. 

Kattojen kauneutta, palakatto bitumista.

Aurinko paistoi ja ilakoi 
Reippaat yli 300 osallistujaa kä-
vi lauantaina 22.3. nauttimassa 
Hyvän Olon Päivän antimista 
Jymylinnassa. Tarjonta oli mo-
ninaista, aina lääkäripalveluista 
akupunktioon ja energiahoitoi-
hin. Lisäksi tarjolla oli erilaisia 
luontaistuotteita, vaatteita, koruja 
ja hoitotestejä. Nykypäivään lä-
hes kaikkea mikä pitää ihmisen 
terveellisenä ja iloisella mielellä. 
Näin ainakin oli tarkoitus valloittaa 
ja liikuntaa suositeltiin monessa 
esittelypisteessä.

Tapahtuma järkättiin eka kerran 
Jymylinnassa ja palaute on ollut 
sen verran hyvää, että uutta lie-
nee tiedossa viimeistään vuoden 
päästä.

Luontaistuotteet ja -hoidot kiinnostavat aina. Miksi? 
Siksi, kun ne ovat alkuperäisiä ihmiskunnan luon-
nonmukaisia hoitoja.

Naistenpäivänä oli Lahdentieltä vilskettä, kun sadat autot matkasivat Maati-
la-Liha Meroselle, jossa vietettiin 20-vuotiskekkereitä. Paikoin maatilalle johtava 
Metsolankuja oli ahdas, kun autoja tuli ja meni eestaas. Kutsu savupossu- ja 
grillimakkaratarjoilusta oli kiirinyt aina Lahtea myöten.
Synttäreillä oli meininkiä ja tunnelma oli korkealla. 

Merosen savupossu maistui
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FYSIKAALINEN HOITOLAITOS

MUSCULUS
Erkontie 20, 16300 Orimattila

Puh. (03) 777 3860

Sinun hyvinvoinniksesi
                  Pentti Koskimaa
Essi Kekoniemi Johanna Kelokaski

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

Palvelemme teitä ma-pe 7-17

 sähköurakointi

 varastomyynti

Kehräämön tanssit vetää -
niissä vaan on sitä jotakin
Joka torstai iltapäivästä al-
kaen Kehräämön piha-alueet 
täyttyy sadoista autoista, kun 
väki saapuu iltapäivätanssien 
maailmaan. Ja voidaan ihan 
hyvin puhua tanssimaailmasta, 
sillä Kehräämön tansseissa on 
tunnelmaa ja reipasta menoa!

Sitä tunnelmaa on syntynyt 
myös sunnuntaisin, kun iltai-
sin on tanssittu Kehräämön 
parketilla. Se on muuten maa-
kunnan suurimpia, ellei peräti 
suurin tanssilattia, johon mahtuu 
kerralla useita satoja pareja.

- Kyllä me ollaan täällä Keh-
räämöllä todella tyytyväisiä, kun 
tansseissa käy kivasti väkeä. 
Saamme pelkästään hyvää 
palautetta, kertovat Raija Ant-
tila ja Jarmo Pellinen tanssien 
taustavoimista.

Raija luotsaa tansseja torstaisin 
ja Jarmo sunnuntaisin. Molem-
mat ovat myös musiikki-ihmi-
siä ja Raijakin saattaa mennä 
orkesterin väliajalla laulamaan 
ja Jarmo voitti viime vuonna 
valtakunnallisen Laila & Olavi 
-laulukilpailun. 

- Musiikki ja tanssi on meillä 
verissä, ihan sydämissä, he 
toteavat. 

- Ei ole tanssin voittanutta. 
Se antaa hyvää mieltä ja mikä 
parasta, se on myös hyvää lii-
kuntaa ja pitää vanhemmatkin 
jalat notkeina, Raija naurahtaa.

- Nämä Kehräämön tanssit 
ovat siksikin tärkeitä ihmisille, 
kun he saavat tanssin lisäksi 
morjestaa tuttuja, tavata uusia 
ja ystävystyä. Se on sosiaalinen 
tapahtuma, joka ei taatusti jätä 

ketään syrjään, Jarmo lisää.

Viikon kohokohta

Tanssijoita saapuu Kehräämölle 
kaukaakin. Väkeä tulee Mikke-
listä, Kouvolasta, Helsingistä, 
Järvenpäästä ja joka puolelta 
Lahden lähiseudulta, toki myös 
Orimattilasta. Jopa linja-auto-
reissuja tehdään ja samalla tu-
tustutaan Kehräämön palveluihin 
ja nautitaan tanssin lisäksi myös 
hyvästä ruokailusta. Tapahtumien 
talo kutsuu.

- Moni on sanonut, että se on 
heille viikon kohokohta, kun pää-
see Kehräämölle tanssimaan. Ja 
kyllä se näkyy myös ihmisten 
kasvoista. Hymyjä riittää, Jarmo 
sanoo.

Torstaitansseihin on saatu or-
kestereiksi taattua kotimaista ja 
hyvää tanssimusiikkia soittavia 
bändejä. Ja soiton pitää olla kyllä 
kohdallaan.

- Saamme heti palautetta, jos 
orkesteri ei soita jalalle sopivalla 
rytmillä, laahaa tai on liian no-
peaa. Pitää aina olla just eikä 
melkein. Oikeastaan tansseihin 
onkin valikoitunut parhaat soit-
toniekat, joita sitten toivotaan 
aina uudestaan. Hollolan har-
monikat on yksi toivotummista 
soittoporukoista, Raija kertoo.

- Sunnuntaisin on tarjolla ollut 
artisteja ihan Suomen iskelmä-
taivaan huipulta. Juuri hiljattain 
oli Markus Allan ja Tulipunaruu-

sut. Tulossa ovat vielä ennen 
kesätaukoa tangokuningas Jouni 
Raitio ja Arja Havakka, jotka esit-
tävät orkestereineen perinteistä 
tanssimusiikkia, selvittää Jarmo, 
ja siirtyy vetämään kesän ajaksi 
Mäntymäen tansseja.

- Ihan kesäkuun puoleen väliin 
jatkuu Kehräämön tanssit. Sitten 
mennään hetkeksi kesälaitumil-
le ja palataan taas elokuun 21. Tanssi on parasta, joka tavalla suurta nautintoa.

- Tervetuloa meille tanssimaan Kehräämölle, toivottavat Jarmo ja Raija.

päivä uuteen kauteen. 
- Nyt mukaan nauttimaan 

Kehräämön tanssien hurmas-
ta. Varsinkin miehiä kutsutaan 
mukaan lisää. Paljon on kivoja 
naisia, jotka kaipaavat miehiä 
tanssittamaan. Sen voin kuiskata, 
että kannattaa tulla, sillä täällä 
voi tavata sen sydänystävänkin, 
Raija hymyilee.

Kahviosta huolehtii Hotelli Teltta 

ja tarjolla on myös uunituoretta, 
tuoksuvaa pullaa.

Torstaisin Kehräämöllä tanssi-
taan kello 14-17.30 ja sunnuntai-
sin kello 17-21.30. Joka torstai 
löytyy Seutunelosten sivuilta 
Kehräämön mainos, josta selviää 
soittoniekat. Myös Kehräämön 
omilta nettisivuilta tai tanssi-
palvelimesta: www.tanssi.net

Kevätmarkkinoilla riitti vilskettä
Ei edes aamulla vettä loikottanut keli 
karkottanut isäntiä ja emäntiä eikä 
muutakaan väkeä K-Maatalous Maa-
talouspirkan kevätmarkkinoilta. Joka 
keväinen tapahtuma sai taas mukaansa 
satoja kiinnostuneita. Tuttuja tavattiin ja 
tehtiin mukavia ostoksia soppatarjoilun 
lomassa.

Esittelyssä oli muun muassa 3M 
-suojaimet, Weckmanin peltimyynti, 
Bernerin kasvinsuojeluaineet ja Far-
mtoolsin öljysäiliöt. Pihassa oli näytillä 
myös häkäpönttötraktori, joka toimi 
moitteettomasti.

K-Maatalous on Orimattilassa paikal-
linen kauppa, mistä löytyy maatalou-
teen lähes kaikki mitä tarvitaan sekä 
rautakaupan tuotteita. Markkinoilla nähtiin tuttujakin ja juttua tietty riitti.

Konemessut onnistui heti
Ensimmäiset Nikke Areenalla 25.3. 
järjestetyt Konemessut kokosi mu-
kavasti porukkaa. Väkeä oli saapunut 
laajalta alueelta tutustumaan isoihin 
traktoreihin ja erilaisiin työkonei-
siin sekä monipuolisiin esittelyihin, 
muun muassa Orimattilan kaupungin 
tonttitarjontaan.

Monet paikalla olleet esittelijät 
olivat tyytyväisiä päivän saldoon 
ja lupasivat tulla uudestaan ensi 
vuonna.

Myös yleisön puolelta tuli tykkääviä 
kommentteja ensimmäisistä Kone-
messuista. 

Tästä on Jukka Nikulan & co hyvä 
jatkaa ja kehittää Konemessuista 
Päijät-Hämeen suurin konetapah-
tuma.

Varsinkin isot traktorit olivat ihastelun ja ihmettelyn kohteina. Nykyajan trak-
toreissa on kokoa kuin pienessä omakotitalossa. 
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Kehräämö 
palvelee
ja tarjoaa
KAUPPAKESKUS
ORIMATTILAN
SYDÄMESSÄ 

Alfa Mover - Annelin Pieni Kehyspaja - Arkkitehtuuripalvelu Nina Könönen - Tmi Heidi Teit-
to - Hix-Spot Oy - Hotelli Teltta - Huonekaluverhoilu T:mi Helena Häkkinen - Kahvila Keh-
räämö - Kehräämön Hellimö - Kehräämön Hiuspaja - Kirpputori Minieuro -  Koirapalvelu 
Rochallor – Korutasku - Kuntosali GYM 23 - Kynttiläpaja Maria Drockila – Käsityövakka - 
Eteva kuntayhtymä Orimattilan toimintakeskus - Orimattilan Kantritanssijat ry - Orimattilan 
Karate - Orimattilan Pienkone - Orimattilan teatterinystävät - Orimattilan Vapaaseurakunta 
- Pro Ilme - Ravintola Tehdas - RR-Ompelu Logimar Oy – Staili Vaateliike - Studio Antti E

Liput 10 €, sis. narikan
 Hyvinkään

 harmonikkakerho
 Sini-Takit
 Seppo Lankinen
 Amor-kvartetti

Saturnus

 Passion & Raider
 Antero Ketonen
 Heljanka
 Duo Hannu ja Eija
 Hollolan harmonikat

Liput 10 €, sis. narikan
 Jouni Raitio
 Arja Havakka

Orimattilan 
Kehräämö

Pakaantie 1
0103274400    

Ravintola ja kesäterassi
ma-to 11-21
pe 11-22(02)
la 12-22(02)
su avoinna tilauksesta

www.ravintolatehdas.fi

Liput  15€/aikuiset , 5€ /  
lapset (alle 15 v)  

sis. pullakahvit 
Lippuja ennakkoon 

kuorolaisilta ja 
Peliparkista (S-Market)

Jymylinnassa sunnuntaina 13.4.2014 klo 16.00 

Viihdekuoro
Perinkonut
johtaa Jarkko Kiiski, 
säestys piano Matti Hussi, 
kitarat Jari ”Heinä” Nieminen, 
juonto Antti Laaksonen

Vinkki uuteen kotiin

Kaunis rivitalokoti
Orimattilan keskustan tuntumassa Koivulassa 
rivitalohuoneisto 3h,k,s,ph,vh,wc, yht. 76,0 neliötä. 
Modernisti uudistettu, avara ja valoisa huoneisto.

Huoneisto on saneerattu todella kauniisti ja 
asiantuntemuksella.

Kaikissa huoneissa on uusi tumman harmaa 
laminaattilattia. Seinäpinnat on maalattu ja tape-
toitu nykyajan trendien mukaan. Saunassa seinät, 
katto ja lauteet ovat uutta, tuoksuvaa tervaleppää, 
uusi kiuas ja led-valot, todella ihana kokonaisuus. 
Kylpyhuone on uusittu, kaakeliseinät, klinkkerilattia 
lattialämmityksin, halogeenivalot.

Kaikki kodinkalusteet on uusittu tänä vuonna. 
Jääkaappipakastin, liesi, erillisuuni, induktioli-
esitaso, liesituuletin, astianpesukone, kaapistot, 

Kvik-keittiö kalusteineen ja koneineen. Rosteriset 
kodinkoneet, paistava/grillaava mikroaaltouuni, 
leveät vetolaatikostot. Tässä keittiössä taatusti 
viihdytään.

Taloyhtiössäkin on uusittu mm. käyttövesiputket, 
ikkunat, ovet, sadevesijärjestelmät

Rivitalo sijaitsee Koivulan puistomaisella asuina-
lueella. Kaikkialle on lyhyt matka, myös palvelujen 
pariin ja luonnonhelmaan.

Tätä upeaa uudistettua kotia on vaikea kuvailla, 
se on nähtävä paikan päällä!

Kysy lisää: Orimattilan OP-Kiinteistökeskus Oy, 
Erkontie 11, kiinteistönvälittäjä Jussi Mattila LKV, 
puh. 050 570 2725, jussi.mattila@op.fi

www.opkk.fi

- Keittiö on täysin moderni, Jussi esittelee.

Sauna kutsuu…Rivitalo on lähellä keskustaa.

Ravintola Tehdas juhli 
Nyt huhtikuussa tuli Ravintola 
Tehtaalla vuosi täyteen, kun 
toiminta alkoi Kehräämöllä. 
Nuoresta iästään huolimatta 
ravintola on toiminut alusta 
asti kuin vanha tekijä, hom-
ma on ollut hyvin hoidossa ja 
ruoka mitä maistuvinta. Erilaisia 
tapahtumia, juhlia, kokouksia, 
ja palaverejakin on pidetty kym-
menittäin. Paikka on tullut suo-
situksi, se saa kiitosta myös 
hyvästä palvelusta ja viihtyisästä 
kokonaisuudesta.

- Ihan tyytyväisiä ollaan ja 
hienosti ovat orimattilalaiset 
ja muutkin vieraat löytäneet 
meille. Monista on tullut va-
kioasiakkaitamme ja se onkin 
sitä parasta palautetta, kun tul-
laan taas uudestaan, toteavat 
Katariina Hampaala ja Kari 
Välimäki, jotka luotsaavat 
ravintolaa.

Tehdas juhlisti synttäreitään 
viime lauantaina 5.4. ja uutta 
menotahtia latasi hesalainen 
bändi King Pythons. Juhlameno 
oli raikasta ja porukat tykkäsi. 
Yksivuotias juhli iloisin mielin.

- Uutta meillä on finger food 
-ruuat, joita voi nyt napostella 

sekä erilaisia viinejä tulee koko 
ajan lisää kesän terassiaikaan.

- Myös Olutklubi on perus-
teilla ja sitä lähtee vetämään 
Arto Höyteinen, jolla on hyvää 
tuntemusta olutjutuista. Pyri-
tään saamaan porukkaa koolle 
ja rennolla meiningillä mais-

telemaan erilaisia oluita. Mitä 
porukat sitten haluavatkin, ihan 
vapaasti joka tavalla.

- Näillä seuduin on lukuisia 
oluen ystäviä, jotka nauttivat 
ja tykkäävät tutustua erilaisiin 
makuihin ja oluen historiaan, 
Kari kertoo tulevaa.

- Myös uutta ohjelmaa on lu-
vassa. Nyt koulujen loppumisen 
aikoihin vietetään School’s out –
tapahtumaa, jossa soittaa Rock-
voyage Orimattilasta, Kata sanoo 
ja toteaa, että paikkakunnalla 
on monia hyviä biletysbändejä 
omasta takaa.

King Pythons oli synttäri-illan vetonaula. Kukaan ei jäänyt ilman musapistosta.
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Täyttä asiaa
Orimattilasta
Vastaava toimittaja
ja kustantaja:
Reijo Välkkynen,
050 336 8425
ReijoMedia, Yt: 1896706-8
reijomedia@hotmail.com
Raitakuja 1 as 3,
16300 Orimattila
Paino: Suomen Lehtiyhtymä, 
Tuusula
Jakelu: Lahden Jakelut Oy

JAKELUHÄIRIÖT

03-872 130
JOKA TALOUTEEN
Orimattila, Artjärvi,
Myrskylä, Pukkila lisäksi 
Villähde keskusta, Kreivilä
Noutojakelussa: Kehräämö 
ja K-Supermarket Orimattila.
Jakelupainos:

n. 11.700 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
14.5.2014

Särkyjä,
vaivoja, tai 
sairauksia?

www.
parantavavoima.com

Selvänäkijä 
Tuulia Mäntylä
Ajanvaraus 040-4108877

tai tuuma@suomi24.fi

Henk.koht. vastaanotto
Quantia Center, Porvoo

Näkijä,
henkinen auttaja

ANU
0700-955501
Tre. 2,21 euroa/min.+pvm

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

Kotiesittely ja mittauspalvelu.

ORIMATTILAN KAIHDIN
Myyntinäyttely: Orionpolku 4

Puh. 03- 777 4183

www.kakelanrengas.fi 

Kesärengas-
tarjouksia! 
Esim.

Pirelli Cinturato

P1 195/65-15   340,-
P7 205/55-16   395,-
P7 225/45-17   540,-

Huoltoasema Uuttu Oy
Käkeläntie 9, Orimattila  p. 777 1590 

Meiltä edullisesti
KESÄRENKAAT

Pesukortilla
joka 6. pesu

VELOITUKSETTA

Palv.

Ma-pe

7-18

KEVÄTHUOLTO
PAKETTI-
HINTAAN 110€

(öljy)

(pakkasenkestävyys)

Polttimot ja tuulilasin-
pyyhkijät vaihdetaan

odottaessa. auton
pesu.

Moikkelis!
Ei kunnian kukko laula Eetvar-
tille, ei. Tein ison munauksen, 
kun en osallistunutkaan uuden 
lastensairaalan konserttiin en-
kä huutokauppaan. Kyllä se nyt 
suomeksi sanottuna vit..potuttaa.

Meikällä oli hirvipeijaisten päät-
täjäisten päättäjäiset ja överiksi 
meni… Olin koko kyseisen päi-
vän neliveto päällä, kun konttasin 
vessan ja sängyn väliä, ja vaimo 
vielä potki lisää vauhtia.

* * *
Nyt on jouduttu paitsioon. Voi 
olla, että nämä jutut päättyvät 
tähän, sillä kaljupäätoimittaja on 
armoton. Oli kuulemma mennyt 
pieleen, kun ihmiset olivat kysel-
leet meikästä ja missä jäbä on? 
Sorry koko Orkkula. Sanoi, että 
onneksi siellä oli ollut sentään 
Pieski, Ryynänen, Viljanen ja Hir-
vonen meistä suurista pojista... 
Missähän ne muutkin silmääte-
kevät luurasivat, kun eivät olleet 
hyvän asian puolesta, Orimattilan 
oligarkit?

* * *
Lukijan kuva. Autoliikkeen kyltti, 
mutta missä ollaan, mikä maa ja 
valuutta? Voisiko joku taho käydä 
laittamassa lisäkyltin tai poistaa 
koko kyltin.

Muutama autoliike löytyy kyllä 
keskustasta. Hennasta en tiedä 
onko siellä vielä. Mutta varmaan 
”kupru” niitäkin sinne markkinoi, 
heh.

* * *
Melkoista keskustelua käydään 
Hennasta edelleen suomi24:n 
keskustelupalstalla. Siellä saa 
kyytiä aika monet viranhaltijat 
ja muuten vaan virattomat, heh.

http://keskustelu.suomi24.fi/
node/11832379

Meikähän ei tunnetusti ota kan-
taa, vaan näyttää sitten oman 
mielipiteensä seuraavissa kun-
tavaaleissa.

Oheinen Eetvartin Ladan nap-
paama satelliittikuva kertoo, ettei 
siellä vielä rakentajien naulaimet 
pauku, vaikka rahaa onkin jo 
palanut paljon. Siis tosi paljon, 
huh vaan!

* * *
Sitten Koivulaan, josta Jorkku ja 
muut ahkerat lähettävät tekni-
seen toimistoon kiitoksia, kun 
Raitakuja ja muutkin tiet oikein 
pestiin talven jäljiltä pöllyävästä 
hiekasta. Reipasta touhua kau-
pungilta, kiitti vaan!

* * *
Joku tolkku tosiaan voisi tulla 

tien ylitykseen, kun tullaan Lidlin 
suunnalta Niementieltä Lahden-
tien yli. Nyt siinä ollaan ritirintaa 
kuin Rintalan kintaat, ollaan kuin 
Monacossa paalupaikalla ja hir-
veellä kaasulla jokainen koittaa 
ajaa ekana tien yli, kummaltakin 
kaistalta siis pesee!

Meikä vaan kysyy,. että kuka 
maksaa jos ja kun kolisee? Polliisi 
antoi asiasta oman lausuntonsa 
ja ilmeisesti teknisellä puolella 
on omat suunnitelmansa? 

* * *
Nyt ja jos Myrskylä liitetään Ori-
mattilaan, niin niille pitää opettaa 
miten ajetaan liikenneympyrässä. 
Ei sinne mennä sisään ajamaan 

ja vilkuttamaan vasemmalle koko 
ajan. Eikös tämä Ajo-Opiston neito 
ole sieltä Myrskylästä itsekin, niin 
voisi hyvin pitää pienen oppitunnin 
vaikka paikallisessa Salessa, jossa 
on tosi mukava myymäläpäällik-
kö. Siellä Eetvarttikin poikkeaa 
kauppaan, vaikkei olisi mitään 
ostettavaa.

Aikanaan jouduttiin laittamaan 
Helsingintien ympyrään kyltti, että 
artjärveläiset vain kolme kierrosta. 
Siis silloin kun ko. kunta liitettiin 
Orimattilaan. 

* * *
Niin se loppuu sitten Heinämaan 

koulu, vaivaisen satatonnisen 
takia.

- Nyt sitten arvon kaupunginval-
tuutetut, oikein rauhallista yötä, 
toivottavat Heinämaan koulun 
pienet lapset.

Eetvartti ei ymmärrä kunta-
päättäjien touhuja. Hennaan 
kyllä löytyy rahaa! Joku iso taho 
vielä eroaa hommistaan, kun ei 
hänkään näe järjen hitusta koko 
Henna-projektissa.

Muutenkin taitaa kiehua, kun 
yks viranhaltija sai kohtuuttoman 
suuren palkankorotuksen, vanhan 
kymppitonnin kuussa lisää? Meikä 
ei olisi tuota korotusta ottanut vas-
taan, koska siihen ei ollut järkevää 
perustetta. Kapinahenki elää nyt.

* * *
Meikäkin kävi naattimassa Mero-
sen maukkaita tuotteita synttäreil-
lä. Näkyi tämän lehden parazzikin 
siellä pyörivän. Toivottavasti ei 
napannut kuvaa niin, että meikä 
näkyy. Oli siellä melkoinen vilske. 
Onnea vaan vielä näin jälkikäteen. 
Kyllä Merosella osataan.

* * *
Näillä mennään. Sorry.

E E T V A R T T I
Ei kannata kirjoitella meikälle.Mitä kyltti yrittää kertoa?

Vihreä palaa, nyt saa mennä! Kuka ajaa mitäkin kaistaa, vai ajetaanko tien yli 
kilpaa rinnakkain?

Vielä ei pokasaha soi Hennassa, kertoo satelliittikuva.

Palojoestako ongittu 
otus? Eetvartille kuva-
tuksen toimitti nti Impi 
Umpilampi, joka alati 
ihailee kuvaa.

Nyt on ajankohtaista omenapuiden,
pensaiden ja aidanteiden leikkaukset.
Pihasuunnitelmat ja katselmukset sekä
pihan ja puutarhan ym. neuvontatyöt.

 SUUNNITTELU - PUUTARHURI

KORUTASKU
Kehräämöllä
Pakaantie 1
Orimattila
7878 277Ohittamaton LAHJAPAIKKA!

Lahjavinkit

kivestä

käsin:
Lahjavinkit

kivestä

käsin:
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Paikallista 
Rauta- ja maatalouskauppaa

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

Maatalouspirkka Oy
Vesitornintie 1 ORIMATTILA 03-872 530

ERÄ 

Jäte- 
astia 
240 litraa

Lipputanko 9m

Kattolaatta 

Kerabit 
k musta

PIHALAATAT EDULLISESTI!

Cello 
puutarhamulta 
50 L

yksittäin 3,90

1500

5 säkkiä
2100

pkt/ 
3m2

19900 3900

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

Tärkeää asiaa haja-asutusalueitten kiinteistöille!

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

Nahkhiir Ky
kiinteistöjen jätevesien 
puhdistusjärjestelmät

Kodin pinnat uusiksi!
kaikki pinnat sisälle ja ulos Värisilmästä.

MINERAL-tapetti
Tule tutustumaan 
yli 700 mallin valikoimiin!

9890€
vain

Pitkäkestoisin
suoja
terasseille,
kalusteisiin. Anna ammattilaisen 

tutkia maalipinta, 
teemme sinulle

työohjeet
ulkomaalaukseesi.

Parhaat ulkomaalit tarjoushintaan:
POUTA-
talomaali

PILKE-
kuullote

KAISLA-
puuöljyt

PANU NORDICA
EKO

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

http://www.facebook.com/VarisilmaOrimattila

Laminaatit
Navaro Oak & 
Asturia Oak

12,90
/m2

käyttöluokka 23/32

  
. Uu

tu
us
!

9 l+säv.
6650€

9 l astia

vain

8950€
vain

9 l+säv.

6550€

9 l+säv.

vain


