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Orimattilan palvelujen, kaupan, osaamisen ja tapahtumien erikoislehti.

VALMISBETONIA
JA BETONITUOTTEITA

www.olanextraa.fiJakelupainos n. 13 500 kpl

Liitteenä

Orimattilan
Osuuspankin
OmaOP-lehti.

S-ETUKORTILLA BONUSTA

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

la 9-15   

Tarjoukset voimassa huhtikuun 2015.

Probiootti+
maitohappo-
bakteerit
- Antaa vastustuskykyä!
- Vatsan ja suoliston
 hyvinvointiin.

Magnesium
SITRAATTI
puru Passion 90 tbl
- Suonenvetoon, sydämelle,
 vatsan toimintaan.
- Unta antamaan,
 - rauhoittava.

Punariisi +Q10
120 tbl
- Markkinoiden vahvin
- Laskee kolesterolin
 luonnollisesti
 ilman sivuvaikutuksia

125 kps

19,90
(26,90)

9,90
(13,50)

Karpalact  strong
60 kps
Sisältää karpaloa
ja maitohappo-
bakteereita.

20,90
(25,90)

Ennaltaehkäisee

virtsatievaivat

Antaa viitteitä mm. ikärappeumariskistä

ke 22.4. klo 10-17

Sairaanhoitaja Merja Vihavainen

Ajanvaraus p. 03-7331 223

Hinta 10€

Mittaa
silmäsi
luteiini-

pitoisuus:

+MATKAPAKKAUS
20 kps kaupan päälle

19,90
(29,90)

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Aina edullinen
SÄHKÖKAUPPA

Palvelemme teitä
ma-pe 7.00-17.00

Tervetuloa
ostoksille!

ENERGIAN-
SÄÄSTÖ-
LAMPPUJA

LED-LAMPUT
alk. 2 kpl/ 10;--50%

35,-
Ammattiliikkeestä laatua
työhön ja vapaa-aikaan

Ihanat valaisimet
lastenhuoneeseen.

AUTO
1x10 W
Tarj.

ERÄ

Kauniita SISUSTUS-
VALAISIMIA

Mascotista

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

Mukavia
keväisiä

jalkineitaArkeen ja
juhlaankin

Jokaiseen
jalkaan
sopivat

Koot 36-47

KUOMA-
lenkkarit

OS

TAN ORIMATTILASTA

 
VOLTA - UTT7920WM 
Volta pölypussiton imuri jonka Multisyklo-
ni-tekniikan ansiosta imuteho säilyy tehok-
kaana. Poistoilman puhtaudesta huolehtii 
HEPA-suodatin, monipuoliset suulakkeet.

99€

 

 

 
 

 
 

 

       

       

      

Puh. 037773111 ORIMATTILAN
URHEILU JA KONE OY  

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

Maksa ostosi 10 edullisessa erässä Aktiivirahalla

Rosenlew jenkki-
kaappi RJPK1900 
Energialuokka A+turvalasi-
hyllytjääkaappi 134 litraa, 
pakastin 41litraaleveys 
50cm, korkeus 120 cm.

Samsung tv UE 
32EH4004W 
32” HD-ready LED-TV 
tyylikkäällä muotoilulla ja 
laadukkaalla kuvaproses-
sorilla. Antenni- ja kaapeli-
verkon digivirittimet.

249€
399€

119€

249€

HÄIKÄISEVÄT
HINNAT
HÄIKÄISEVÄT
HINNAT

TomTom 
Start 50 
5” näyttöWE23, 
Euroopan kartat.

Acer Aspire ES1-711 
17.3” kannettavassa on kirkas 
HD+ -näyttö. Sopii mainiosti 
päivittäiseen työskentelyyn.  
Intel Celeron N2940 proses-
sori. 17.3” HD+ -näyttö. 4 GB 
RAM, 500 GB tallennus.

Acer Asp
17 3” k

p
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Takinkääntöä vai?
Orimattilan kaupunginhallituksen kokous 30.3. näyttää 
olleen erikoinen, kun käsiteltiin Pennalan tonttihintoja. 
Vielä kokouksen esityslistassa kaupunginjohtaja hienosti 
esittää kaupunginhallitukselle Pennalan Ylä-Hankaanojan 
myyntiin tulevien uusien tonttien neliöhinnaksi 19 euroa 
neliöltä ja päälle lohkomiskulut.

Jossain vaiheessa keskustelussa tonttien neliöhinta nou-
sikin 20 euroon neliöltä, jonka taakse kaupunginjohtajakin 
siirtyi ja muutti näin mieltään.

Kaupunginhallituksessa asia meni äänestykseen, kun 
perussuomalaisten Ville Erola esitti sittenkin alkuperäistä 
19 euron neliöhintaa. Keskustan Juha Hirvonen kannatti 
Erolan esitystä ja näin äänestettiin. Erolan ja Hirvosen 
kannalle asettuivat myös Sinikka Lindgren (kesk) ja Sirk-
ka-Liisa Papinaho (kesk). He hävisivät äänestyksen 4-8. 
Mainittakoon, että Jukka Mölsä äänesti eri lailla kuin muut 
Keskustan edustajat.

Kummallista asiassa on kaupunginjohtajan oman esityksen 
muuttaminen ja se, että nyt pitäisi kaupungin myynnissä 
olevien tonttien hintoja laskea, jotta saataisiin niitä myytyä 
enemmän näinä aikoina, kun pitäisi saada vauhtia rattaisiin.

Takinkääntöviikkohan on virallisesti vasta 26.7.-1.8. 
Mallusjoella.

- - -
Sitten ihan vaan pyyntö, että kaupunki päivittäisi nettiin 
myytävät tonttinsa. Viimeksi tässä lehdessä julkaistiin vuoden 
vanhaa tietoa Pennalan tonteista, joiden tieto on peräisin 
kaupungin nettisivuilta. Olivat mukamas vapaita, mutta 
siellä on jo kolmella tontilla pytinki pystyssä...

Taas tapahtuu
Konemessut tulevat taas. Ensi viikon perjantaina 24.4. 
odotetaan Viljamaantien varteen Nikke Areenalle tuplaten 
porukkaa viime vuoteen verrattuna. Silloin jo tapahtuma 
onnistui mainiosti ja Orimattilaa vietiin näkyviin konemiesten 
ja firmojen isoon maailmaan.

Juuri tällaisilla tapahtumilla liikutetaan porukkaa ja saa-
daan vauhtia myyntiin ja kulutukseen. Hienoa työtä Jukka 
Nikula ja muut järjestelyissä mukana olevat!

* * *
Pirä ittestäs hualta. Se on toinen tapahtuma, joka pidetään 
Kehräämöllä ensi lauantaina kello 12-17. Siellä tarjolla 
runsaasti terveyteen ja liikuntaan sekä ravintoon liittyvää 
asiaa. Luvassa on myös luentoja. Katso lisää sivulta 14 
ja lähde mukaan.

* * *
Orimattilan liikuntapaikkojen hoito saa kiitosta, niin suvella 
kuin talvellakin. Siellä osataan ja siitä näin julkisesti kiitos 
kaikille osanottajille, jotka ovat palvelujen takana.

* * *
Menkää ihmiset äänestämään ensi sunnuntaina 19.4.. Nyt on 
tiukat ajat edessä ja tarvitaan sellaisia uusia päättäjiä, jotka 
luotsaavat Suomea, Hämettä ja Orimattilaakin eteenpäin.

* * *
Reijo Välkkynen

reijomedia@hotmail.com
www.olanextraa.fi 

KORUTASKU
Kehräämöllä
Pakaantie 1
Orimattila
7878 277Ohittamaton LAHJAPAIKKA!

Lahjavinkit

kivestä

käsin:
Lahjavinkit

kivestä

käsin:

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

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

HULVATONTA
MEININKIÄ!!!

TOUKOMARKKINAT
LAUANTAINA 23.5. klo 10-14

Pukkilan Katsastus 
panostaa palveluun
Pukkilan Katsastus sai alkun-
sa viime vuoden syksyllä, kun 
aiemmin samoissa tiloissa Rau-
hanpellontiellä vuosia toiminut 
Suomen A-katsastus yllättäen 
lopetti toimintansa.

- Meiltä meni täältä Pukkilan 
alueelta kaikki katsastuspalvelut, 
kun A-katsastus vaan kylmästi 
irtisanoi sopimuksen joulukuussa 
2013 ja ilmoittivat, että heidän 
toimintansa loppuu. Samoin kävi 
monella muullakin pikku paikka-
kunnalla, jossa A-katsastus vaan 
lopetti ilman mitään varsinaista 
syytä, pohtii yrittäjä Pekka Ollila, 
jolta vuokraamissa tiloissa A-kat-
sastus oli ja joissa uusi Pukkilan 
Katsastus nyt toimii.

- Eihän me voitu jäädä ihmette-
lemään tilannetta, vaan haettiin 
nopeasti katsastukseen tarvit-
tavat luvat kuntoon ja avattiin 
entistä paremmin palveleva 
katsastusasema 8.4. 2014. 
Meillä on nyt tarjolla laadukasta 
katsastuspalvelua ja hinnatkin 
ovat kohdallaan, olemme palve-
leva yksityinen katsastusasema, 
Pekka sanoo.

Pukkilan Katsastuksen vas-
tuuhenkilö on Ari Lahti, joka 
vastaa katsastustoiminnasta, 
josta on myönnetty sertifikaatti. 
Standardin vaatimukset täyttävä 
laatujärjestelmä sisältää ajoneu-
voihin ja niihin liittyvien laitteiden 
määräaikaiskatsastukset. Serti-
fikaatin on myöntänyt Inspecta.

- Uusi lainsäädäntö antaa nyt 
katsastusasemille oikeuden kat-
sastaa joko kevyitä tai raskaita 

ajoneuvoja tai molempia. Ennen 
oli pakko katsastaa molempia. 
On oltava laatujärjestelmä 
kunnossa ja sen jälkeen saa 
katsastusluvan Trafista, joka 
mahdollistaa myös korjaamo-
toiminnan.

Pekka kertoo, että uusi auto-
korjaamo on tulossa samalle 
alueelle, joten luvassa lisää 
palveluja autoilijoille.

Palvelu pelaa

- Meillä nimenomaan palvelu saa 
hyvää palautetta, samoin hinnat 
ovat varmasti kilpailukykyiset. 
Meillä myös opastetaan asiak-
kaita kaikissa autoon liittyvissä 
kysymyksissä.

- Teemme katsastuksia ajan-
varauksella, joko tilaamalla ajan 
puhelimitse tai sitten nettiajan-
varauksella. Meille voi myös 
jättää auton katsastettavaksi, 
kun laittaa avaimet vaikka illalla 
postilaatikkoon, niin katsastus 
hoidetaan seuraavan päivän ai-
kana. Myös auton pesu onnistuu 
katsastuksen yhteydessä.

- Raskaan kaluston katsas-
tukset tehdään niin, että auto 
tuodaan meille ja päivän aikana 
käymme kaiken tarvittavan lä-
pi. Nopeusrajoitin tarkastetaan 
joka kerta ja teemme myös ajo-
piirturin 2-vuotistarkastuksia 
sekä jarrusovituksia. Tänäänkin 
katsastettiin yksi linja-auto ja 
kaksi kuorma-autoa aamupäi-
vällä.

Pekka kertoo, että katsastuk-

sessa kiinnitetään ensisijaisesti 
huomiota auton hallintalaitteisiin, 
eli jarruihin, ohjauslaitteisiin ja 
valoihin, jotka on oltava aina 
kunnossa, kun autolla ajetaan. 
Sitten päälle tulevat muut muut-
kin tarkastukset, että auto on 
hyvässä kunnossa liikenteessä.

- Meillä ei ole ajoneuvojen 
rekisteröintiä eikä muutoskat-
sastuksia. Mutta kaikki muut 
hyvän katsastusaseman palvelut 
löytyvät. Määräaikaiskatsastuk-
set, pakokaasumittaukset sekä 
OBD-mittaukset, joissa tutkitaan 
auton toiminta sen oman ajoneu-
votietokoneen pohjalta. Koskee 
siis sellaisia autoja, joissa on 

oma ajoneuvotietokone, josta 
selvitetään mahdolliset ajon-
aikaiset virhetilanteet.

Pukkilan Katsastukseen asiak-
kaat tulevat noin 50 kilometrin 
säteeltä, Pukkilasta, Orimatti-
lasta, Myrskylästä ja muista 
lähikunnista.

- Tervetuloa katsastukseen. 
Ajanvaraus numerosta 0400 
465 509 tai netin kautta, josta 
näkee myös hinnat. Olemme 
joka tavalla kilpailukykyisiä, 
Pekka lupaa.

- Pukkilan Katsastus täytti 
1 vuoden 8.4. ja kakkukahvit 
tarjotaan 13.-17.4. (vko 16).
Tervetuloa kahville!

Ari Lahti on katsastustoiminnan vastuuhenkilö.

Tämä Mercedes Benz sai leiman.
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www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

Huhtikuussa kaikki
II-luokan tuotteet -40%

Runsaasti mm. välihaalareita

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 erikoisliiike -

Iloa - väriä - kevättä odottaen
Hyvää palvelua
aina lähellänne

- Kauniit kukkasidonnat
- Aina ajankohtaiset tarjoukset
- Laadukkaat sisustus-
 ja lahjatavarat

Puutarhatuote Viitanen
Kaitilantie 50,   044 754 5872

Avoinna ma-pe 9-18, la-su 9-14

60 vuotta kukkaviljelyä Orimattilassa
Kevään ja kesäkukkien
kausi alkaa
puutarhallamme
ma 20.4. 2015

Tule aistimaan kesä!
– Ammattitaitoa ja hyvää

palvelua lähellänne –

Keskusta  I Häme
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TAPSAN TAHDISSA

TAPIO 
Malmiharju

70
www.tapiomalmiharju.fi

Tapio tavattavissa Orimattilan torilla
pe 17.4. klo 14-15 ja la 18.4. klo 10-13

Orimattilan viljely-
palstoja voi nyt varata
Palstavuokrat kesällä 2015: palsta-
koko 10x5m 50 euroa, palstakoko 
4x5m 30 euroa.

Vuokrauskausi on maanmuok-
kauksen valmistumisesta satokau-
den loppuun. Palstat vuokrataan 
ensisijaisesti orimattilalaisille, 
henkilöille ja yhteisöille.

Viljelypalsta sijaitsee Käkelässä 

Manssilantien ja Lettulantien vä-
lissä, jalkapallokentän vieressä. 
Palstan vesipisteen käyttö sisältyy 
vuokraan.

Palstavaraukset ja tiedustelut: 
p. 0400 418 761 (toimistoaikana), 
ampu@4h.fi

Ampun 4H –yhdistys, ampu.4h.
fi/viljelypalsta

Vaaleapaahtoinen
Priima kahvi 500g Taloussokeri 1 kg HK:n uunilenkki 400g

Marinoitu broilerin
RINTALEIKE 1lk:n BANAANIT

2/talous kpl kgkg2/talous2,95 0,89 1,00 6,99 0,79

Havu Keittiöt ja rakennuspalvelut
löytyvät nyt Erkontie kutosesta
Havu Keittiöt ja Rakennus ja 
Saneeraus M Laine tarjoavat 
asiakkailleen nyt entistä parem-
paa palvelua, kun he aukaisevat 
yhteisen liikkeen, josta löytyy 
molempien yritysten tuotteet 
ja palvelut saman katon alta; 
osoitteesta Erkontie 6. 

Liikkeen avajaiset pidetään 
8.-9. toukokuuta.

Extraa poikkesi taloon ja kyseli 
Tapio Matti Järviseltä ja Mar-

ko Laineelta, että mistä oikein 
syntyi idea yhteisestä liikkeestä?

- Idea yhteistyöstä alkoi siitä, 
kun olemme jo tehneet yhteis-
työtä tässä matkan varrella ja 
oppineet tuntemaan sitä kautta 
toistemme yritykset, sanoo Tapio.

- Keskustelimme sitten aihees-
ta, että kaikki rakennuspalvelut 
olisi kiva löytyä yhden katon alta, 
ettei tarvitse juosta joka paikassa 
eikä kuluttaa aikaa ja energiaa 

siihen, toteaa Marko.
- Ja palveltaisiin orimattila-

laisia myös entistä paremmin 
ja laajemmin. Käsittääksemme 
tällaista ” rakennus palveluta-
loa” ei Orimattilassa ole koskaan 
aikaisemmin ollut.

Liiketiloissa on nähtävillä keit-
tiöt, liukuovet, wc:t, komerot, ko-
dinhoitohuoneet ja kodinkoneita.

- Myöskin saunat, seinäraken-
teita, terassit, ja ulkokattoma-
teriaalit pelti, tiili, huopa ja kivi, 
Tapio selvittää.

- Esittelyssä on myös kattotur-
vallisuustuotteita, Marko lisää.

Liikkeet ovat avoinna aluksi ma 
10 – 17, sitten ti-pe sopimuksen 
mukaan.

- Ainahan ovi on auki asiak-
kaille silloin, kun olemme täällä 
toimistotöissä, Tapio sanoo.

Laatu on
ratkaisevaa

- Meillä on erikseen ja yhteisesti 
ajatellen tarjolla kaikkia palveluja 
ihan rakennuksen perustuksista 
viimeiseen listoitukseen. Se si-
sältää kaiken, kun kyseessä on 
uuden tekeminen tai remontointi, 
miehet toteavat.

- Myös ulkokattoremontit ovat 

isossa roolissa valikoimassam-
me, Marko kertoo.

Tapio korostaa yhteistyötä 
myös muiden orimattilalaisten 
yritysten kanssa.

- Meillä ajatusmaailma perus-
tuu vahvasti myös orimattilalais-
ten yritysten kanssa tehtävään 
yhteistyöhön, joista mainittakoon 
muun muassa K-maatalous, Vä-
risilmä, Ormax, JL Sähkötekniik-
ka, Lvi Kaikko, Artjärven Sähkö, 
Jamica ja Vihertyö Katsura. Eli 
paljon on yhteistyökumppaneita, 
joiden kanssa teemme hyvää 
jälkeä.

- Ajatuksemme perustuu laa-
tuun, mistä voi antaa takuut niin 
työstä kuin tuotteistakin. Sellaista 
halpamarketti-ajatusta emme ole 
perustamassa, Tapio toteaa ja 
lisää, että silti ollaan varmasti 
kilpailukykyisiä laatuun ja osaa-
miseen nähden.

- Ja tänä päivänä kannattaa 
tarkasti ajatella mihin euronsa 
sijoittaa. Kun sijoittaa laatuun, 
tietää asiakaskin, että se on pit-
käikäinen sijoitus ja kannattava 
kaikin puolin, Marko suosittaa.

- Koko keittiörempan tai 
vaikka uuden kodin saa ostaa 
avaimet käteen -periaatteella. 
Tervetuloa!

- Yhteistyössä pystymme palvelemaan asiakkaita entistä laajemmin, toteavat Marko ja Tapio. Erkontie kutos-
essa voi tutustua myös keittiömalleihin.

”
Ajatuksemme perustuu laatuun, mistä voi 
antaa takuut niin työstä kuin tuotteistakin. 
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NIKKE AREENALLA
perjantaina 24.4. klo 9-17
Viljamaantie 4, Orimattila

Paljon kaikille nähtävää!

ESITTELYJÄ!

KONEMESSUT

EKI JANTUNEN
ESIINTYY

ELINVOIMAINEN ja YRITTÄJÄ-
YSTÄVÄLLINEN ORIMATTILA!

€Bio-Expert Oy

Eemelin Eväät

Heikki Saarinen Ky

SolarBiox Oy

Trailerikeskus

ILMESTYY

ke 20.5.
Silloin on luvassa isot

TOUKOMARKKINAT
ja kesä on jo ovella.

- HYPPÄÄ KYYTIIN MUKAAN!
Aineistot tiistaina 12.5. klo 16
mennessä: reijomedia@hotmail.com

Toukokuussa

MUSKA
vappuna
Tehtaassa
Vappuaattona 30.4. on luvassa 
vauhdikasta menoa Ravintola 
Tehtaassa, kun illan esiintyjäk-
si saapuu Muska Babitzin, joka 
on Orimattilassa esiintynyt mm. 
kantreilla.

Muska on eräs Suomen tun-
netuimpia ja suosituimpia nais-
rokkareita läpi vuosikymmenten. 
Hän on levyttänyt kunnioitettavan 
nipun edelleen radioasemilla soi-
via hittejä ja kiertänyt keikoilla 
säväyttäen esiintymisellään ja 
voimakkaalla äänellään, joka 
kantaa läpi vaikka harmaan kiven.

Me muistamme hänet monista 
biiseistä. Vuonna 1971 Muska 

julkaisi oman singlen ”Kirjoita 
postikorttiin”, joka nousi välit-
tömästi hitiksi. Vuonna 1973 il-
mestyi albumi, ”Krokotiili Rock”, 
joka varmisti Muskan aseman 
rokkinaisten kärjessä.

Muskan jälkeen iltaa jatkaa DJ 
Taya. Ravintola on auki aina klo 
04:ään asti.

Liput ennakkoon 10€ ja ovelta 
12€.

Huom! Vappupäivänä on Teh-
taassa vappubrunssi klo 12-17. 
Hinta 25€. Pöytävarauksia nu-
merosta 010 327 4400.

Konemessuilla on 
nähtävää kaikille!
Toisen kerran Nikke Areenal-
la järjestettävät Konemessut 

pidetään perjantaina 24.4. Sil-
loin kello 9-17 on paljon erilaisia 

esittelyjä ja koneita sekä eläimiä 
esittelyssä, joten jokaiselle on 
taatusti tarjolla jotakin mielen-
kiintoista.

- Tällä kertaa näytteilleaset-
tajia on enemmän kuin viime 
vuonna. Esittelyssä on konei-
ta, muun muassa traktoreita ja 
maatalouteen liittyviä laitteita. 
Lisäksi esitellään hakelämmitys-
tä ja ilmalämpöpumppuja, jotka 
kuuluvat tänä päivänä suoma-
laiseen peruslämmitykseen, 
toteaa yrittäjä Jukka Nikula, 
mies Konemessujen takaa.

Mukana on monia ykkösmerk-
kejä niin kone-esittelyissä kuin 
tuotteissakin, joten laadussa on 
hyvää tarjontaa. Orimattilan 
osaavia yrityksiä on myös muka-
na, muun muassa Motopalvelu, 
Trailerikeskus ja Heikki Saarinen 
Ky, samoin Orimattilan kaupunki 
on tälläkin kertaa eturivissä.

Lapsillekin on nähtävää, sillä 
mukana on kotieläinnäyttely. 
Lisäksi tarjolla on poniratsas-
tusta. Paikalla on tarjolla myös 
monenlaista makoisaa syötävää.

- Liput maksavat neljä euroa ja 
messuilla voi vaikka koko päivän. 
Eki Jantunenkin esiintyy joten 
tervetuloa mukaan Konemessuil-
le viihtymään, Jukka toivottaa.

Maya ja Maisu ovat mukana eläinosastolla.

Eki Jantunen viihdyttää 
messuväkeä lauluillaan.

Mieslaulajat lurauttavat 9.5.
- Kevättä, valoa ja valsseja
Lauantaina 9.5. juuri sopivasti 
ennen äitienpäivää, saamme taas 
nauttia Orimattilan Mieslaulajien 

musisoinnista.
Komea kuorolaulu ja soolot 

säestyksineen raikaavat Joki-

varren koululla kello 16 alkaen.
Mieskuoroa johtaa Paavo Kiiski 

ja säestäjinä ovat pianolla Jark-
ko Kiiski ja harmonikalla Jarno 
Kuusisto.

Solisteina ovat Jorma Alhasto, 
Erkki Anttonen, Eero Sinikannel 

ja Juha Sirkkala. 
Värisilmä, OPKK Orimattila 

ja kuorolaiset myyvät lippuja 
ennakkoon ja vielä oveltakin 
onnistuu 15 euron hintaan, 
joka sisältää myös virvokkeita.

Maatila-Liha MERONEN
www.maatilalihameronen.fi

Metsolankuja 95 Virenoja
puh. 03-778 4293

MeMeMeMeMeMM tstststtstttsttssstsssssssooloololololololooo anaananannnannnankukkkkkkkkukkukukkkkkukkkkukk jajajaaaaa 9999955555 VViViViViViViVViVirererereeeenonononoonoooooojajajjjjjajajajjjjaajajajjaa

to–pe klo 12–17 

la klo   9–15 

Maatilan puoti
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Kari Ilkkala 
Insinööri,yrittäjä 

Harri Kerijoki 
Puuseppä,  

eläkeläinen 

Rami Lehto 
Sähkövoimatekniikan 

mekaanikko 

Matti Lintukorpi 
Asentaja 

Anne Louhelainen 
Kansanedustaja 

Matti Luostarinen 
Professori 

Fil.tri, Val.tri. 

Mira Nieminen 
Vanhempi konstaapeli 

HTK 

Lulu Ranne 
Diplomi-insinööri, 

hanke  ja ympäristöasi-
antuntija 

Jari Ronkainen 
Kirvesmies 

Antti Salminen 
Testausasiantuntija 

Heidi Selenius 
Logistiikan esimies, sovit-

telija 

Ismo Soukola 
Kansanedustaja,  

vanhempi konstaapeli 

Maarit Tuomi 
Lähihoitaja,  

Yo-merkonomi 

Eeva-Maria  
Tuominen 

Esittelijä eduskunnan oike-
usasiamiehen kansliassa, 

Hallintotiet. maisteri 

PERUSSUOMALAISET 
HÄME 

WWW.PERUSSUOMALAISET.FI 

Suomalaisten puolesta. 

Maksaja: Perussuomalaiset Hämeen piiri ry. 

www.sariniinisto.fi
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SARI 
NIINISTÖ
”Sari Niinistö on luotettava,
asioihin paneutuva
päättäjä Lahdesta.”
Pääministeri Alexander Stubb

“Sari Niinistöä arvot ohjaavat 
vahvasti päätöksissä. 
Lähimmäinen ja ihmisen
hyvinvointi ovat hänen 
valintojaan.” 
MEP Sirpa Pietikäinen

14

Oma mökki vapaa-aikaan!
Nyt on se aika vuodesta, kun pörriäiset herää-
vät, ja uutta eloa tulee kaikkeen kevään myötä. 
Monella alkaa kutittamaan ajatus omasta mum-
monmökistä tai kesämökistä. Mökki kuitenkin 
ja mieluusti sen soisi olevan sopivan matkan 
päässä ja edullisestikin vielä.

Orimattilan OP-Kiinteistökeskuksessa Juha 
Siivonen ja Jussi Mattila esittelevät mielellään 
mahdollisia vapaa-ajanmökkejä.

- Voit nyt myös laittaa mökkisi myyntiin, myydään 
se yhdessä OPKK:n laajan markkinointiverkon 
kautta, Juha suosittaa.

- Meillä on asunto- ja mökkimyynnistä pitkä 
kokemus ja ammattiosaaminen. Tässä tarjolla 
kolme erilaista mökkiä, joista kannattaa kiinnostua!

Orimattilan OP-Kiinteistökeskus, Erkontie 11
www.opkk.fi

Myrskylä, Kivirinne 15
2 h, tupakeittiö, sauna, pukuhuone, te-
rassi, 57,0 m2

Viihtyisä vapaa-ajanpaikka lähellä 
Myrskylän palveluita. Syväjärven lap-
siystävällinen uima-ranta noin 500 m 
päässä. Pihapiirissä lisäksi nukkuma-aitta 
puuliiteri, leikkimökki ja autokatos. Oma 
tontti 9.600 m2. Tätä kokonaisuuttta voit 
hyödyntää ympäri vuoden! Hinta 85.000,-

Orimattila, Pakaa, Mattilantie 9
3 h,k,s,ph,autotalli ja puuliiteri, 80,0 m2

Hirsirunkoinen ja lautavuorattu va-
paa-ajanasunto. Oma nurmikkoinen tontti 
420 m2. Marjapensaita ja omenapuita. 
Myydään irtaimistoineen. Rakennus kai-
paa pientä ehostusta lattioiden suhteen. 
Orimattilan keskustan palvelut noin 9 
km. Hinta 38.000,-

Orimattila, Kaitala, Ojamaantie 48
1 h,k,alkovi, 50,0 m2

Tässä mainio vapaa-ajanasunto vi-
herpeukalolle! Tontilla 5 omenapuuta, 
kirsikka- ja luumupuu sekä marjapen-
saita. Tilaa myös kasvimaalle. Sauna 
ulkorakennuksessa. Saunaan tulee ns. 
kesävesi pumpulla. Oma tontti 1.950 
m2. Kiinteistö myydään pääosin irtai-
mistoineen, joten pääset nauttimaan 
vapaa-ajanvietosta heti. 
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Terttu
Nieminen
LKV

Erkontie 18,
16300 Orimattila                       Puh. 0400-904262

www. asuntohelmi.fi

 
OKT Orimattila
Villikkala ............. 244/285m2

5-6h+k+th+sauna+kph+khh+ 
2wc+vh+parveke, patio, grilli-
kota, sekä vanha hirsinen riihi 
varastointiin. Todella tilava ja 
upea kokonaisuus isollekin per-
heelle. Huonetiloissa muuntelun 
mahdollisuuksia. Rv.-72, laajen-
nettu -09, jolloin rakennettu 2. 
krs. Puu-/öljylämmitys. Iso osin 
kallioinen ja metsäinen tontti 
2,672 ha. H.225.000 € Orimatti-
lan 257 B Sovi henkilökohtainen 
esittely!

Kohteemme netissä www.oikotie.fi
http://www.facebook/asuntohelmi

Sanna
Nieminen

Nina
Talikka

040-829 0403
terttu.nieminen@
asuntohelmi.fi

040-722 4589
sanna.nieminen@
asuntohelmi.fi

0440-127 444
nina.talikka@ 
asuntohelmi.fi

KT Orimattila
keskusta ......................101m2

3h+k+rh+kph+vh+par veke. 
Rv-38. Tilava ja tyylikäs koti. 
Taloyhtiössä mm. käyttövesi- ja 
viemäriremontit tehty. 
Vh. 125.000 € Erkontie 13

LT Orimattila
Keskusta .....................50,5m2

2h+kk+kph+sauna+terassi. 
Pohjakerroksen saunallinen kak-
sio lähellä keskustan palveluja. 
E=D. Mh. 77.500 € Vh. 83.314 € 
Pitsitie 7 C 

 
OKT Orimattila
Koivula ................ 119/178m2

4h+k+kph/s+2wc+th+var./khh+ 
at. Kodikas ja tilava talo mukavalla 
paikalla koulujen ja palveluiden 
läheisyydessä. Rv.-77. Remont-
teja tehty vuosien varrella, mm. 
käyttövesiputket ja katto uusittu. 
H.148.000€ Karpalotie 2

T
N
L

040-829 0403

S
N

040-722 4589

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

Palvelemme teitä ma-pe 7-17

 sähköurakointi

 varastomyynti

Tulevia kivoja jutskia…
Orimattilassa tapahtuu
18.4. Hyvinvointitapahtuma Kehräämöllä, ”Pirä ittestäs 
huolta” -terveys-liikunta-ravinto!
24.4. Konemessut Nikke Areenalla.
  9.5. AlfaRace Kehräämöllä!
16.5. Luhtikylän Nuorelan iloisin ilta Amerikan mal-
liin klo 19.
23.5. Toukomarkkinat. Myös Osuuspankin 110- ja 
kaupungin 150-vuotisjuhlat sekä nuorten MUST-ta-
pahtuma.
13.-14.6. Heinämaan Pitsipäivät, Pitsitupa, Kehräämö.
10.7. Kantrikulkue, kantrimeininkiä Kehräämöllä.
11.7. Mersupäivä ja kantrimeininkiä Kehräämöllä.
12.7. Tähtikisat, Orimattilan Jymy.
16.-19.7. Artjärvi-päivät.
26.7.-1.8. Mallusjoen Takinkääntöviikko. 
29.8. Orimattila Cruising Kehräämöllä.

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

Kesän kohokohta lähestyy… Kantrikulkue!

Kaija on luovuttanut
verta jo 119 kertaa!
- Verenluovutuksesta saa aina 
hyvän mielen. Voin sillä tavalla 
auttaa ihmisiä, kun he tarvitsevat 
jossain vaiheessa verivalmisteita, 
sanoo Kaija Ahola Villikkalasta.

Kaija on 1980-luvun puoli-
välin vaiheilta asti luovuttanut 
säännöllisesti verta, kaikkiaan 
peräti jo 119 kertaa. Se on hui-
kea määrä.

Vuonna 2009 Kaijalle tuli sata 
luovutuskertaa täyteen ja hän sai 
silloin Suomen Punaisen Ristin 
veripalvelun muistomitalin. Sitä 
aiemmin 50 kerrasta tuli kau-
nis kaulakoru, joten myös SPR 
muistaa ahkeria luovuttajiaan.

Kaija käy Lahdessa säännöl-
lisesti luovuttamassa verta. 
Nyt SPR:n veripalvelu sijaitsee 
kauppakeskus Trio Hansakujan 
yhteydessä.

- Aluksi kävin verenluovu-
tuksessa kaupunginsairaa-
lassa, sitten linja-autoaseman 
lähellä olevissa tiloissa ja nyt 
sitten Triossa. Minulla on sään-
nöllinen verenluovutus kolmen 
kuukauden välein. Useamminkin 
luovuttaisin, jos laki sallisi, Kaija 
naurahtaa.

Kerralla Kaija luovuttaa noin 
450 millilitraa verta. Jokainen 
voi laskea, kuinka paljon hän on 
antanut verta vuosien saatossa, 
kun takana on jo 119 kertaa. 
Siitä tulee melkoinen litramäärä. 
Keskimäärin ihmisellä on noin 
5-6 litraa verta kehossaan.

- Kyllä tämä verenluovutus 
on minun juttuni. Auta armias, 
jos olenkin kipeänä silloin, kun 
pitäisi luovuttaa, siinähän menee 
koko maailma sekaisin. Se on 
sellainen pakkomielle, että ha-
luaa joka kerta luovuttaa verta 
kuin se vaan on mahdollista.

- Ihan tarkkaan en muista mi-
ten tämä kipinä syntyi, mutta 
hyvin se on jatkunut jo kolmi-
senkymmentä vuotta.

Kaija kertoo, että hän on py-
synyt aina terveenä, kun veri 
tavallaan uudistuu aina luovutuk-
sen jälkeen. Hänen veriryhmänsä 
A- on jonkin verran harvinainen, 
joten siksikin Kaijan veri on tar-

peen. Sopimusvalmius on päällä, 
vaikka ei ole koskaan hätäkutsua 
tullutkaan luovuttamaan. 

Mikäli joku haluaa myös ve-
renluovuttajaksi, niin Lahdes-
sa SPR:n veripalvelu palvelee 

osoitteessa Kauppakatu 10. Lisää 
infoa löytyy: www.veripalvelu.fi

* * *
Todella hienoa auttamista Kai-

jalta, siitä hänelle suuri kiitos!

- Paras palkinto verenluovutuksesta on, että tietää veren menevän apua tarvitse-
ville, Kaija toteaa.

Tiesitkö, että Villinlenkki kipaistaan su 19.4.2015 jo 23. kerran! 
Villinlenkkiä koskevat tiedustelut: Eila Papinaho 040 565 8235, 
eila71@luukku.com
Alle 7-vuotiaille lapsille luvassa pienimuotoinen pyrähdys ur-
heilutalon hiekkakentällä.  Ei tarvitse ilmoittautua, vaan riittää, 
että saapuu paikalle. Kaikille osallistujille kunniakirja osallistu-
misesta!

”
Se on sellainen 
pakkomielle, että 
haluaa joka ker-
ta luovuttaa verta 

 kuin se vaan on  
 mahdollista. 

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

Hyvän palvelun liike!
Lämpimästi tervetuloa!



OmaOP
Orimattilan Osuuspankin asiakaslehti

Kevät 2015
110 vuotta Yhdessä hyvä tulee.

ILMOITUS

Toimitusjohtajan katsaus
Kertaluontoisten myyntivoittojen ansiosta 
historian paras tulos vuonna 2014

Vuosien ja jopa vuosikymmenten pitkäjänteinen 

maksuvalmiusylijäämien sijoittaminen Pohjola 

Pankki Oyj:n osakkeisiin realisoitui noin 3,6 me:n 

myyntivoitoksi ja nosti pankin kokonaisliikevoiton 

kaikkien aikojen parhaaksi, eli hieman yli 5,3 mil-

joonaan euroon.

Meillä on osuustoiminnallisena yrityksenä eräänlai-

nen kaksoisrooli; toisaalta olemassaolomme keskeisin 

tarkoitus on tuottaa omistajajäsenillemme taloudellista 

hyötyä ja laadukkaita pankkipalveluja, sekä toisaalta 

turvata pankin toiminnan jatkuminen, eli kohtuullinen 

kasvu ja hyvä vakavaraisuus.

Viime vuoden ennätysliikevoiton voisi ensisilmäyk-

sellä ajatella kallistavan vaakakupin selkeästi tuon 

toisen roolin, eli toiminnan jatkuvuuden turvaamisen 

puolelle. Hieman pidemmälle ajateltuna se hyödyttää 

myös asiakasomistajiamme sekä suoraan että välilli-

sesti. Heille tuotetaan hyötyä esimerkiksi  bonusten ja 

pankin tuotto-osuuksille maksettavan koron muodos-

sa. Esimerkkinä välillisestä hyödystä voidaan mainita 

osuuspankin olevan säännöllisesti yksi toimialueensa 

suurimpia veronmaksajia.

Asiakasomistajien määrä 
lähtenyt voimakkaaseen kasvuun
Asiakasomistajien määrä jatkoi kasvuaan vuoden 

2014 aikana ja kasvu kiihtyi loppuvuotta kohti. 

Suotuisan kehityksen uskotaan jatkuvan kuluvana 

vuonna.

Kasvun yhtenä syynä oli kesäkuussa alkanut tuot-

to-osuusanti, jossa asiakasomistajat tekivät sijoituksia 

omaan osuuspankkiinsa saaden sijoitukselleen ny-

kyiseen matalaan korkotasoon nähden huipputuoton, 

3,25 %. Ja mikä on omistajien sijoituksia tehdessä, 

kun oman pankin vakavaraisuussuhde on yli 70 % 

lakisääteisen minimin ollessa 8 %.

Toisena syynä kasvuun pitänee mainita kilpailijoiden 

toimet, kuten konttorien lakkauttamiset. Meillä konttorin 

olemassaolo on itsestään selvyys ja niiden määrä jopa 

tuplaantuu Myrskylän Osuuspankin liityttyä meihin.

Voimien yhdistäminen 
Myrskylän Osuuspankin kanssa
Kahden perinteisen pankin, 100 vuotta täyttävän 

Myrskylän ja 110 vuotta täyttävän Orimattilan Osuus-

pankin, yhdistäessä voimansa saavutetaan parempi 

palvelukyky, lisääntyneet luotonantomahdollisuudet 

erityisesti Myrskylässä ja toiminnallisen tehokkuu-

den lisääntyminen.

Molempia konttoreita tullaan kehittämään asiakaso-

mistajien palvelutarpeista ja muista lähtökohdista käsin. 

Kuten edellä olen todennut, se on meidän olemassa-

olomme ensisijainen tarkoitus ja uuden konttorimme 

asema on turvattu aina hallintoedustuksia myöten.

Orimattilan Osuuspankin 110-vuotisjuhlavuosi
Juuremme ovat vuonna 1905 toimintansa aloitta-

neessa Orimattilan Niemistön osuuskassassa, johon 

ensimmäisen talletuksen, 8 markkaa, teki 11-vuotias 

koulupoika Yrjö Kahma. Vuonna 1908 pankissa oli 

talletuksia kuusi kpl, yhteensä 281,25 markkaa, ja 

luottoja keskuslainarahastolta lainatuista varoista oli 

myönnetty 64 kpl, suurimman lainan ollessa 2.500 

markkaa. 

Menneet sukupolvet ovat kannatelleet toimintaa mel-

koisen matkan sekä ajallisesti että toiminnan laajuuden 

osalta. Orimattilan ja Myrskylän Osuuspankkien yh-

distetty pankkiliiketoiminnan volyymi lähentelee tänä 

päivänä 400 miljoonaa euroa ja asiakkaiden määrä 

on lähes 14.000.

Juhlavuotta vietämme pääasiassa työn merkeissä 

asiakkaita palvellen. Osallistumme entiseen tapaan 

toimialueemme kehittämiseen ja yhteiskuntavastuun 

kantamiseen, esimerkiksi tukemalla lasten ja nuorten 

liikuntaa sekä kulttuuritoimintaa. Lisäksi kannamme 

osamme ympäristövastuusta.

Kesän alkajaisiksi järjestämme 23.5.2015 kaikille 

avoimen tilaisuuden, jonka ohjelmasta tarkemmin 

seuraavalla sivulla.

Aktiivisuutta, rohkeutta ja sitoutumista 
tarvitaan myös tulevaisuudessa
Aktiivisuutta, rohkeutta ja sitoutumista tarvittiin 

niiltä yhdeksältä orimattilalaiselta pankin jäseneltä, 

jotka allekirjoittivat aikoinaan pankin perustamis-

kirjan. Samat ominaisuudet ovat tarpeen nykyisille 

asiakasomistajille, hallinnolle ja henkilökunnalle, 

kun he luotsaavat pankkia eteenpäin alati muut-

tuvassa ja yhä voimakkaammin digitalisoituvassa 

pankkimaailmassa.

Jälleen kerran esitän omasta ja henkilökuntamme 

puolesta lämpimän kiitoksen kaikille asiakkaillemme 

luottamuksesta meitä kohtaan. Teemme parhaamme, 

että jatkossakin olisimme tämän luottamuksen arvoisia. 

Tervetuloa juhlimaan kanssamme!

Jukka Sipilä 
toimitusjohtaja

Orimattilan Niemistön Osuuskassa sijaitsi vielä 50-luvulla taustalla näkyvässä rakennuksessa.
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ORIMATTILAN OSUUSPANKKI
juhlii 110-vuotista taivaltaan

TERVETULOA Orimattilan Osuuspankin juhla-

telttaan lauantaina 23.5., pankin ja kaupunginta-

lon väliselle parkkipaikalle, vaikka jo heti aamus-

ta! Paikalle kannattaa saapua ilman autoa, sillä 

juhlateltat valtaavat parkkipaikan kokonaan.

Päivän juontajana toimii Orimattilasta kotoisin 

oleva stand up -koomikko Tommi Tuominen ja 

häntä kuullaan myös oman show’n muodossa 

iltapäivällä. Ohjelmassa on lisäksi useita 

musiikkiesityksiä niin paikallisten kuorojen 

kuin artisti Arttu Wiskarin johdolla. Arttu 

nousee lavalle kahdesti. Tiesitkö muuten, 

että Wiskarin Sirpa-hitin musiikkivideo on kuvattu 

Niinikoskella? Lue alta lisää aiheesta. 

Merosen grilli kuumenee pikkuteltassa klo 11 alkaen 

tarjoten kuumia makkaroita nälkäisille. Osuuspankin 

henkilökunta on tietenkin paikalla koko päivän ajan, 

tule tutustumaan! 

Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

PSST... Orimattilan kaupunki tarjoaa kaupungin 

150-vuotisjuhlien kunniaksi kakkukahvit kaupun-

gintalon valtuustosalissa klo 12 - 14.

Juhlapäivän

23.5. aikataulu 

(aikataulu on suuntaa-antava)

10.00 Päivän avaus ja Orimattilan

 Mieskuoron esitys

11.00 Henkilökunta ja hallitus esittäytyy

12.00 Arttu Wiskari 

13.00 Viihdekuoro Perinkonut

13.30 Stand up –show: Tommi Tuominen

14.00 Arttu Wiskari

Juhlapäivän juontaa Orimattilan oma poika - 
 TOMMI TUOMINEN

Orimattila on tuttu paikka myös 
ARTTU WISKARILLE

ORIMATTILAN OSUUSPANKIN 

110-vuotisjuhlan juontajana toimii 

Orimattilasta kotoisin oleva Stand 

Up –koomikko Tommi Tuominen. 

Tuominen muistetaan mm. Vuoden 

Stand Up –tulokkaana vuodelta 2008, 

Radio Aallon vuoden koomikkona 

vuodelta 2012 ja Naurun tasapaino  

–ohjelmasta vuodelta 2013, jossa mies 

selvitti tiensä finaaliin asti. Tuominen 

on juuri julkaissut oman dvd:n, johon 

on tiivistetty useiden vuosien ja sato-

jen keikkojen parhaat palat. 

Tuomisen omat esitykset ovat jo sinän-

sä täynnä erikoisia ja hauskoja tilanteita. 

Hänen ehkäpä henkilökohtaisesti erikoi-

sin muisto liittyy autokouluun Orimat-

tilan autokoulussa, kun Tuominen meni 

sinne klo 8 aamulla valmistautumaan 

ajoon. ”Ovet olivat auki, en kuitenkaan 

tajunnut, että paikka oli ryöstetty ja 

jäin sinne vaan istuskelemaan, kunnes 

opettaja tuli ja huomasi, että täällähän 

on käynyt varkaita.” 

Tuominen päätyi Stand Up –koo-

mikoksi sattuman kautta. ”Silloinen 

tyttökaverini kävi Stand Up -kurssin 

ja seurasin touhua viereltä. Lopulta 

päädyin itse kokeilemaan. Pikkuhil-

jaa muut työt alkoivat jäädä pois ja 

tein vain Stand Up -keikkoja. Tein sitä 

päätyökseni 4-5 vuotta. Tällä hetkellä 

kirjoitan TV2:lle Noin viikon uutiset 

-ohjelmaa, ja lisäksi keikkailen”, Tuo-

minen kertoo. 

110-vuotisjuhlassa Tuomiselta kuullaan 

myös oma puolituntinen show noin klo 

13.30. ”Olen varmaan sellaiset 10-20 

keikkaa tehnyt Orimattilassa. On siinä 

toki sellainen ylimääräinen jännitys, 

että on monesti paljon tuttuja katto-

massa. Mutta ehkä se on enemmänkin 

siistiä esiintyä vanhassa kotipitäjässä”, 

Tuominen muotoilee.

ESPOOLAISEN laulaja Arttu Wiskarin kolmas 

levy julkaistiin syksyllä 2014. Albumin hittikap-

paleeksi on muodostunut ”Sirpa”, jonka mu-

siikkivideota on katsottu YouTubessa lähes 2,5 

miljoonaa kertaa. Musiikkivideolla nähdään 

orimattilalaisille tuttuja paikkoja, sillä video 

on kuvattu Niinikoskella kesällä 2014. ”Kappa-

le kertoo pariskunnan maalle muutosta, joten 

Niinikosken pitkät suorat ja kauniit maisemat 

sopivat hyvin videon kuvauspaikaksi”, muotoi-

lee Wiskari. ”Idea biisiin syntyi lukemani lehti-

jutun perusteella. Se oli pitkään pöytälaatikos-

sa ja sai uutta potkua, kun siihen yhdistyi idea 

bändin pianistin Janne Rintalan mäyräkoiras-

ta”. Kappaleessahan lauletaan ”Missä voisim-

me vielä säästää – voiko mäyräkoiran luontoon 

päästää – kun lokakuussa öisin pakastaa”. 

Sanoitukset Wiskarin kappaleisiin syntyvät yleen-

säkin yhteistyössä Rintalan kanssa. ”Meillä on 

samanlainen tapa katsoa elämää, ja täydennämme 

siksi hyvin toistemme lauseita”, kertoo Wiskari. 

”Vaikutteita omaan tuotantoon olen saanut myös 

Junnu Vainiolta, hän on minulle eräänlainen op-

pi-isä ja idoli. Hän oli myös lapsuusajan naapurini 

Espoon Haukilahdessa”, jatkaa Wiskari.

Wiskari kiertää keikoilla 5 muusikon ja oman 

teknikon kanssa. Kesän keikkakalenteri näyttää 

täydeltä erityisesti heinäkuun osalta. ”Kotona 

ehtii käydä vaihtamassa kalsarit”, nauraa Wiskari. 

”Matkapäiviä en ole laskenut, mutta autossa tulee 

istuttua vuoden aikana 17 vuorokautta. Keikka-

bussissa aikaa kulutetaan esimerkiksi katsellen 

leffoja tai pelaten pleikkaa”. Mieleenpainuvimpana 

keikkana Wiskari muistelee uransa ensimmäistä 

festarikeikkaa Iskelmäfestareilla, jossa oli 15 000 

kuulijaa. 

Arttu Wiskari esiintyy päivän aikana kahdesti, 

klo 12 ja klo 14. Ihan Iskelmäfestareiden verran 

ei kuulijoita Orimattilan Osuuspankin 110-vuotis-

juhliin odoteta, mutta tarkoitus on jättää tästäkin 

vierailusta Wiskarille hyvä muisto!



OmaOP

Kaikki alkoi Niemenkylän Päärnilästä

Niemenkylän Päärnilän 
1860-luvulta peräi-

sin oleva päärakennus. 
Ensimmäinen konttori 

(Orimattilan Niemistön 
Osuuskassa) sijaitsi ku-
vassa olevan rakennuk-

sen päädyssä.

Orimattilan Niemistön Osuuskassan 
ainoa toimihenkilö, kassanhoitaja 
Siiri Päärnilä toimistohuoneessaan 
Päärnilässä 50-luvulla.

Kuutisenkymmentä vuotta myöhemmin saman pöydän ääressä istuu toimitusjohtaja 
Jukka Sipilä, jonka luotsaaman Osuuspankin palvelut ja toimintavolyymit poikkeavat 
melkoisesti Siirin ajoista.

YHDESSÄ HYVÄ TULEE
Orimattilan ja Myrskylän Osuuspankit yhdistyvät

Uusi markkinointinimi

MYRSKYLÄN OSUUSPANKIN osuuskun-

nan kokous ja Orimattilan Osuuspankin 

edustajisto hyväksyivät yksimielisesti Myrs-

kylän Osuuspankin sulautumisen Orimatti-

lan Osuuspankkiin. Yhdistyminen tapahtuu 

30.9.2015.

Pankin toimitusjohtajana jatkaa Jukka Si-
pilä ja lisäksi johtoryhmässä pankinjohtajina 

tulevat toimimaan Orimattilan Osuuspankin 

nykyinen myyntijohtaja Iikka Laurikainen 

ja Myrskylän Osuuspankin toimitusjohtaja 

Mikko Purmonen. 
”Molemmat pankit ovat erittäin vakavaraisia. 

Kun hyvässä kunnossa olevat pankit yhdis-

tyvät, saadaan synnytettyä palvelu- ja kilpai-

lukyvyltään erinomainen Osuuspankki koko 

talousalueelle”, kertoo Sipilä. ”Yhdistyminen 

lisää myös kustannustehokkuutta, kun pääl-

lekkäiset toiminnot yhdistetään esimerkiksi 

erilaisten raportointivelvollisuuksien osalta” 

jatkaa Sipilä.

Yhdistyminen ei vaikuta pankkien henkilös-

töön eikä konttoriverkkoon.  ”Yhdistymisen 

myötä nyt myös Myrskylään saadaan lisää 

voimavaroja asiantuntijapalveluihin, kun 

mm. vaativa varallisuudenhoito ja lainopil-

liset palvelut tulevat kiinteäksi osaksi pankin 

palveluvalikoimaa. Jatkossa myös yritys- ja 

yhteisöasiakkaat sekä maa- ja metsätalousasi-

akkaat voidaan palvella entistä kattavammin” 

kertoo Purmonen.

Yhdistyminen parantaa myös pankin luoto-

nantomahdollisuuksia. ”Pankilla on jatkos-

sa mahdollisuus lähteä mukaan suurempiin 

hankkeisiin, kun riskinkantokyky vahvistuu 

`suurempien hartioiden´ ansiosta”, jatkaa 

Purmonen.

Vuodenvaihteessa otettiin käyttöön
uusi markkinointinimi OP Orimattila.
Samalla myös viilattiin pankin logoa.
Virallisena nimenä jatkaa edelleen

Orimattilan Osuuspankki.

MYRSKYLÄN OSUUSPANKKI

lukuina 31.12.2014

Asiakasomistajat 
664 kpl 

Asiakkaat 
1 642 kpl 

Tase 

20 643 te 

Luotot 
17 808 te 

Talletukset 
16 467 te 

Omat varat 
2 530 te 

Vakavaraisuus (CET1) 74,9 % 

Liikevoitto 
62 te

ORIMATTILAN OSUUSPANKKI

lukuina 31.12.2014

Asiakasomistajat 
5 779 kpl

Asiakkaat 
12 324 kpl

Tase 
190 995 te

Luotot 
159 780 te

Talletukset 
149 170 te

Omat varat 
37 572 te

Vakavaraisuus (CET1) 70,4 %

Liikevoitto 
5 332 te
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OP-Tulevaisuus on sijoitusvakuutus, joka sopii erityisen hyvin eläkesäästämiseen.
Pienikin summa kuussa kasvattaa ajan myötä kunnon potin. Säästöt sijoitetaan valmiiksi
valittuun, ammattilaisen hoitamaan sijoituskoriin, jossa on mukana myös kiinteistösijoituksia. 
Lisäksi sinulle voi kertyä OP-bonuksia.* Tutustu tuotteeseen osoitteessa op.fi/tulevaisuus

 OP-Tulevaisuus-sijoitusvakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehenä pankki toimii. *OP-bonuksia kertyy Osuuspankin 
asiakasomistajille ja Helsingin OP Pankin asiakkaille, joiden oma tai perheen yhteinen pankki- ja/tai vakuutusasiointi on vähintään 5 000 euroa kuukaudessa.

Etu on voimassa 1.4.-30.6.2015.
Kysy lisää omasta osuuspankistasi. op.fi/kotiin
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(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Avaa tili!
Saat 12 kk
korotonta

maksu-
aikaa!

Erkontie12,Orimattila,ma-pe10-17

Ei muita alennuksia.

Silmälasien ostajalle
aurinkolasit omilla
vahvuuksilla
kaupan päälle

OSTA 1
SAAT 2

Huipputarjous
Keväthangille!

SILMÄLÄÄKÄRIT:
Ritva Lemola
Ilkka Puusaari

Jukka Siitonen
Aleksi Sarkola

Lippuja: OPKK Orimattila, Orimattilan Tapetti ja Väri,
Kuorolaiset
Ovelta.    Lippu 15€ sis. virvokkeita

“Kevättä Valoa ja Valsseja”
Orimattilan Mieslaulajat

Kevätkonsertti
Johtaa: Paavo Kiiski
Säestys: piano: Jarkko Kiiski, harmonikka: Jarno Kuusisto
Solistit: Jorma Alhasto
 Erkki Anttonen
 Eero Sinikannel
 Juha Sirkkala

Jokivarren koulu
La 9.5. 2015 klo 16.00

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

VALITSE ITSE!
Sama talo. Sinun valinta. Mammuttimaisella laadulla. 

HIRSI puupinTA
puurunko

kivipinTA
puurunko

YHTEISTYÖKUMPPANIT:

TERVETULOA!

Talorakennus
Sisäremontit
Ulkokattoremontit
Julkisivuremontit

Keittiöt

Asennukset
Rahoitus

Avaamme liikkeen josta saat
Perustuksesta ... Listoitukseen

Sirkus
Luhtikylä
Luhtikylän koululaiset ja päivä-
kodin väki, eli Sirkus Luhtikylä, 
ovat harjoitelleet erilaisia sirkus-
temppuja jo muutaman viikon 
ajan. Akrobatiaa, taikuruutta, 
jonglöörausta ja tietysti pelleilyä 
Sipi-pellen ohjauksessa. Opitut 
taidot esitetään kahdessa sirkus-
showssa, joka näin kuulutetaan 
kaikella kansalle:

Sirkusesitykset Luhtikylän kou-
lulla, Keiturintie 14, Luhtikylä 
to 23.4. ja pe 24.4. molempina 
päivinä klo 18.

Puffetista hattaraa, pop cornia, 
karkkia, mehua, kahvia ja lei-
vonnaisia. Liput 5e, lippuja voi 
kysellä s-postitse: kati.hame@
gmail.com

Äitienpäivä-
myyjäiset
Niinikoskella 9.5.2015
klo 11-14.
Järj. Niinikosken kyläyhdistys

Huoletonta kauneutta
kestopigmentoinnilla

Kuvan aikuisen naisen kulmat värjätty/muotoiltu ja silmiin laitettu ripsipermis/kestopigmentointi.

Orimattilan Kauneuskulma on 
jo puolitoista vuotta tarjonnut 
asiakkailleen kestopigmentoin-
tia. Kestopigmentoinnit voidaan 
tehdä silmiin tai kulmiin.

- Olen vuosikaudet tehnyt 
kauniita kestovärjäyksiä/rip-
sipermiksiä silmiin ja muo-
toillut/värjännyt upeita kulmia. 
Halusin vielä lisää helppoutta ja 
kauneutta asiakkaiden arkeen, 
toteaa SKY-kosmetologi Tuija 
Arminen.

- Idea on se, että varsinkin 
sellaisille henkilöille, jotka eivät 
ehkä aina ehdi, tai koe osaa-
vansa itse meikata silmiään 
kunnolla, niin kestopigmentointi 
auttaa. Silloin silmät ovat jo-

kapäivä hyvännäköiset.
Eyeliner antaa siistin sil-

mänrajauksen, silmäripsen 
raja tummenee. Tuija kertoo, 
että yläluomi laitetaan aina ja 
alaluomi niin halutessa.

- Paras tulos saadaan, kun 
ripset kestovärjätään, tehdään 
rajaus ja silloin on aina meikki 
silmissä valmiina.

- Silmiin laitettava väri on 
”pehmeän musta”, taittuu 
vähän siniharmaaseen, sopii 
kaikille.

- Tuija kertoo, että puudu-
tusaineiden avulla kestopig-
mentointi on melko kivutonta ja 
turvotus pigmentoinnin jälkeen 
vähäinen, eikä siitä ole tullut 

mitään hankaluutta.
Kestopigmentointi tehdään 

kahteen kertaan, niin lopputulos 
on kestävä, jopa useita vuosia. 
Olen tehnyt kestopigmentoin-
teja jo kymmenille asiakkaille 
ja palaute on ollut postiivista.

- Kulmien pigmentoinnista on 
hyötyä eniten sellaiselle asiak-
kalle, joilla omia kulmakarvoja 
on vähänlaisesti. Omat karvat 
jäävät jäljelle ja pohjaa tum-
menetaan karvatekniikalla ja 
omat karvat tarvittaessa silloin 
tällöin kestovärjätään.

Pigmentointi väri valitaan 
kulmiin asiakkaan toiveiden 
mukaan, mielummin liian 
vähän kuin paksut palkit.

- Pigmentoinneista on suuri 
hyöty mm. liikuntaharrastuk-
sissa, saunomisessa ja muissa 
missä tavallinen silmämeikki 
ei kestä..

Tuija osallistuu 18.04. ”Pirä 
ittestäs hualta”-tapahtumaan 
Kehräämöllä, mukana esitte-
lyssä on malli kello 13-15, 
jolloin voi nähdä miten kes-
topigmentointi on saanut ai-
kaan kauniit silmänrajaukset, 
ja voit halutessasi kysellä myös 
mallin mielipidettä kestopig-
mentoinnista. Voit myös tulla 
juttelemaan ja kyselemään 
ihan henkilökohtaisesti, Tuija 
suosittaa.

Seuraava Extraa tulee 20.5.

Lemmikkikuvakilpailu tulee taas
VahvaTassussa kerran aikaisem-
min toteutettu lemmikkikuvakil-
pailu sai erittäin hyvän vastaan-
oton ja yleisön pyynnöstä sama 
tapahtuma pidetään jälleen lau-
antaina 25.4. klo 9-13.

Viidelle eniten ääniä saaneelle 
lemmikille on luvassa palkinto. 
Äänestys toteutetaan VahvaTassun 
Facebook-sivulla jossa tykkäämisten 
mukaan löytyy voittaja lemmikkien 
osalta. Myös palautetut äänestys-
kupongit lasketaan mukaan.

Tällä kertaa myös kaikki lem-
mikkejä äänestäneet osallistuvat 

palkintojen arvontaan.
Luvassa on tuotepalkintoja eri 

yrityksiltä.
Palkintoja ovat kilpailuun anta-

neet Orimattilan Tapetti ja Väri, 
Sähköasennus Olin ja Tuomiset, 
Akku ja varaosa, Konehuoltokeskus, 
Kahvila Kuumakuppi ja Huoltoase-
ma Uuttu.

Kuvaus suoritetaan Värisilmän 
päädyssä ja jos sataa kuvaamme 
VahvaTassussa. Kuvaajana on Maarit 
Ovaska VahvaTassusta.

Kuvaus on ilmainen ja mukaan 
toivotaan kaikenlaisia lemmikkejä. Nyt poseerauksia treenaamaan!
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Parturi-Kampaamo Anne
Erkontie 23, Orimattila, 03-7845272

Kärsitkö stressistä?
Onko vastustuskykysi heikentynyt?
Riittääkö energia koko päiväksi?
Nukutko hyvin?
Onko sinulla kipuja?
BEMER -terapia
on fysikaalisen, kehon toimintoja
säätelevän terapian nykyaikaisempia
muotoja. Patentoidun signaalin korjaavat
vaikutukset ovat tieteellisesti todistettu toimivan 
mm. mikroverenkierron häiriöihin. BEMER terapialla 
saadaan erinomaisia tuloksia esim. kroonisten
sairauksien hoidossa.

Tule tutustumaan Bemer-terapiaan
lauantaina 18.4. klo 12-17 Kehräämölle

www.hotelliteltta.fi

Hei! Juhlatila elämyksellisellä
majoituksella

Hotelli
Teltassa 
Orimattilassa.   

Parturi-Kampaamo Anne
Erkontie 23, Orimattila, 03-7845272

Mullistava uutuus, joka luonnollisella 
menetelmällä kohottaa kasvoja ja
poistaa ryppyjä ilman pistoksia.
Näe ja koe vaikutukset heti!
Tuotesarjaan kuuluu myös vartalolaite, 
jolla voit poistaa 
ihonalaista rasvaa, 
selluliittia, kiinteyt-
tää ihoa, poistaa 
raskausarpia.

www.kampaamoanne.info

Tule tutustumaan 
Kehräämölle 
18.4. klo 12-17.

FYSIKAALINEN HOITOLAITOS

MUSCULUS
Erkontie 20, 16300 Orimattila Puh. (03) 777 3860

Sinun hyvinvoinniksesi
                  Johanna Kelokaski
Essi Kekoniemi Pentti Koskimaa

• Fysioterapia
• Lymfaterapia
• Kipuhoidot
• Huimaushoidot
• Akupunktio
• Kinesioteippaus
• Yksilölliset
 tukipohjalliset
• Hieronta
• Urheilufysioterapia
• Nivelmobilisointi
• Myös ilman lääkärin lähetettä

www.musculus.fi

 

 

Selvänäkijä 
Tuulia Mäntylä
Ajanvaraus 040-4108877

tai tuuma@suomi24.fi

Särkyjä,
vaivoja, tai 
sairauksia?
parantavavoima.com

TERVEYS - LIIKUNTA - RAVINTO 

Pirä ittestäs hualta

Tapahtumassa mukana, 2 krs:
- Parturi-kampaamo Anne esittelee Bemer-hoitoa ja Byas-lai-
tetta. Bemerin patentoidun signaalin korjaavat vaikutukset on 
tieteellisesti todistettu auttavan mm. mikroverenkierron häiriöihin. 
Byas stimuloi ja ravitsee ihon pintaa syvemmältä, jolloin iho myös 
puhdistuu ja sen luontainen kosteus paranee. Tällöin myös rypyt 
saavat kyytiä!
- Kirsi Pärnänen, klassinen hieroja/hermoratahieroja. Rentouttavaa 
niska-hartiahierontaa 10€/20 min. Ajanvaraus 0400-702 743.
- Lea Räihä, Herbalife
- Heidi Katajainen, perinteinen kiinalainen lääketiede, klassinen 
hieronta sekä koirahieronta, Himalajan kristallisuola.
- Sami Kela, kiropraktikko
- Anja Salminen, kauneutta, terveyttä ja hyvää oloa.
- Minja Zeus, hyvinvointiohjaaja-psykokinesiologi
- Anne Rajala, Oriflame -tuotteet
- Heini Sirola ja Miia Vilja, Aloe vera Forever -tuotteet
- Tulevien jalkojenhoitajien yhdistys
- Alfa Moverilla on ilmaiset jumpat koko päivän, katso aikataulu 
ohesta.
- Arto Larjanne, hieroja/urheiluhieroja, tarjoaa niska- hartiahie-
rontaa 15€:lla klo:12.00-16.30. Ajan hierontaan voit varata Arton 
toimitilan ovessa olevasta varauslapusta torstaista 26.3. lähtien.
-  Anja Lahti ja Kotigastronomin lisäaineettomat tuotteet, myös 
erikoisruokavalioille
- Reijo Välkkynen, terveysremontti: energiat, liikunta ja ravinto, 
mukana myös hopeavesi, jota esittelee Maria Kahila.

Orimattilan Kauneuskulma, kestopigmentointi ja silmien rajaus.
- GYM 23 avoimet ovet koko päivän.
- Kehräämön Kahvila tarjoaa terveellistä lounasta klo14 asti
- Ravintola Tehdas, keväisen kepeä ja piiiiitkä salaatti-buffa, ”oman 
mielen mukainen” ja terveellinen salaatti klo12-16. Hinta 15€.
KAHVITARJOILU
Puotikujalla klo 12-15, järjestää Käsityövakka.

Luennot Ravintola Tehtaan kabinetissa:
klo 12.00 Annikki Hagros-Koski, Suomen HiusAkatemia: Hius-
tutkimus ja ravinto.
klo 13.00 Minja Zeus: Luonto loi meidät täydelliseksi: miten 
tehostat paranemista kotikonstein kokonaisvaltaisesti. Myös 
luonnonmukainen synnytys.
klo 14.00 Sami Kela, kiropraktiikka ja hyvinvointi.

Puotikuja, ykköskerros, mukana mm:
Kehräämön Hiuspaja, edullisia tarjouksia tapahtumapäivänä:
*OSIS+ muotoilutuotteet 9€, *OSIS session label 14€

Minja Zeus on hyvinvointiohjaaja-psykokinesiolo-
gi. Hän pitää myös luennon klo 13 aiheena hoitoja 
kotikonstein ja kertoo myös luonnonmukaisesta 
synnytyksestä.
Kaikki luennot pidetään Ravintola Tehtaan kabinetis-
sa.

Parturi-Kampaamo Anne esittelee Bemer-laitetta ja 
terapiaa.
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- Ti-Pi Laukku Oy, laukut, lompakot, käsineet ja korut
- Stella Thelen, selvänäköistä tarot-tulkintaa.
- Maria Drockilan kynttiläpaja tarjoaa tapahtumapäivänä:
*kuviomuna sydän 2 yhden hinnalla (ovh.13-19€)
*kaikkien ostaneiden kesken arvotaan 50€:n tuotepaketti.
- - -
AlfaMoverin ilmaisten
jumppien aikataulu:

12.00-13.00 LesMills Bodycombat
13.15-14.15 LesMills Bodypump
14.30-15.30 LesMills Bodyattack
15.45-16.45 Spinning
Tervetuloa jumppaamaan kanssamme. Ei ennakkovarausta!
Takapihan AlfaRACE tapahtuma-alueella klo 12.00 alkaen 
haastekilpailu: Superlyylit vastaan AlfaRACE edustusjoukkue 
Haasteen lajina sähly. 
- - -
Tapahtumaan on vapaa pääsy.
Järjestäjinä Orimattilan Kehräämö, Alfa Mover ja Olan Extraa –lehti.

Eipä saatukaan
hankerahoitusta
Pirä ittestä hualta -hyvinvointitapahtumalle paistoi aurinko vielä 
vuodenvaihteessa, kun tapahtumaa järjestävät Piia Andelin (Alfa 
Mover) ja Reijo Välkkynen (Olan Extraa) neuvottelivat useaan 
kertaan Orimattilan kaupungin edustajien kanssa. Oli hienoinen 
toive, että saataisiin hyvinvointitapahtumalle hankerahoitusta, jolla 
voitaisiin maksaa luennoitsijoiden ja jumppaohjaajien palkkioita 
ja matkakuluja sekä markkinointiin tarvittavaa rahoitustukea. 
Mukana esityksessä olivat mm. Orimattilan ja Lahden seu-
dun eri medioita, lehtiä ja radio. Olisi saatu myös Kehräämölle 
maksettua edes kerran jonkinlaista vuokraa tilojen käytöstä.

Orimattilan kaupungin puolesta vihreää valoa hankerahoituk-
selle painoivat elinkeino- ja kehittämisjohtaja Kimmo Kuparinen 
sekä Route 33 -hanke projektipäällikkö Heli Leander. Kumpi-
kin suhtautui hankerahoitukseen myönteisesti ja heidän piti 
yhteistyössä jättää hankerahoitushakemus 13.2. mennessä.

Kun asiasta ei kuulunut pitkään aikaan mitään, niin Reijo 
Välkkynen alkoi tivata asiaa. Kimmo Kuparinen vastasi sana-
tarkasti näin 16.3. sähköpostiviestissään:

Tervehdys
Talous- ja konsernityöryhmä ei käsitykseni mukaan hyväksynyt 

sitä. Näin Osmo kertoi.
YT: Kimmo

Näin siis hankerahoitushakemus kaatui. Pitää kysyä, että 
miksi? Sen verran tiedetään, että hankerahoitus piti olla ko. 
työryhmän kokouksessa esillä 9.2. Vaan eipä ole ollut…

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun haimme hankerahoitusta 
hyvinvointitapahtumalle, joita olemme Piian kanssa järjestäneet 
useita tässä viime vuosien aikana. 

Jotenkin hatuttaa, kun kyse ei ollut edes Orimattilan kau-
pungin rahoista, vaan hankerahoituksesta, joka olisi haettu 
EU-rahoista. Että sellaista.

Orimattilahan on itse julistautunut ”Terveys- ja liikuntakau-
pungiksi”. Näin se homma sitten etenee…

Me jatkamme Piian kanssa silti hyvinvointitapahtumien ve-
tämistä ja järkkäämistä. Meillä ei ole varaa jäädä tappelemaan 
olemattomien kanssa, vaan hommiin pannaan entistä enemmän 
vauhtia!

Reijo VälkkynenTopintie 2, 16300 Orimattila

Runsaasti tavaraa!
LAADUKASTA
ja EDULLISTA

Kehräämön Kirppis
Pakaantie 1, Orimattila (2 krs)

Puh. 040 751 6929      TERVETULOA!

Vuokra-
pöytä 20€/vko

Otamme vastaan
tavaraa ja hyvästä
tavarasta maksetaan

KAHVITARJOILU

Lahjaideoita jokaisellej jjjj j
Muistathan myös Äitiä!

ma-pe
11-17
la 10-15

Käsityövakka
Pakaantie 1, Orimattila, Kehräämö 1 krs
040 1284 500   orka@käsityövakka.com

KAHVITARJOILU
lauantaina 18.4.

klo 12-15.

Vanhan kansan konsteja
ja muitakin hoitojuttuja…Tällä palstalla kerrotaan miten

ns. vanha kansa hoiti luonnonmukaisesti sairauksia ja vaivoja.
Myös nykypäivän elintasosairauksiin puututaan ja annetaan

hoito-ohjeita. Uskokoon ken tahtoo.

Sokeri koukuttaa…
Onko usein vetämätön olo, kuin tuskallista 
laahustamista? Väsyttää jo päivälläkin? Vat-
sakaan ei pelitä, ylipainoa?

Voisiko olla kyse ns. sokerikoukusta, joka 
aiheuttaa edellä mainittuja oireita ja vaikeuksia?

Sokeri on salakavala kaveri, joka aiheuttaa 
myös pikku hiljaa diabetesta ja verenpaineen 
nousua. Ei mikään kiva juttu.

Kun haluat reippaamman olon, jaksat painaa 
iloisena ja energiaa riittää, niin vähennä näkyvän 
sokerin käyttöä! Jos haluat vielä enemmän, 
niin aloita säännöllinen liikkuminen, jolloin 
kuntosi nousee ja jaksat aina vaan paremmin. 

Sokeria on kaikkialla. Pullatuotteet, makei-
set, jätskit ja limsat sisältävät hirveitä määriä 
sokeria. Esim. 1,5 litran virvoitusjuomassa on 
50 palaa sokeria! Tuoremehussa 38 palaa, 
täytelakritsipussissa 77, isossa hedelmäkark-
kipussissa peräti 120 palaa jne.

Hurjia määriä sokeria, jota napsitaan tie-
tämättömänä. Eikä sitä sitten vaan jaksa, 
kun ollaan sokerikoukussa, suorastaan so-
kerikännissä! Ja pakko saada taas makeaa, 
kun vierotusoireet iskevät.

Mutta. Onneksi voit tehdä muutoksen ja siirtyä 
vähemmän sokeria sisältäviin tuotteisiin.

Vanha kansa ei sokeria nautiskellut, koska 
se oli tavallaan ylellisyyttä ja sokerilla tehtyjä 
herkkuja nautittiin vain juhlahetkinä, ei edes 
joka kuukausi.

Vanha kansa teki ruumiillista työtä ja käytti 
suolaa ruuassaan. Silloin harva oli ylipainoinen 
ja dementoitunut tai sairasti diabetesta. Mietipä 
sitä! Sinäkin voisit aloittaa itsesi hoitamisen 
lopettamalla älyttömän sokerinkäytön ja aloittaa 
liikunnan. Olet kuitenkin itsesi paras kaveri.

Reijo Välkkynen
parantavavoima.com

Aikuinen saisi syödä korkeintaan 
20-25 sokeripalan verran sokeria 
päivässä (pino vasemmalla). Määrä 
ylittyy helposti huomaamatta. Puo-
lentoista litran limsapullo sisältää 
peräti 55 sokeripalaa!
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Terveystie 6, 16300 Orimattila, Puh.050 593 5932

Ma-Pe 8-17 

Orimattilan Osuuspankin
omistajajäsenille

-10% alennus
edustamistamme varaosista

Muista autosi huolto!

FIXUS tarjoaa laadukkuutta.
- Merkillisen hyvät osat
 ammattitaidolla asennettuna!

PALVELU PELAA

AINA VARMASTI!

Kenkätalo
MASCOTTI

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

Avoinna: ma-pe 9-16.30, la 9-14. 

Erkontie 14 O

Tarjotaan työtä

osa-aikaiselle
MYYJÄLLE
Soita Karille
040 558 6702

Vipusen
vipellys
Orimattilan Jymyn yleisurheilu-
tapahtuma ti 12.5.2015.

Vipusen vipellyksen tieduste-
lut: Marko Ruokolainen, p. 040 
717 7801

http://orimattilanjymy.sport-
tisaitti.com/

Siivous-
talkoot
Lintula-Koivula-Myllylä -alueiden 
siivoustalkoot 7.-8.5.2015

Lauantaina 9.5. jätesäkkien 
poiskuljetus.

Talkoot järjestää Koivula-Myl-
lylän kyläjohtokunta

Tietokone-Apu muuttaa
Orionaukion liiketiloihin ma 27.4.
Orionaukio 4A on uusi osoite, 
jonne Tietokone-Apu muuttaa 
maanantaina 27.4. Samassa 
talossa, jossa on muun muas-

sa Torikulman Fysioterapia.
Erkontieltä poismuutto antaa 

nyt enemmän mahdollisuuksia 
keskittyä nimenomaan tie-
tokoneisiin liittyviin asioihin, 
lähinnä antamaan apua ja 
päivittämään tietokoneita, 
sekä rakentamaan yrityk-
sille tietoliikenneyhteyksiä, 
räätälöintiä tarpeen mukaan.

- Palvelemme edelleenkin 
kaikissa tietokoneisiin liitty-
vissä asioissa tehokkaasti. 
Homma pelaa kätevästi soit-

tamalla meille tai voi laittaa 
myös sähköpostia. Sovitaan 
tapaamisesta joko toimipis-
teessämme tai asiakkaan luo-
na, selvittää yrittäjä Nicholas 
von Troil.

- Toki tänne Orionaukiolle 
voi tulla suoraankin käymään, 
mutta kannattaa varmistaa, 
että olemme paikalla.

Kannattaa siis soittaa nume-
roon 020 734 3580 tai laittaa 
sähköpostia: palvelu@tieto-
kone-apu.fi

Frisbee-kiekko lentää
reippaasti Jymynmäellä
Suosittu frisbeegolf on har-
rastuksena rantautunut myös 
Orimattilan seudulle ja vuonna 
2013 perustettiin Orimattila Disc 
Club ry. Lajin puuhamiehenä on 
toiminut Reima Innala, joka sai 
innostuksen kiekon lennättämi-
seen muutama vuosi sitten Teu-
valla. Jäseniä seurassa on tällä 
hetkellä 22 henkilöä. Innostus 
lajia kohtaan kasvaa koko ajan.

Miten lajin harrastukseen 
pääsee mukaan ja missä fris-
bee-kiekkoa voi heittää? Siitä 
antavat tietoa Jani Tyni, Rei-
ma Innala ja Tomi Korpinen, 
jotka kaikki ovat innostuneet 
frisbeestä.

- Meillä on Jymynmäellä 
18-väyläinen kilpatason ra-
ta, joka soveltuu hyvin myös 
aloittelijallekin, selvittää Jani. - 
Aloittelijoille järjestetään kolmen 
kerran opastuskurssi 19.- 21.5., 
joka kestää noin kaksi tuntia 
per kerta, kello 18:sta eteen-
päin. Ilmoittautumisia kurssille 
otetaan vastaan sähköpostitse: 
oridc.info@gmail.com

- Varsinaisia harjoituksia ei 
meillä ole, vaan pelaajat pitävät 
keskenään yhteyttä ja sopivat 
heittämisestä. Seuralla on face-
bookissa oma ryhmä, missä voi 

kysellä heittoseuraa itselleen, 
Reima ja Tomi lisäävät.

Talviaikaan on satunnaisesti 
pieniä frisbee-kilpailuja. Huhti-
kuusta syyskuuhun järjestetään 
viikkokilpailuja joka maanantai 
kello 18 alkaen.

- Kesäkuussa ennen viikko-
kilpailuja on mahdollisuus tulla 
tutustumaan lajiin kello 16:30-
17:30 välisenä aikana. Paikalla 
on kiekot ja opastaja, ja lajiin 
ihastuu varmasti, lupaa Reima.

Miehet kertovat, että frisbeegolf 
on yksilölajeista ehkäpä sosiaa-
lisin. Kilpailuja on ympäri maata 
ja aina löytyy juttuseuraa ja kan-
nustusta täysin tuntemattomilta, 
joten kilpailemistakaan ei pidä 
pelätä. 

- Kilpaileminen ei kuitenkaan 
ole tärkeintä, vaan ajan viettä-
minen, ulkoilusta nauttiminen 
ja kuntoilua siinä tavallaan si-
vutuotteena. Orimattilan radan 
kiertäessään kävelee 3,5 kilo-
metriä ja korkeuserot lisäävät 
matkaa, joten kyllä siinä kuntokin 
kohentuu.

Mukava laji
koko perheelle

- Frisbeegolf sopii kaikille ikään 

ja sukupuoleen katsomatta. 
Harrastuksena se on erittäin 
hyvä koko perheelle. Eikä se 
ole niin totista touhua, jos sii-
tä ei tee itselleen totista, Tomi 
suosittaa lajia.

- Kilpailut tietenkin ovat erik-
seen, joissa on tarkat säännöt, 
jotka on toki hyvä opetella, vaik-
ka ei kilpailisikaan, Jani lisää.

- Onnistumisen tunne on 
uskomaton, kun saa kiekon 
lentämään niin kuin on ajatellut!

Orimattilan Disc Clubilla on 
maanantaisin huhtikuun puolesta 
välistä eteenpäin aina syyskuulle 
asti kaikille avoimet viikkokilpai-
lut, joissa osallistumismaksu 2 
euroa. Naiset ja alle 14-vuotiaat 
pääsevät mukaan ilmaiseksi.

- Kilpailussa pelataan koko-
naistuloksesta ja omaa tulosta 
vastaan. Eli ns. kaksi kilpailua. 
Kummassakin kisassa on lahja-
korttipalkinnot frisbeegolf-liik-
keeseen, Jani sanoo.

- Isompia kilpailuja on tähän 
mennessä ollut vuonna 2014 
kaksi, Helaheitot helatorstaina 
ja Niittokone heinäkuun alussa, 
Reima selvittää.

Helaheitoissa osallistui 137 
pelaajaa neljässä sarjassa ja 
Niittokoneessa 63 pelaajaa 
viidessä eri sarjassa, joten 
osallistujia on ollut mukavasti 
kisoissa.

Seura on saanut jo menestys-
täkin, kun Tomi sijoittui toiseksi 
2014 amatöörikiertueella, johon 
kuului neljä osakilpailua. Kiertu-
eella oli mukana 363 pelaajaa.

Tänä vuonna Jymynmäellä jär-
jestetään ainakin kaksi Suomen 
frisbeegolfliiton alaista kilpailua. 
Helaheitot jälleen helatorstaina 
14.5. ja saman viikon viikonlop-
puna 16.- 17.5. amatöörikier-
tueen osakilpailu. Molempiin 
kilpailuihin odotetaan tulevan 
täysi kenttä, eli 144 pelaajaa. 
Katsojille kilpailut ovat ilmaiset.

Tulevista kilpailuista tietoa 
seuran facebook-sivuilla ja 
nettisivuilta, jotka löytyy goo-
glettamalla.

Reima näyttää miten kiekko heitetään vaikeastakin 
heittopaikasta.

Jani ja Reima opastavat mielellään muitakin frisbeegolfiin. Se on hieno harras-
tus.

OS

TAN ORIMATTILASTA
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VAPPUAATTONA 
MUSKA

LIPUT ENNAKKO 10€

OVELTA 12€

Iltaa jatkaa DJ Taya
Avoinna 04 asti

VAPPUPÄIVÄNÄ KLO 12-17
VAPPUBRUNSSI

Pöytävaraukset 010 327 4400

KEVÄISEN KEPEÄ
PIIIITKÄ SALAATTIBUFFA 15 €

Tarjolla la 18.4. klo 12-16

www.ravintolatehdas.fi  

25€

AUTOHUOLTO
Öljy, suodattimet, jarrut ym.
Renkaanvaihdot, parkki

TMI ILMO RANTALAINEN
Leppäalhontie 56, Pukkila
Puh. 0400 612 558

Kansalaisopisto Wellamon Myrskylässä toimivat
kankaankudonta- ja huonekalujen
entisöintiryhmien KEVÄTNÄYTTELY
vaalisunnuntaina 19.4. 2015 klo 11.00-15.00
Kankkilan Wanhalla koululla (Kankkilantie 892)
- Tervetuloa tutustumaan kankaankutojien taidon-
näytteisiin ja huonekaluihin, joille entisöijät ovat
antaneet uuden elämän. Kankaankutojilla puffetti.

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009
Selvänäköä ja tarot-
tulkintaa sydämen rakkaudella
Soita nyt tai ota numero talteen vastaisuuden
varalta. 2,32€/min+pvm PL50 Hki25
www.tarjasahari.net/stina-sahari/

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

JAKELUHÄIRIÖT

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

n. 11.800 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
20.05.2015

Menestystä!
Nyt on se aika vuodesta, kun 
mahla juoksee ja kiima nousee 
itse kullakin. Se vaan on niin 
luonnon laki. Niihin kisoihin Eet-
varttikin aina osallistuu riemurin-
taisten neitojen kanssa. Suvella 
on suunnitteilla Heinämaalle ihan 
viralliset eukonkaatokisat. 

* * *
Isot kisat on ensi sunnuntaina, 
meinaan vaalit. Ja sinne on än-
kyä täältäkin päin. Vielä meikä 
miettii kuka kukin on.

Ohessa kuvaa Heinämaan-
tien varresta, jossa pusikossa 
muikistelee. Ensin luulin, että 
siinä on polliisikamera ja 70 
kilsan nopeusrajoitus, mutta 
siinähän on itte Tapsa Malmi-
harju ja vaalimainos. Ihan on 
kuulemma varteenotettava kave-
ri. Otti Hennaankin kantaa, ettei 
nyt ole sen rakentamisen aika. 
Hyvä poika!

Toisessa kuvassa joku Hilkka 
on valloittanut kahvila Kosken-
korvan runsaasti (Nastolan pas-
kaa) virtaavan Palojen varrelta.

Sitten ikävä kuva, kun muu-
ten niin mukavan Ville Skinnarin 
vaalimainoksia oli paiskittu pitkin 
hankia. Tyhmää.

* * *
Isot kisat on myös Konemessut, 
jotka Heinämaan oma hjallishar-
kimo, eli Jukka Nikula, järkkää 
perjantaina 24.4. Nikke Aree-
nalla. Hattua pitää nostaa, kun 
kaveri vie Orimattilaa näkyviin ja 
ihan tärkeää messuasiaa. Sinne 
meikä suunnistaa kattelemaan 
muitakin kommeita. 

* * *
Sitten kuvaa Kaitilantien vieressä 
olevalta pyörätieltä. Irmantieltä 
tultaessa Koskitielle päin puttoo 
polkupyöräilijältä tekohampaat 
suusta, kun ajaa monttuista 
pyörätietä. Siinä on joskus rol-
laattorikin lähtenyt alamäessä 
käsistä ja mummu pusikkoon.

Kuvan lähettäjä kehottaa 
laittamaan ensin tiet kuntoon 
taajamissa ennen kuin sinne 
Hennaan laitetaan ruplaakaan. 

* * *
Huitsin paljon Eetvartti saa 
pyyntöjä, että pitäisi kirjoittaa 
ja puuttua siihen ja siihen asiaan. 

Usein juuri tiet ovat huolen aihee-
na, samoin koiranpaskat. Juuri 
tuli äsken tällainen e-mail: ”Moi! 
Palstalla vois kirjoittaa näistä 
koiran jätöksistä ja ihmetellä ih-
misten ilkeyttä.., Luhtikyläntiellä 
koira tuodaan naapurin portille 
ja pientareille joka päivä useaan 
kertaan. Kannattaa lukea ESS 
15.3. mitä jätöksissä piilee ja 
mitä tartuntoja leviää!”

Meikä on samaa mielipuolta. 
Tuolta Heinämaan miljööstä kun 
saapuu, niin saa ihmetellä miten 
koiranpaskaa on keskustassa 
joka puolella. Aika onnetonta on 
koiranomistajilta, jotka antavat 
koiransa paskoa minne vaan. 

Yks autoileva herrasmies ja 
tosi mukava, Pekka taisi olla 
nimeltään, sanoi että hän vie 
aina koiranpaskat ulkoiluttajan 
postilaatikkoon, jos koira paskoo 
hänen tieliittymänsä kohdalle. 

Nauroi, että saa maistaa omaa 
lääkettään, heh.

Hennastakaan ei todella tykätä. 
Siitä tulee postia ja kun kes-
kustelee kuntalaisten kanssa, 
niin 70 prosenttia pitää Hennaa 
täysin huuhaana ja narsismin 
kukkasena. Näin ne vaan ilmai-
sevat itseään. 

* * *
Meikä usein ajelee Viljamaantien 
kautta Heinämaantielle ja joskus 
yritin ajaa myös Käkeläntietä sin-
ne vanhustentalojen suuntaan, 
mutta oheinen liikennemerkki 
kieltää ajon? Pitäisi aina poiketa 
pihaan, se kun on sallittu. Muu-
tenkin koko kyseisen alueen lii-
kennejärjestely vaikuttaa muulta 
kuin ihan selvin päin tehdyltä.

* * *
Sitten se Eetvartin papu, eli 
käsivarsi kuvattuna Urkkatalon 
kuntosalilla. Joku koiranleuka 
kyllä sitä epäili, ettei ole meikän, 
kun kuvaa vilautin. Sanoi, että 
taitaa olla sen tennismestari 
Kuparisen sivalluskäsi? No, oli 
miten oli, kuvassa joku räpylä 
kuitenkin.

Meikä treenaa edelleen ker-
ran kuukaudessa. Rantakuntoon 
päästään ja sitten nähdään Pa-
lojoen puistobulevardilla suvella. 
Palojoki pitäisikin nyt olla jonkun 
komitean toimesta mitä kaunein-
ta keskustan aluetta. Menkääs 
ihailemaan!

* * *
Tämmösiä höpinöitä.

E E T V A R T T I
olan.eetvartti@hotmail.com

Arvaa kenen patti? 
Oikeat vastaukset saa 
jättää Artjärven Saleen.

Hilkka valtasi kahvila Korvan kauniin Palojoen ranta-
milta.

Villen vaaliesitteet joku tyhmä oli heittänyt hankeen.

Kylläpä on monttuinen Kaitilantienvarren pyörätie.Käkeläntien erikoismerkinnät hämmästyttää?

Ekaks Eetvartti luuli, että Heinämaantielle oli tullut 70 
km/h nopeusrajoitus…
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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

18900

Klapikone 
Nutool 5 tn

1500

690
sk

Kuorikate 45 L

Painepesuri 
Kärcher K5 
compact

5 sk

Puutarhamulta 50 L

25900695

Komposti- 
kuivike 50 L

sk

Puhelut maksavat kaikkialta Suomesta soitettaessa lankapuhelimesta 0,0828 €/
 puhelu + 0,0595 €/min. matkapuhelimesta 0,0828 €/puhelu + 0,1704 €/min.

Orimattilan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV

• Orimattila, Artjärvi,
 Myrskylä, Pukkila

Erkontie 11, 16300 Orimattila
Puh. 010 257 1558, Fax. 010 257 1584

avoinna ma 10-18, ti-pe 10-16.30

 • Omakotitalot

Orimattila, Peltola okt 127 m2

Ohrakuja 3. 5h,k,s,wc. ei e-tod*. 
Tilava talo peltolan alueelta. Taloa 
kunnostettu vuosien varrella, mm. 
käyttövedet, lämmitysjärjestelmä ja 
ikkunat sekä ovet uusittu. pintare-
montilla talosta voi laittaa mieleisen-
sä. Siivonen/Orimattila.  
Mh. 120.000 €. 693058

Orimattila, Montari okt 105/305 m2

Montarintie 97. 4h,k,s,kph. ei e-tod*. 
Maalaismaisemissa maatilan pihapiiri 
ja moninaiset rakennukset. Tilan pin-
ta-ala 2,4 ha. Siivonen/Orimattila. 
Mh. 73.000 €. 530442

Orimattila, Peltola okt 102/109 m2

Aittakuja 5. 4h,k,s,kph. ei e-tod*. 
Ryhdikäs talo, vankasti kalliolle ra-
kennettu. Energiataloudesta pitävät 
huolen takka/leivinuuni ja 2005 uu-
situt ikkunat. Pihassa lisäksi kaksi va-
rastorakennusta ja runsaasti hedel-
mäpuita ja marjapensaita. Siivonen/
Orimattila. Mh. 110.000 €. 527940

 • Rivi-, pari- ja puutalot

Orimattila, Jokela rt 78 m2

Pengertie 10 F. 3h,k,2wc,kph,sau-
na,autokatos. F*. Viihtyisä koti rau-
hallisella alueella lähellä keskustan 
palveluja. Suojaisa katettu terassi 
lounaaseen ja pieni aidattu piha-alue. 
Pesutilat ja sauna uusittu 2006. 
Kauppahintaan sisältyy OMA AUTO-
KATOSPAIKKA! Mattila/Orimattila. 
Mh. 115.000 €. 530153

Orimattila, Keskusta rt 78 m2

Kärrypolku 1 A. 3 h,k,s,ph,vh,teras-
si. ei e-tod*. Kaunis päätyhuoneisto. 
Lattiat parkettia ja laminaattia, pesu-
tilat laatoitettu. Tilava vaaleasävyinen 
keittiö. Suojaisa ja aidattu piha-alue 
etelään. Autopaikka ulko-oven edes-
sä. Keskustan palvelut lähellä. Mattila/
Orimattila. Mh. 115.500 €. 530225

Orimattila, Koivula rt 62 m2

Koivukuja 5 B. 2 h,k,s,ph,vh. E*. 
Toimivapohjainen päätyhuoneisto 
palveluiden läheisyydessä.Viihtyisä ja 
rauhallinen taloyhtiö. Parkettilattiat. 
Suojaisa terassi etelän suuntaan. 
Autolle pistokepaikka. Huoneisto va-
pautuu nopeasti. Mattila/Orimattila. 
Mh. 78.000 €. 529909

Orimattila, Myllylä rt 54,5 m2

Myllärintie 4 as. 2 h,k,s,ph,vh. E*. Ri-
vitalon päätyhuoneisto hyvin hoide-
tussa taloyhtiössä. Pihaterassi etelän 
suuntaan ja pieni piha-alue. Autolle 
pistokepaikka. Orimattilan keskustan 
palvelut kävelyetäisyydellä. Vapautuu 
1 kk kuluttua kaupasta. Mattila/Ori-
mattila. Mh. 77.279 € Vh. 78.000 €. 
 530423

 • Kerrostalot

Orimattila, Tullinmäki kt 75 m2

Tullintie 5 A. 3 h,k,kh,vh,lasitettu par-
veke. F*. Kaunis ja valoisa 1. asuin-
kerroksen päätyhuoneisto. Ikkunat 
kolmeen ilmansuuntaan. Lasitettu 
parveke etelään. Huoneisto pintare-
montoitu hyvällä maulla ja laaduk-
kailla materiaaleilla muutama vuosi 
sitten. Tämä koti kannattaa katsoa! 
Mattila/Orimattila. Mh. 96.000 €. 
 527203

Juha Siivonen
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 597 0070

juha.siivonen@op.fi

Jussi Mattila
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 570 2725

jussi.mattila@op.fi

Katso esittelyajat
ja muut kohteemme

osoitteesta 
www.opkk.fi/orimattila

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.

http://www.facebook.com/VarisilmaOrimattila

Värisilmä auttaa
Meillä näet ulkomaalisävyt isoina pintoina, ulkona.

Tule tutustumaan  malliseinäämme!

Kevään juhliin: terassimatot, kuramatot, käytävämatot
kantattuna mittojen mukaan.

PANU

8950€

9 l+säv.

PILKE-kuullote

6550€

9 l+säv.

Pitkäkestoisin
suoja
terasseille,
kalusteisiin.

KAISLA-
puuöljyt

9890€

9 l+säv.

NORDICA EKO

6690€

9 l+säv.

Pouta talomaali 

6790€

9 l+säv.

Peitto peittosuoja 

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

Viisi eniten ääniä saanutta 
lemmikkiä palkitaan.
Arvomme äänestäneiden
kesken kuusi tuotepalkintoa.

Lemmikkikuvakilpailu!Lauantaina 25.4. klo 9-13.
Kuvauspaikka on Värisilmän pääty.

Palkintoja ovat lahjoittaneet seuraavat yritykset:
Orimattilan Tapetti ja Väri 
Orimattilan Akku ja Varaosa
Sähköasennus Olin ja Tuomiset

Orimattilan Konehuoltokeskus
Kahvila Kuumakuppi
Huoltoasema Uuttu

Kuvattavaksi toivotaan kaikenlaisia lemmikkejä!
Tervetuloa mukaan!  Kuvaus on ilmainen.

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

TULOSSA:


