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

Maatalouspirkka Oy
Vesitornintie 1 ORIMATTILA 03-872 530

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

www.k-maatalous.fi

PALJON NÄHTÄVÄÄ!

ERIKOISTARJOUKSIA!

RAKSAPÄIVÄ
perjantaina 15.4. klo 10-17
K-Maatalous Maatalouspirkan alueella. 
Mukana esittelemässä ovat mm:
Orimattilan kaupunki/tontit ja Henna,
Ormax, Jitan puhdistamot, Kärcher,
Havu-keittiöt, Mammuttikoti, Nahkhiir,
Motopalvelu, Kotijoukkue, Weckman,
Oras, Stihl-sahausnäytöksiä, Weberin
muurausta ja Aholan haketusnäytöstä.j y

Tarjotaan maistuvaa

MEROSEN LIHAN

GRILLIMAKKARAA!
TERVETULOA!

Raksapäivässä
laatua takaavat:

8900

Clen Yes Pro 20 
märkä/kuivaimuri

499
m2

Weckman w-2 kattopelti
alk.

995
pkt

1000
3 pll

Kerabit K 
kattolaatta harmaa 
II-laatu

RK pilli- 
uretaani- 
vaahto 500 ml

R
u
v

1000
7 kpl

Laastiämpäri 12 L

Kärcher Premium K5 
painepesuri

32900

Kaupanpäälle fj 6 vaahdotussuutin arvo 24,95 
ja vaahtopesuaine 1 L arvo 10,95

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä

ma-pe 9-16.30, la 9-14
Puh. 040-558 6702

Tervetuloa kaupoille!

TARJOUSERÄ!

25€

Mascotti
tarjoaa

kevääseen

koot 36-42

Naisten kävelykenkä
koot 36-41

koot 36-42

koot 36-42
koot 36-49

Sopiva vaikka koira-
lenkille! Hajakokoja

 

 

 
 

 

       

       

      

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

Lenovo 
kannettava 
tietokone 
14” HD-näyttö, intelCeleron N3050 prosessori. 
Nopea 32 Gt Flash-kiintolevy, Windovs 10.

Upo  jääkaappi/
pakastin RF4601 
Energialuokka A+, jääkaapin 
tilavuus 226l, pakastimen 
tilavuus 84l, leveys 60 cm, 
korkeus 185cm.

Whirlpool pesukone 
AWO/D6114 
6 kilon pesuteho, linkousteho 1400 krs. 
Energialuokka A+, 30 minuutin pikapesu.

Lenovo kannettava 
tietokone g7-35 
Suurella 17” näytöllä varustettu 
tietokone, Windows 10 käyt-
töjärjestelmä, dvd rw. levyase-
ma, 4 G käyttömuisti, 500Gt 
tallennustilaa.

369€

279€

399€

NETTISURFAILUUN

219€

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

Kärrytie 4. Avoinna: ma-pe 10-18,  la 9-13
P. 040-761 3442 facebook.com/VahvaTassu

ElEläiäintttntaar ivikkeliliikike

Tervetuloa ostoksille
kesää odotellessa.
Meillä palvellaan!
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Raksapäivä kutsuu 15.4.
Tulevana perjantaina tapahtuu ihan mukavasti raksapäi-
vän merkeissä, sillä nyt on tarjolla monipuolisia esittelyjä 
kahdessa eri paikassa samaan aikaan. K-Maatalous halusi 
järkätä omalle alueelleen raksapäivän, ja se sopii sinne 
hyvin, koska Maatalouspirkka on nykyään myös rakentajan 
kauppa. Sieltä löytyy lähes kaikki mitä tarvitaan rakenta-
miseen ja remonttiin.

Värisilmän ja Kärrytien alueella jatketaan perinteistä 
raksapäivän meininkiä.

Tämän lehden sivuilta 4-6 löytyy rakentamiseen liitty-
vää asiaa ja etusivulla on näkyvissä mitä Maatalouspirkan 
alueella tapahtuu ja mitä firmoja ja tuotteita on esittelyssä.

Kannattaa reissata molempiin paikkoihin, tarjolla on gril-
limakkaraa ja kahvia.

Orimattilassa pitäisi aloittaa tehokkaampi rakentaminen 
ja sitä kautta saada vauhtia rattaisiin. Päättäjien tulisi näh-
dä muutakin kuin Hennaan sijoittaminen, joka ei näytä 
kiinnostavan muita kuin päättäjiä itseään. Onneksi siinä 
rintamassa löytyy heitä, jotka haluaisivat Hennalle sen 
kuuluisan aikalisän.

Orimattilan Pullomuseo
on avoinna vappuna 1.5.
Taas on vuosi vierähtänyt ja uudet historialliset löydöt odottavat 
vierailijoita Orimattilan Pullomuseossa.

Uusia juomahistoriallisia löytöjä on niin viinan, oluen kuin limo-
nadinkin osalta. Yksi huippukohteista on ainoa Suomesta löydetty 
Wehrmachtin olutpullo etiketillä. Tupakkahuoneessa sekä kivipuolella 
löytyy myös uutta katsottavaa, kun Sääksjärven meteoriittiakaatit 
ovat saaneet merkittävän täydennyksen.

Pullomuseo sijaitsee osoitteessa Puistotie 12 B, joten sinne 
suunnistakaa ja ihastukaa vappuna kello 10-18. Pääsymaksu 
aikuisilta 4 euroa ja lapsilta 1,50 euroa.

Myllylään rakennetaan yhden luokan takia lisää 
tilaa 2,3 miljoonalla eurolla!

Tietävälä on loppusuoralla?
Viime lehdessä Extraa kuulutti Keskustan valtuutettujen 
perään, kun he ilmoittavat olevansa kylien puolesta ja niil-
le kylille kuuluu myös kyläkoulut. Orimattilassa Keskusta 
ei ole toiminut puheittensa mukaan, vaan kyläkouluja on 
lopetettu lähes käsiä taputtaen. Niin näyttää käyvän myös 
Tietävälän koulun kohdalla.

Keskustan Juha Hirvonen ja Perussuomalaisten Ville Erola 
ovat taistelleet koko ajan Tietävälän koulun puolesta, mutta 
jääneet kaupunginhallituksessa häviölle. Ans kattoo miten 
huhtikuun valtuustossa Keskustan ja Perussuomalaisten 
valtuutetut äänestävät…

Keskustan ryhmässä oli kait lyöty kättä päälle, että yhtä 
mieltä ollaan kyläkoulujen puolesta, mutta se olikin vain 
sanahelinää. Takinkääntäjiä on löytynyt yllättäen Mallusjoen 
suunnalta.

Myllylän koulun laajennusta ajetaan kuin käärmettä pys-
syyn. Perustettavan kuudennen luokan takia rakennetaan 
lisää tilaa 900 neliötä ja kustannusarvio on hulppeat 2,3 
miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin mitä maksoi Mallus-
joen koulun koko uudisrakennus! Mallusjoen koulu on tehty 
elementeistä, ja huhu jo kertoo, että se sitten puretaan ja 
siirretään Hennaan, kun sinne tarvitaan lisää infrastruktuuria.

Jotkut instanssit ja jonkun intressit sotkevat kyllä pahoin 
Orimattilan nykyasioita. Ei voi muuta todeta, kun seuraa 
mitä kaupungintalolla päätetään.

Reijo Välkkynen
www.olanextraa.fi

Monet päättäjätkin ovat samaa mieltä:

Omat lääkärit ja päivystykset
takaisin terveyskeskukseen!

Orimattilassa tehtiin pari 
vuotta sitten kuntalaisaloite, 
jossa vaadittiin omien lää-
kärien sekä ilta- ja viikon-
loppupäivystysten saamista 
takaisin terveyskeskukseen.

Harri Korvan 21.4. 2014 
kaupungille jättämä kun-
talaisaloite tähtäsi valtuus-
tokäsittelyyn, ja se keräsi 
taakseen 735 nimeä. Var-
sinaisesti asia ei ole ollut 
valtuustokäsittelyssä, vaan 
se on tavallaan ”käsitelty” 
ilmoitusasioitten joukossa. 
Kansa edelleen janoaa päät-
täjiltä omia terveyspalveluja 
takaisin…

Olan Extraa lähetti muu-
tamalle kaupunginvaltuu-
tetulle kyselyn Orimattilan 
terveyskeskuksen lääkäreistä 
ja päivystyksistä, joihin pyy-
dettiin vastaamaan. Kyselyn 
sai neljän suurimman puolu-
een edustajat, joista dema-
rien edustaja ei vastannut 
mitään. Ohessa kysymykset 
ja valtuutettujen vastaukset, 
joista ilmenee, että he ovat 
kansan kanssa samaa mieltä.

1) Mitä mieltä olet, tulisiko Orimattilan kaupungin palata 
takaisin omiin lääkäreihin eikä ostaa palveluja Attendolta?

2) Olisiko syytä palauttaa takaisin myös ilta- ja viikonlop-
pupäivystykset omaan terveyskeskukseen?

Jussi Karinen
Kokoomus
1) Orimattilan kaupungin ja erityisesti sen 
tilaajajohtajan tulee seurata toteutuuko 
tilaussopimus Attendon kanssa eli onko 
päästy päivystyksiin, hoitoon jne. Ja jos 
nämä toiminnot ja niiden laatu ei vastaa 
sopimusta, niin reklamoitava, vaadittava 
hyvitystä ja asiantilan korjausta. Jos näin on 
toimittu ja asioiden tilaan ei tule korjausta, 
niin pyrittävä sopimuksen purkuun ja kehittää 
uusi tapa tuottaa nämä palvelut joko omana 
tai toisen palveluntuottajan kanssa. Henki-
lökohtaisesti en tunne objektiivisesti enkä 
henkilökohtaisesti asioiden tilaa, erilaisia 
väittämiä ja kuulopuheita kyllä.

2) Lähtökohtaisesti palvelun laatua pitää 
aina pyrkiä parantamaan eli tässä tapauk-
sessa mahdollisimman kattavat päivys-
tykset.  Sote-kuntayhtymien ongelma on 
kustannusten karkaaminen, rahaa kuluu 
ison organisaation ylläpitoon eikä aina 
tarpeeksi välittömään asiakkaiden palve-
luun eli päivystyksien rahoittaminen tulisi 
tehdä muun ei-suoraan potilaita palvelevan 

rakenteen kustannuksella/säästöillä, lisä-
panokset kasvattavat usein vain hallintoa 
ei palvelua ja taustarakenne on aina vaan 
jäykempi.

Ja Sote-uudistuskin on vielä epäselvä, 
sekin tuo seuraavan parin vuoden aikana 
oman lisänsä tähän soppaan.

Siru Taavila
Keskusta
1) Kyllä mielestäni pitäisi palauttaa omat 
lääkärit terveyskeskukseen ja lopettaa 
ostolääkäripalveluiden käyttö.

Attendon aikana ainakin työterveyspalvelut 
ovat huonontuneet. Maksut kyllä kelpaavat, 
mutta palvelun saatavuus on todella heikko. 
Omakohtaisesti olen todennut, jos tarvitsee 
lääkäriä, niin on mentävä yksityispalveluiden 
asiakkaaksi.

2) Olisi myös hyvä, jos saataisiin palau-
tettua myös ilta- ja viikonloppupäivystys.

Jos päivystyspalvelut ovat omassa terveys-
keskuksessa, niin olisivat lyhemmät jonotus-
ajat ja mahdollisesti paremmin huomioivaa 
hoitoa. Asiakasta kuunneltaisiin tarkemmin.

Ville Erola

Perussuomalaiset
1) Ajatuksena erittäin houkutteleva ja 
varmasti palvelisi kuntalaisia paremmin, 
mutta sen mitä itse olen tuon puolen am-
mattilaisten kanssa keskustellut, en tiedä 
onko siihen mahdollisuutta palata. Suurin 
ongelma on ilmeisesti lääkärien saaminen 
ja heidän sitoutuminen paikkakunnan lää-
kärijärjestelmään. Mutta, jos tuohon joku 
ratkaisun keksii, olen heti valmis palaamaan 
vanhaan järjestelmään, vaikka sitten vähän 
enemmän maksaisikin.

2) Joko tulisi ilta/viikonloppupäivystys, tai 
toinen vaihtoehto voisi olla yksi ambulanssi-
miehistö lisää, joka voisi hoitaa kevyemmät 
ja pienemmät vaivat. Itsellä esimerkki, 2 
vuotta vanhalle pojalle tuli avohaava yöl-
lä, olin viemässä Akuuttiin paikattavaksi, 
mutta ambulanssimiehistö tuli kotiin ja hoiti 
homman hienosti!

Orimattilan terveyskeskuksessa on melkoista vilskettä arkisin. Tarvetta päivys-
tyksiin ja omiin lääkäreihin on taatusti. Nyt kuntalaisille tulee kalliiksi rampata 
Lahteen lääkäriin iltaisin ja viikonloppuisin.

Kuntalaisaloitteen 735
nimeä jäi unholaan...
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Oheisen kuvan kiikutti toimituk-
seen reipas saunoja, joka ih-
mettelee miksi hänen kiukaassa 
kivet värjäytyvät valkoisiksi ja 
löylykauhaankin tarttuu kalkkia, 
kun kauha on löylyvesiastiassa.

Hän kysyy, että on tilanne 
normaali, ja Orimattilan vesi 
on tutkittu ja puhtaaksi havaittu 
niin, ettei siitä ole terveyshaittaa, 
kun ilmenee tuollaista valkoista 
kalkkeutumaa?

Saunoja ei tiedä, että Orimatti-
lan maaperä olisi kalkkinen, mut-
ta savinen se on joka tapaukses-
sa. Olisiko jossain vedenottamon 
läheisyydessä kalkkia niin paljon, 
että voisi perustaa kalkkilouhi-
mon ja rikastua kuin aikoinaan  
Ehrnroothin suku Lohjalla, jossa 
kaupungin ja järven alla oli val-
tavat kalkkikivivarannot?

Juomavesiasiaa voisi tutkailla 
ympäristönsuojelupuolen viran-

omaiset ja antaa vaikkapa vi-
rallisen lausunnon Orimattilan 
veden juomakelpoisuudesta. Ok?

www.ruskovilla.fi

TEHTAANMYYMÄLÄ

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

Huhtikuussa kaikki
II-luokan tuotteet -40 %

runsaasti mm. välihaalareita ja taljoja.

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

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

Topintie 2, 16300 Orimattila

Taru Karoliina
Intuitiivinen näkijä. 
Teen tulkintoja
myötätunnolla ja
 rakkaudella. 

30min/35 Eur
60min/50Eur
Puh. 050 3473668
taru.astikainen1980@gmail.com

15.04. Raksapäivä, K-Maatalous
Maatalouspirkassa ja Värisilmässä.
23.04. Ormaxin avoimet ovet, 
Pennala
21.05. TOUKOMARKKINAT 
keskustan alueella. Oven avaus 
Orimattilan kesään. Huikeita juttuja 
ja tarjouksia taas luvassa.
22.07. Kantrimeininkiä, kulkue klo 18, 
piknik klo 19- Kehräämöllä.
28.07. Orimattilan Tähtikisat, Orimattilan Jymy
20.08. Orimattila Cruising, Kehräämö klo 16, ajolenkille klo18.

Tulevia kivoja jutskia…

Orimattilassa tapahtuu

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

s
.

tuja 

Toukokuussa
KE 18.15.-16

- L u k i j a n   k y n ä s t ä - 

Tällä palstalla saa ottaa kantaa asioihin ja olla omaa mieltään, mutta 
ketään ei saa henkilökohtaisesti loukata. Asiattomia näkemyksiä 
ei julkaista. Mieluusti mielipiteet sähköpostitse, mutta voi sitä 
toimittajalle rimpauttaakin, jos ei muuten saa yhteyttä. Postitse: 
Olan Extraa, Raitakuja 1 as 3, 16300 Orimattila tai mailaten: 
reijomedia@hotmail.com

Onko Orimattilan
vesi kalkkista vai..?

Melkoinen on kalkkiker-
tymä löylykauhassa ja 
sitten kiuaskivissä. Onko 
tämä normaalia keskus-
tan alueella?

Orimattilan Pienyrittäjät
lisäsi nettinäkyvyyttään
- Nyt on jäsenille ja muillekin 
tarjolla enemmän ajankohtaista 
tietoa Orimattilan Pienyrittäjistä 
ja sen toiminnasta, kun uudis-
timme nettisivumme, kertoo 
yhdistyksen rahastonhoitaja 
Mira Hämäläinen.

- Saatiin enemmän näkyvyyttä 
ja parannettiin sivuston ulkonä-

köä ja muotoa. Sivuilta löytyy nyt 
näppärästi tietoa yhdistykses-
tä, hallitus, jäsenet ja vuoden 
sisukkaat. Kannattaa seurata 
mitä yhdistyksemme tarjoaa 
niin nykyisille kuin tulevillekin 
jäsenille.

www.orimattilanpienyrittajat.fi

Yhdistyksen tunnuksen kaksi muurahaista uurastavat 
nettisivut auki.

Luhtikylän historiapäivät
antoi runsautta jokaiselle

”Kaikki, mitä tapahtui Suomes-
sa, tapahtui Luhtikylässä”. Tuo 
oli mottona Luhtikylässä, jossa 
1.-10.4. elettiin historian het-
kiä; tapahtumia ja työnäytök-
siä tuotiin livenä nykypäivään. 
Historiapäivien anti oli runsas, 
ja oikeastaan voidaan sanoa 
hyvällä syyllä, että Luhtikylä 
on ollut Orimattilan napa enti-
saikaan ja taitaa sellaiseksi taas 
tulla, jos Hennaan saadaan vuo-
sikymmenten saatossa kasvua?

Sunnuntaina 3. huhtikuuta pi-
detty Nuorelan koko perheen 
kevättapahtuma oli täynnä 
toimintaa ja elämyksiä koko 
perheelle. Siellä Extraakin kä-
vi tutustumassa ja tapaamassa 
Risto Astikaista, joka oli kon-
sultoinut yhdessä paikallisten 
kanssa huikean aikamatkan 

Luhtikylän historiaan.
Koko viikko sunnuntaista 

seuraavaan sunnuntaihin sai 
mukaansa satoja kiinnostuneita 
tutustumaan vanhoihin työta-
poihin ja paikalliseen historiaan. 
Yksi merkittävä juttu on ollut 
aikanaan Luhtikylästä louhitut 
valtavat kivenjärkäleet, jotka 
tsaarin aikaan rahdattiin Ve-
näjälle ja käytettiin Neva-joen 
siltojen rakentamiseen. Melkoi-
nen kivikylä oli Luhtikylä aikoi-
naan ja sittemmin kallioperästä 
löydettiin ainutlaatuinen hoh-
tokordieriitti, kun rakennettiin 
nykyistä Lahti-Kerava oikorataa. 
Hohtokordieriitti on harvinaisuus 
maailman jalokivien joukossa, 
ja se on nyt myös Orimattilan 
kaupungin nimikkokivi, Luhti-
kylästä.

Kivenhakkaus oli aikanaan Luhtikylän osaamista. 
Taitoja näytti Sami Sihvola Keiturista.

Entisajan puunsahausta ja kuorintaa opastivat Reijo 
Kyrö ja Eino Hurskainen.

- Juna kulkee. Hennassa on Luhtikylänkin tulevai-
suus, esitteli Tuulikki Peura.
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RAKSAPÄIVÄ pe 15.4. klo 10-17
K-Maatalous Maatalouspirkka
Runsaasti tuote-esittelijöitä,
tarjouksia ja työnäytöksiä!
Mukana mm: Maatalouspirkka, Ormax, Motopalvelu,
Mammuttikoti, Nahkhiir, Orimattilan kaupunki,
Kotijoukkue, Havu-keittiöt, Aholan haketusta sekä tuote-
esittelyssä mm: Weber, Jita, Stihl, Oras, Kärcher, Weckman, Iccuna

MAKKARATARJOILUA, Merosen Liha!

Kärrytien ja
Värisilmän alue
Maalaus- ja lämmitysasiaa
tarjoavat mm: Sähköasennus Oy
Orimattilan Putkityö, Värisilmä,
Mika Kainulainen ja Reijo Teva.

Osuuspankin ja OPKK:n 
KAHVITARJOILUA
hillomunkin kera!

Toni Nieminen
tarjoilee kahvit
(paikalla 11-15)

Tervetuloa Raksapäivään!

esittelyssä mm:

VUOKRAAMME  
RAKENNUSKONEET, 
HENKILÖNOSTIMET,  
RAKENNUSTELINEET  

Uutena mm. kantojyrsin, klapikone, 
hakkuri, polttomoottorikäyttöinen 

oksasilppuri ja klapisirkkeli   

Vuokraamo avoinna arkisin 7.30-16.00 

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

mammuttikodin uusi kanttihirsi
 Muuttovalmis hirsitalo mallisuojatulla kanttihirrellä!

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

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

Asu ja viihdy
Orimattilassa!
Tervetuloa tutustumaan
OMAKOTITONTTITARJONTAAN
RAKSAPÄIVÄNÄ 15.4. klo 10-17

Maatalouspirkan
piha-alueelle.
Tontteja esittelee
elinkeinojohtaja
Kimmo Kuparinen.

Esittelyssä myös
Hennan alueen
rakennustontteja.

hennaan.fi

Tervetuloa mukaan perjantaina 15.4. klo 10-17

Raksapäivässä on nyt
monipuolista tarjontaa!
Nyt tulevana perjantaina 15.4. 
klo 10-17 pidettävä Raksapäi-
vä on melko laaja kattaus ra-
kentamiseen ja remontointiin, 
ohessa on myös työnäytöksiä 
eri aloilta. Nyt kutsu kuuluu 
lähteä mukaan!
Raksapäivä on esillä nyt kah-

dessa paikassa yhtä aikaa, 
K-Maatalous Maatalouspir-
kassa ja Värisilmän/Kärry-
tien alueella. Molemmissa 
paikoissa on hyvä käydä tu-
tustumassa mitä on tarjolla, 
niin tuotteita, esittelyjä kuin 
suuhun laitettavaakin.

Tero Lahtonen ja Kimmo Kuparinen lataavat Maatalouspirkan alueelle pal-
jon rakentamiseen liittyvää asiaa.

Maatalouspirkan tapahtumaan mu-
kaan ovat ilmoittautuneet Orimattilan 
kaupunki ja Kimmo Kuparinen, joka 
esittelee kaupungin vapaita ok-tont-

teja ja Hennaa. Mammuttikoti 
on myös paikalla ja tarjolla on 
laadukasta hirsirakentamista. 
Nahkhiir tuo paikalle taatusti 
jotain erilaista, mukana on myös 
Risto Aholan haketusnäytöksiä.

Motopalvelu edustaa raken-
nuskonevuokraukseen liittyviä 
juttuja, Kotijoukkue Lahdesta 
saapuu paikalle asuntoasiois-
sa ja Havu-keittiöitten kautta 
kurkataan kotiin sisälle.

Esittelyissä ovat lisäksi muka-
na: Weber, joka antaa muuraus-
näytöksiä, Jita-puhdistamot, Stihl 
sahausnäytöksineen, Ormaxin 
kattotiilet, Oras, Kärcher, Iccuna 
ja Weckman.

- Meillä Maatalouspirkassa on 
makkaratarjoilua, joka on sitä 
Merosen laadukasta maistuvaa. 
Kannattaa lähteä mukaan tutus-
tumaan Raksapäivän antiin ja 
tehdä samalla laadukkaita kaup-
poja, toivottaa Tero Lahtonen 
Maatalouspirkasta.

Maatalouspirkassa
on paljon nähtävää
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Tervetuloa tapaamaan meitä

K-Maatalouden
pihalle 15.04.

Nahkhiir Ky
Joka toiselle kuoppaa kaivaa...

www.nahkhiir.fi

Orimattilan Putkityö Oy mukana
Raksapäivässä perjantaina 15.4.
Sähköasennus Oy:n yhteydessä.

Ekotakka antaa miellyttävää
lämpöä ja tunnelmaa kotiin!

Tokkolantie 8, 16300 Orimattila
puh. 040 513 8073 tai 0400 616 234

putkityo@orimattilanputkityo.fi

Orimattilan
Putkityö Oy

Pellettitakka                          Etanolitakka
Esittelyssä pellettitakka ja uusi etanolitakka,
joka toimii ilman sähköä ja hormiliitäntää.
Paikalla Heat by nature -edustaja.
Tule tutustuman ekotakkoihin!

Esittelyssä myös Oilonin
omakotitalon öljypoltin

    Kärrytie 4, P. 03-777 7444

PALVELEMME TEITÄ Raksapäivänä

SÄHKÖASENNUSTYÖT ammattitaidolla

ENERGIANSÄÄSTÖ-
LAMPPUJA

MONITOIMI-
TYÖKALUT

LAADUKKAAT
VALAISIMET

Ammattiliikkeestä laatua
työhön ja vapaa-aikaan

AIRAM LED-
VAKIOLAMPPU 2kpl/pkt. 
Täysi valontuotto heti, myös pakkasessa.
Ei sisällä elohopeaa. Ei voi himmentää.
- Teho 7 W, 600 lm. Kanta E27.
- 100000 on/off -sytytyskertaa.
- Energialuokka A+

590
VAIN

2 kpl

ERÄ!

Hyvä kaveri
kesällä ja
talvella.

Ilmalämpöpumppujen
ja jäähdytyslaitteiden
ESITTELY Raksapäivänä
klo 10 alkaen. TULE!

2,00/kpl

-15%

-15%

TARJOUSVALAISIMIA!!

FUJITSU
JÄÄHDYTYSLAITE

1270,-Tarjous

Värisilmässä ulko-
maalausta ja Novitek-
poreallasesittelyä
Värisilmän ja Kärrytien alueella 
tapahtuu samaan aikaan Maa-
talouspirkan kanssa. Mukana 
menossa ovat Kärrytien eri-
koisliikkeitä sekä ulkopuolisia 
esittelijöitä.

- Meillä on Värisilmässä ulko-
maaliluento kello 11 ja sitten 
maalitohtorin klinikka päivystää 
sisällä koko päivän, selvittää 
kauppias Aimo Lappalainen.

- Luennolla on asiaa ulko-
maalauksesta, mahdollisista 
ongelmista ja niitten ratkaise-
misesta. Mottona oikea maali 
oikeaan paikkaan. Vältä kalliit 

virheet ja lähde kuuntelemaan 
luentoa klo 11, Aimo kehottaa.

- Ulkona on Virtasen Maaliteh-
taan edustaja kello 11-17, ja hän 
esittelee mm. neljän öljyn maalia.

Maalitohtorin juttusille kannat-
taa lähteä ja saada hyviä neuvoja 
ulkomaalaukseen.

- Ota kuva ongelmakohteesta 
tai esimerkiksi laudan pätkä näyt-
teeksi, niin maalitohtori kertoo 
parhaat käsittelysuositukset ta-
losi ulkomaalaukseen. Ja auttaa 
myös sävyvalinnoissa.

- Tule meille Värisilmään tu-
tustumaan myös kotimaisiin 

Novitekin ulkoporealtaisiin. 
Myymälässämme on esittelyssä 
Halti -malliallas.

Värisilmässä on mukana myös 
Osuuspankki ja OP-Kiinteistö-
keskus, jotka tarjoavat kaikelle 
kansalle kahvit, jota on tarjoile-
massa Toni Nieminen, mäkihy-
pyn olympiavoittaja vuoden 1992 
Albertvillen kisoista. Toni asuu 
nykyään Orimattilassa ja suos-
tui heti kahvimestarin hommiin, 
kun kysyttiin. Parhaiten Tonin 
tavoittaa kahvipannun luona 
kello 11-14.

Värisilmän pihassa on esillä 

Värisilmän maalitohtorit Aimo Lappalainen ja Pentti Karstila ovat aina valmiina 
palvelemaan.

Paas jo tää
allakkaas!

TOUKO-
MARKKINAT
la 21.5. -16

esittelijöitä, mm. Rakennus-
palvelu Mika Kainulainen, joka 
urakoi ulkomaalauksia sekä 
Sähkö- ja Konehuolto Reijo 
Teva, joka esittelee Mitsubishi 
Electric - ilmalämpöpumppua.

Kärrytien alueelta löytyy lisäksi 
Sähköasennus Oy ja Orimatti-
lan Putkityö, jotka esittelevät 
lämmityksen uusimpia juttuja, 
mm. ilmalämpöpumppuja, ja 
ekotakkoja.
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Avoimet ovet 23.4.

Ormaxin tehdas tutuksi!
- Tervetuloa avoimien ovien päivään lauantaina 
23.4.2016 klo 10-14 Ormaxin kattotiilitehtaalle 
Pennalaan, Tiilentie 1, toivottavat Teemu Ahola 
ja Juha Hirvonen Ormaxilta.

- Oletko miettinyt miltä yksi maailman moder-
neimmista kattotiilitehtaista näyttää sisältä tai

kuinka monta tiiltä siellä pystytään valmistamaan 
päivässä? Nyt sinulla on mahdollisuus päästä 
tutustumaan tehtaaseen.

- Tai oletko nähnyt 40 % kevyempää, yhtä kes-
tävää tiiltä kuin Ormax? Näe se ensimmäisenä 
Suomessa!

Tapahtuman ohjelmassa on vahvoille, nopeille ja 
kilpailuhenkisille tiilenladontakilpailu, jossa 100 
ensimmäiselle osallistujalle lahjoitetaan ilmainen 
huomioliivi.

- Sitten meillä on kattotuotteiden kirppis. Myy-
tävänä on myös vanhoja Mahti-tiiliä paikkausta 
varten sekä joitakin kattomaalieriä asevelihinnoin.

- Entä onko kattoremontille tarvetta? Paikalla 
ovat ammattitaitoiset kumppanimme

tarjoamassa remonttia sitä tarvitseville kam-
panjahintaan, Teemu ja Juha lupaavat.

Tehdasalueella on myös konenäyttely, jossa 
esillä mm. pyörökuormaaja, trukkeja ja yhteis-
työkumppaneiden erilaista kalustoa.

Makeaa ja suolaista löytyy kaikille, sillä paikalta 
saa ostaa myös pullaa, makkaraa sekä muuta 
mahantäytettä.

- Tule tutustumaan Ormaxille. 100 ensimmäi-
selle ilmainen 10 l ämpäri, josta saattaa löytyä 
jokin ylläri.

Ormax Mini Run

Orimattilan Jymyn järjestää junnuille Ormax Mini-
Run -juoksutapahtuman Ormaxin avoimien ovien 
päivän yhteydessä klo 11 alkaen.

Tuo lapsesi osallistumaan juoksukilpailuun, 
jossa on sarjoja kaikenikäisille.

Katso lisää facebookista: Orimattilan Jymy tai 
Ormax MiniRun la 23.4.2016

Lisäksi tarjolla on muutakin mukavaa: Ponirat-
sastusta suloisella ponilla ja kattotiilien maalausta, 
on myös kesän ensimmäisiä mahdollisuuksia 
päästä pomppulinnaan!

Juha ja Teemu kutsuvat tutustumaan Ormaxille lauantaina 23.4. klo 10-14. Jaos-
sa on silloin 100 kpl ämpäreitä, joista saattaa löytyä ylläreitä!

Koti uudesta rivitalosta!

Asunto Oy Orimattilan Käkeläntie 13-15
Vuoden 2016 aikana rakenne-
taan yksitasoisia rivitaloasunto-
ja Orimattilan keskustaan Käke-
läntien varrelle. Rivitaloasunnot 
rakentaa Rakennusliike Olavi 
Järvinen Oy.

Uudet rivitaloasunnot sijaitse-
vat aivan Orimattilan keskus-
tassa. Jokivarren koulu on aivan 
lähistöllä, samoin keskustan 
kaikki kauppa- ja muut pal-
velut. Kohde on ihanteellinen 
niin lapsiperheille, sinkuille kuin 
pariskunnillekin. Luvassa on 
rauhaisaa asumista, jossa lii-
kennemelu ei häiritse. Myös 
moniin liikuntamahdollisuuksiin 
on lyhyt matka.

- Asunnoissa on laadukas 
varustetaso. Kaikissa asun-
noissa on muun muassa huo-
neistokohtainen, koneellinen 

ilmanvaihtolämmön talteen-
otto, selvittää myyntipäällikkö 
LKV Mika Nyman Orimattilan 
OP-Kiinteistökeskus Oy:stä.

- Asunnon varaajalla on 
mahdollisuus vaikuttaa oman 
asuntonsa sisustusratkaisuihin.

Tarjolla on kaikkiaan 13 
huoneistoa, joista neljä on 
kaksioita, kooltaan 59,0 ne-
liötä. Asunnoista kolmioita on 
seitsemän, kooltaan 69,0-76,6 
neliötä ja sitten tarjolla on kaksi 
4 huoneen asuntoa kooltaan 
88,5 neliötä.

- Hinnoista saa tietoa meiltä 
Orimattilan OP-Kiinteistökes-
kuksesta.

- Huoneistokohtaiset autoka-
tospaikat kuuluvat huoneiston 
hintaan ja ne ovat erillisessä 
rakennuksessa.

Rivitalojen ulkoseinät ovat 
puuelementtejä, jotka on ver-
hoiltu tiiliverhouksella, katolla 
on muovipinnoitettu peltikate 
aluskatteella. Huoneistoissa on 
lautaparketti Naturtammi- tai 
koivu.

Pesuhuoneen ja saunan lat-
tialaatoitus tehdään arkkitehdin 
suunnitelmien mukaan, seinissä 
on keraaminen laatoitus.

Rakennus liitetään kauko-
lämpöön. Kaikissa oleske-
lutiloissa on vesikiertoinen 
lattialämmitys.

Oleskeluterassit tehdään 
kestopuusta, joten ne tulevat 
kestämään hyvin vuodenaikojen 
säänvaihteluja.

Esittely ja myynti: OP-Kiin-
teistökeskus Oy, Erkontie 11, 
Orimattila, puh. 010 257 1558.

Tällainen rivitalo nousee tänä vuonna Käkeläntien varteen.

Nämä ovat rakenteilla…
Moni muistaa vielä takavuosien 
Orimattilan voimakkaan kasvun 
ja rakentamisen. Vuonna 1989 
kunta myi peräti 127 tonttia ja 
myönsi 198 rakennuslupaa! Nyt 
ei päästä kuin alle 10 prosentin 
lukemiin noista vuosista, vaik-
ka tarvetta rakentamiseen on 
edelleen.

Extraa kysyi kaupungin johta-
valta rakennustarkastaja Jorma 
Hämäläiseltä, että missä men-
nään Orimattilassa rakentamisen 
suhteen juuri nyt. Tässä kooste 
missä mitäkin tapahtuu nyt ja 
tämän vuoden aikana:

Suurin asuntorakentamiskoh-
de on tällä hetkellä Kehräämön 
pihalla, Suomen Hoivakodit Oy. 
Toinen hoivakotihanke on suun-
nitteilla Mallusjoen lepokodilla.

Maxi-rakennus rakentaa 
kahta rivitaloa Vihtorintiellä ja 
kaksi uutta on samalle alueelle 
suunnitelmissa. Lintulassa on 
paraillaan rakenteilla rivitalo.

Rakennusliike Olavi Järvinen 

suunnittelee kahta rivitaloa Kä-
keläntien varteen ja rakennustyöt 
alkavat lähiaikoina.

Omakotitaloja rakennetaan 
muutamia ympäri Orimattilaa. 
Seuraava uusi asuinalue on Ka-
navapuiston alue, joka on Kaitilan 
vanhan villatehtaan ja Virkkeen 
suunnan metsänreunamassa.

Yritysrakentamisessa on pientä 
virinää, kun Kera Group aloittelee 

Orivillen alueella teollisuusra-
kennusta.

Pieniä teollisuushalleja on 
rakenteilla Orivillen alueelle, 
Sampolaan ja pienjäteaseman 
viereiselle tontille, mm. uusi 
katsastusasema, jota rakentaa 
veljekset Hoikkanen.

Orimattilan isoin navetta on 
rakenteilla Artjärvellä, jonne on 
sijoittumassa yli 300 lehmää.

ensimmäiselle ilmainen 10 l ämpäri! 100

Kehräämöllä rakennetaan uutta hoivakotia. Se on 
hyvä juttu se.
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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 aika asentaa
ilmalämpöpumppu ennen
kuin kuuma kesä yllättää!

Olemme mukana 
RAKSAPÄIVÄSSÄ

pe 15.4.
 Värisilmän pihassa.

Orimattilan Tilitaito
on aina ajan tasalla
- Lapsena haaveilin, että minusta 
tulee opettaja, mutta päädyin-
kin kirjanpitäjäksi. Valmistuin 
aikanaan Lahden Kauppaop-
pilaitoksesta ja pääsin tilitoi-
mistoon harjoittelijaksi vuonna 
1994, josta alkoi tutustuminen 
taloushallinnon alaan. Oma yritys 
syntyi kymmenisen vuotta myö-
hemmin, selvittää Nina Pärhä 
Orimattilan Tilitaidosta.

Ninalla on kirjanpitoalan 
KLT-tutkinto, joka on Taloushal-
lintoliiton asiantuntijatutkinto ja 
arvostettu merkki ammattitaidos-
ta. Tutkintoon vaaditaan riittävää 
kaupallista koulutusta ja usean 
vuoden käytännön työkokemusta. 
Se edellyttää myös jatkuvaa am-
mattitaidon ylläpitämistä, joten 
Nina nähdään usein erilaisissa 
alan koulutuksissa.

Orimattilan Tilitaito on Auk-
torisoitu Taloushallintoliiton 

jäsentoimisto.

Laaja-alaista
taloushallinnon
tietotaitoa

Nina kertoo, taloushallinnon 
sähköistyminen on tuonut pal-
jon uusia tuulia alalle. Kirjanpi-
to on jatkuvasti reaaliajassa ja 
yrityksen talouden johtaminen 
helpompaa. Tilitaidolla on käytös-
sä perinteisen paperikirjanpidon 
rinnalla sähköinen kirjanpito, 
jossa hyödynnetään asiakkaan 
kanssa yhteisiä tietojärjestelmiä 
mm. laskutuksessa ja laskujen 
kierrätyksessä. 

- Yrittäjältä jää tällöin kokonaan 
pois laskukirjeiden avaaminen 
sekä maksujen syöttäminen 
verkkopankkiin. Aikaa säästyy 
ja virheet vähenevät.

Nina toimii asiakkaan ja 

verottajan välisenä yhdys-
linkkinä. Hän pitää huolen, 
että asiakkaalla on aina kaikki 
tarvittava tieto omasta talous-
hallinnostaan ja verotuksesta.  
Samalla Nina huolehtii, että asi-
akkaan asiat ovat ajan tasalla 
myös verottajan suuntaan. 

Kirjanpitäjällä on paljon vas-
tuuta harteillaan.

- Kannan ylpeydellä minulle 
annettua vastuuta, tämähän 
on tällainen luottamustehtävä. 
Tykkään työstäni, rakastan nu-
meroita ja haluan palvella asiak-
kaitani hyvin, niin että olemme 
kaikki tyytyväisiä, Nina toteaa 
hymyillen.

Orimattilan Tilitaidon palvelui-
hin kuuluu kirjanpitotöiden ohella 
palkanlaskentaa, tilinpäätösten 
ja veroilmoitusten tekoa sekä 
taloushallinnon laaja-alaista neu-
vontaa ja konsultointia yrityksille. 

- Asiakaskunta koostuu kaiken 
kokoisista yrityksistä. Pääasiassa 
asiakkaat ovat Orimattilasta ja 
lähiseudulta, mutta myös kauem-
paa, koska sähköinen tiedonsiirto 
mahdollistaa asioitten hoidon 
netin välityksellä.

Nina on erityisesti perehtynyt 
rakennus- ja kiinteistöalalla 
toimivien yritysten kirjanpi-
toon, mikä vaatii tänä päivänä 
erikoisosaamista, kun tulee 
huomioida monia rakentamiseen 
liittyviä erityissäännöksiä sekä 
ilmoitusvelvollisuuksia.

Orimattilan Tilitaito työllistää 
Ninan lisäksi yhden vakituisen ja 
yhden osa-aikaisen työntekijän. 
Tilitoimisto sijaitsee osoitteessa 
Erkontie 18, jossa sijaitsi aika-
naan Yhdyspankki.

- Tänne on nyt helppo tulla 
asioimaan niin nykyisten kuin 
uusienkin asiakkaitten, joten 
tervetuloa tutustumaan!

Nina tarjoaa monipuolista kirjanpitoa yrittäjille.
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LIIKUNTA  HYVINVOINTI  KAUNEUS 
KAIKKI HYVINVOINTI- JA ELÄMÄNTAPAMUUTOSPAKETIT 

NYT MYÖS PARIVALMENNUKSENA! 
Lisää virtaa ja hyvinvointia, muutoksia elämän-
tapoihin, liikunnan iloa ja yhdessä tekemistä. 

Ystävän, työkaverin, puolison tai kenen tahansa 
sellaisen tutun kanssa, jolla on kanssasi saman 

henkiset tavoitteet ja aikataulunne sopivat yksiin. 
SIIS KAKSI YHDEN HINNALLA! 

Lisää palveluista ja muista kevään hyvistä
tarjouksista sekä tapahtumista

tmikisse.weebly.com ja Facebook: Tmi Kisse

Hyvinvointivalmentaja 
Personal trainer  
Hius- ja meikkitaiteilija 
tmikisse@outlook.com 
P. 040 594 3459 (ma-pe 10-16) 
ILOLLA JA SYDÄMELLÄ! 

MLL koulutti uusia hoitajia ja perhekummeja 
Mannerheimin Lastensuojelulii-
ton Orimattilan yhdistys ry on 
kevään aikana kouluttanut uusia 
lastenhoitajia sekä ensimmäiset 
perhekummit Orimattilaan.

- MLL:n hoitajakurssilta val-
mistui maaliskuun aikana 15 
uutta lastenhoitajaa, selvittää 
toiminnanjohtaja Outi Niemitalo.

Hoitajakurssi käsittää 60 tuntia 
teoriaopetusta mm. erilaisista 
perherakenteista, hoitajan vas-
tuista sekä lasten kasvusta ja 
kehityksestä. Kaikki kurssi-
laiset ovat suorittaneet SPR:n 
hätäEA-kortin. Kurssiin kuuluu 
myös kaksi käytännön harjoit-
telua perheissä.

- Lasten hoitajan voi tilata 
perheeseensä ottamalla ensin 
yhteyttä Orimattilan MLL:oon ja 
pyytämällä itselleen hoitajalis-
tan. Lasten hoito on maksullista 
toimintaa ja maksu riippuu hoi-
dettavien lapsien lukumäärästä: 
jos lapsia 1-2 hinta 6,20€/tunti, 

ja jos lapsia on yli 3, niin hinta 
on 8,20€/tunti.

- Nettisivuillamme on tietoa 
hoitajatoiminnasta.

Outi kertoo, että 12.3. valmis-
tuivat Orimattilaan ensimmäiset 
perhekummit. Perhekummi on 
perheen arjessa mukana kulkeva 
vapaaehtoinen.

- Tarkoitus on kulkea hetken 
matkaa yhdessä perheen kans-
sa ja tukea perheen jaksamista. 
Käytännössä se tarkoittaa kes-
kustelemista, kuuntelemista ja 
yhdessä tekemistä esim. vau-
nulenkillä tai leikkipuistossa 
käymistä. Toiminta on perheille 
ilmaista. Lisää hyvää tietoa löydät 
netistä: www.olettarkea.fi

- Tuolla samalla nettisivulla on 
myös ilmoittautumislomake, jos 
haluaa ilmoittautua kummiksi tai 
jos haluaa ilmoittaa, että haluaa 
perheelleen kummin, Outi sanoo.

www.orimattila.mll.fi Kuvassa Outi Niemitalo (vas.) uusien lastenhoitajien kanssa, joita voi nyt tilata perheen avuksi.

Amin terveys- ja ravintoasiaa
Kilpirauhanen,

elimistön moottori
Kilpirauhasen vajaatoiminta liitetään yleensä 
alhaiseen jodin saantiin ja kilpirauhasen vajaa-
toiminnassa tyroksiinia erittyykin liian vähän.

Tyroksiini (T4) on kilpirauhashormoni, jota 
elimistössä erittyy eniten. Kilpirauhasessa 
syntyy myös trijodityroniinia (T3), jota syntyy 
huomattavasti vähemmän.

Kilpirauhanen on pieni perhosenmuotoinen 
umpirauhanen, joka sijaitsee henkitorven ala-
puolella. Kilpirauhanen aktivoi elimistömme 
kaikkia muita hormoneja, joilla on laaja vaikutus 
koko elimistömme toimintaan. Kilpirauhas-
hormonit ovat myös vastuussa monista ai-
neenvaihdunnallisista toiminnoistamme, kuten 
elimistömme lämmönsäätelystä, kasvusta ja 
kehityksestä. Kilpirauhashormonien tuotannon 
hiipuessa syystä tai toisesta rasva alkaa ker-
tyä koko kehoon herkemmin, mutta yleensä 
suhteellisesti enemmän kylkiluita ympäröivälle 
alueelle vartalon sivuihin. 

Kilpirauhasen vajaatoimintaa ei aina ole 
helppo jäljittää, sillä oireet kehittyvät usein 
hitaasti Oireiden kirjo voi olla hyvinkin laaja, 
näistä muutamia, lisääntynyt unentarve, pale-
lu, painonnousu, masentuneisuus, kuiva iho, 
heikot hiukset ja kynnet, turvotus, nivel- ja 
lihaskivut, matala verenpaine. Kilpirauhasen 
toimintahäiriön diagnosointi on paras kuitenkin 
jättää lääkärille. 

Se mitä itse voimme tehdä kilpirauhasen 
hyvinvoinnin eteen on kiinnittää huomioita 
omiin ravintotottumuksiimme ja elintapoihimme, 
tekemällä arjessa oikeita valintoja. Monien 
tutkimusten mukaan viljat voivat aiheuttaa 
autoimmuunisairauksia, joihin kilpirauhasen 
toiminta häiriötkin luetaan. Useat saavatkin 
kilpirauhasarvonsa normalisoitumaan muut-
tamalla ravintotottumuksiaan. Avuksi voi olla 
gluteeniton ruokavalio. Kannattaa välttää myös 
soijaa sekä maissia. Soija on kasviestrogeeni, 
joka saattaa haitata kilpirauhasen toimintaa. 
Myöskään sokeri ei kuulu listalle. Tupakoin-
nin tiedetään myös pahentavan kilpirauhasen 
vajaatoiminnasta kärsivien oireita.

Kilpirauhanen ylläpitää vilkasta aineenvaih-
duntaa ja suurin osa elimistön aineenvaih-
duntareaktioista on riippuvaisia kilpirauhasen 
hyvästä toiminnasta. Kilpirauhanen tarvitseekin 
hormonien muodostamiseen sinkkiä, seleeniä 
ja erityisesti jodia. Merilevävalmisteet ovatkin 

oikein hyviä ja luonnollisia jodinlähteitä, kuten 
Dulse, Nori ja kelp-merilevät, ne maistuvat 
hyviltä salaateissa ja keitoissa. Kilpirauhanen 
rakastaa tummanvihreitä kasviksia. Hyväksi 
ovat myös sitrushedelmät, jotka sisältävät 
runsaasti C-vitamiinia, samoin saksanpähkinät 
ja pellavansiemenet, joista saamme omega 
3-rasvahappoja. Kurpitsan siemenet ovat hyvä 
sinkkin lähde. Seleeniä sisältäviä ruokia ovat 
parapähkinät, macadamiapähkinät, sisäelimet, 
kuten maksa ja munuaiset sekä lihat. Kookosöljy 
on myös yksi käytetyimmistä luonnollisista 
hoitokeinoista ja yksi parhaimmista ruuista kil-
pirauhasen toiminnalle. Kookosöljy muodostuu 
aineenvaihduntaa tehostavista keskipitkistä 
triglyserideistä, jotka auttavat nostamaan 
kehon peruslämpöä, mikä on hyvä uutinen 
väsymyksestä ja palelemisesta kärsiville. 

Poikkeuksena ovat muutamat kasvikset joita 
on syytä nauttia kilpirauhasen vajatoiminnassa 
vain pieniä määriä. Näitä ovat parsakaali, soija, 
pavut, pinaatti, kaali, nämä sisältävät goitro-
geenejä, jotka voivat haitata jodin vaikutusta 
ja pahentaa oireita.

Ami Jatila
ami.jatila@gmail.com 

amijatila.com

Bikinikuntoon vai
elämäsi kuntoon?
Kuuriajattelun aika on taas 
parhaimmillaan. Vielä ehdit 
bikinikuntoon. Treenaa hullu-
na ja kärsi nälässä kituuttaen. 
Pikana bikinikunto, kesä, onni 
ja autuus. Sitten voitkin sulatella 
grillimakkarat, siiderit ja jäätelöt 
pois elokuun jälkeen.

Ensinnäkin, jos sulla on bikinit 
ja olet siinä kunnossa, että saat 
liikutettua itsesi rannalle, olet 
bikinikunnossa. Se lyhyt hetki 
mitä meille on suvea suotu, on 
sallittu kaikille ikään, kokoon 
ja ulkonäköön katsomatta. 
Rajoitteet ovat vain omassa 
päässämme ja hyväksymällä 
itsemme sekä muut sellaisina 
kuin he ovat, olemme askeleen 
lähempänä elämämme kuntoa. 

Mulla on vatsassa raskaus-
arvet, takareisissä selluliittiä ja 
ihottumaa iholla. Ällöttävää vai 
onko? Jäisinkö kauniina päivä-
nä niitä sisälle häpeämään vai 
vedänkö bikinit päälle ja nautin 
kesästä? Tai talvella, jättäisinkö 
menemättä uimahalliin vaikka 
haluaisin? Elämäni kunnossa 
tunnen itseni hyvinvoivaksi ja 
vahvaksi, sisältä ja ulkoa. En ole 
täydellinen, enkä ole pyhimys ja 
mulla on hyvä olla. Liikun moni-
puolisesti ja syön suurimmaksi 
osaksi hyvin ja terveellisesti. 
Näet minut myös mäkkärissä 
ja karkkihyllyn edessä pohti-
massa minkä pussin valitsisin. 
Kuohuviini kuplii joskus ihanas-

ti (paitsi seuraavana päivänä). 
Olen opetellut tavat jotka pitävät 
minut elämäni kunnossa, olen 
hyväksynyt vajavaisuuteni, nöyr-
tynyt ja antanut armoa itselleni. 
Elämäni kunnossa minulla on 
tavoitteita, haasteita, opettelen, 
mokaan, yritän uudestaan tai 
vaihdan tarvittaessa tavoitetta 
ja suunnitelmaa.  

Elämäni kunnossa ei ole 

erikseen tehokkainta treeniä. 
Tehokkain treeni on se mikä 
tulee tehtyä eli mielekästä ja 
monipuolista liikuntaa, jossa 
pääsee välillä ylittämään itsensä 
ja tuntee tehneensä jotakin. Saa 
kehon jota ei alituiseen kolota 
jostain, kehon joka jaksaa puus-
kuttamatta kantaa kauppakassit 
ylempäänkin kerrokseen, kehon 
joka taipuu lattialle leikkimään, 
mielen joka on leikkimielinen, 
mielen joka jaksaa ja mielen joka 
hymyilyttää. 

Elämäsi kunnossa on helppo 
hymyillä. Bikinikunto ei kaunista 
ketään jos naama on näkkärillä. 
Ja hymy jos mikä, on parhainta 
ja kauneinta.

Huhtikuu on täynnä hyviä tar-
jouksia ja hauskat ulkotreenit-
kin alkavat. Tsekkaa tarjoukset 
sekä tulevat jutut facesta tai 
nettisivuilta ja lähde rohkeasti 
mukaan!

Kisse
Hyvinvointivalmentaja, personal 

trainer, hius- ja meikkitaiteilija
Lisää vinkkejä ja ajankohtaisia 

asioita Facebookissa: Tmi Kisse
tmikisse.weebly.com, tmikis-

se@outlook.com 
P. 040 594 3459 (ma-pe 10-16)
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Orimattilan 
Mustin ja Mirrin

yrittäjä tiedottaa!

KEVÄÄN 2016 TAPAHTUMIA LIIKKEELLÄ 
23.4 Entelebuchinpaimenkoirat klo 12-15

21.5 MATCH SHOW  LISÄTIETOJA LUOKISTA JA MAKSUISTA 
LÖYDÄT WWW.KOIRAT,COM >>TAPAHTUMAT >> MATCH 

SHOW.T.  
MYYMÄLÄSTÄ SAATAVILLA KOIRIEN TRIMMAUSTA. 
AJANVARAUKSET NUMEROSTA 041 434 9276/TUIJA 

MUSTI JA MIRRI ORIMATTILA
Erkontie 16. 16300 Orimattila. orimattila@mustijamirri.fi

avoinna: ark. 10-18, la 10-14, P.  044 771 9139

Hellimön hoitopiste-esittelyt, osa 2:

Äänisen
aallot 

Hellimön hoitomaailmassa pääset kokeilemaan Äänisen aaltojen matalaäänihierontaa. Ky-
seessä ovat fysioakustiset vesisängyt, joiden sisään rakennettujen kaiuttimien kautta kiertää 
matalajaksoinen siniääni. Siniääni on mahdollisimman yksinkertaista akustista informaatiota, 
se sisältää vain yhden ääniaallon. Normaalin elinympäristön äänet ovat summaääniä, joissa 
useat siniaallot sulautuvat yhteen ja muodostavat epäsäännöllisesti vaihtelevan summakäy-
rän. Matalan siniäänen etuja ovat hyvä läpäisykyky, tasainen stimulaatiovaikutus ja tarkka 
kontrollivaikutus. 

Fysioakustisessa stimulaatiossa saadaan aikaan aineenvaihdunnallisia ja verenkierrollisia 
ilmiöitä. Koska värähtely vaikuttaa samanaikaisesti kudoksiin, verenkiertoon, nestekiertoon, 
aineenvaihduntaan ja hermostollisiin toimintoihin, on hoidolla vaikutus myös psykologisiin 
toimintoihin erityisesti vireystilaan ja mielialaan. Äänisen aalloilla voidaan hoitaa myös kipua, 
joka ei kestä fyysistä koskettamista. Hoito ei sovi ihmisille, joilla on alkuraskaus, sydämen-
tahdistin, vakava tulehdus tai juuri tehty operaatio takana. 

Pirä ittestäs hualta
Maaliskuun 19. päivä Keh-
räämöllä pidetty Pirä ittestäs 
hualta -hyvinvointitapahtuma 
sujui mukavasti, sillä kaikkiaan 
Kehräämöllä poikkesi n. 600 
henkilöä.

Arvonnassa voittivat:*Herba-
life lahjakortti - Pirkko Järvelä 
*Forever tuotepalkinto - Merja 
Korkeakangas *Suuhygienistin-
palvelut Shine tuotepalkinto 
- Liisa Stenstrand *Partylite 
tuotepalkinto - Silja Lahti *Fit-
mill lahjakortti - Sinikka Laine 

*Fitmill lahjakortti - Irja Laaksi
*T:mi Kisse lahjakortti - Tan-

ja Mansikkaniemi *Hellimön 
lahjakortti - Mari Arola *Akson 
hoivapalvelu tuotepalkinnot (3 
kpl) - Arja Mansikkaniemi, Jark-
ko Virtanen, Anneli Syrjäläinen

*Startti-center tuotepalkinto 
(3 kpl) - Eevi Alaputto, Emilia 
Ollilainen, Miia Oksanen *Orifla-
me tuotepalkinto - Helvi Riihelä 
*Reijo Välkkysen hoitolahjakortti 
- Taina Vesa *Kuntosali Gym23 
lahjakortti - Tarja Romo-Nyr-

hinen *AlfaMover lahjakortti 
- Saga Karonen.

Kiitos palkintojen lahjoittajille 
ja onnittelut voittajille!

Nyt sinulla on mahdollisuus tehdä hyvää

Osallistu huutokauppaan!

Lasse ja Arto järkkäävät uusia pelimailoja huutokau-
palla.

Orimattilan työttömien ”nokka-
mies” Arto Hyvönen havahtui 
viime sunnuntaina siihen, että 
hänen autoonsa oli murtauduttu. 
Autosta oli varastettu mm. 20 
kpl salibandymailoja. Mailat oli 
lahjoittanut Orimattilan kaupunki.

- Ilmaiset mailat ja ilmainen 
salibandyvuoro mahdollistavat 
työttömille 1 kerran viikossa ta-
pahtuvat sählytreenit Jokivarren 
koululla. Nyt ei voida treenata, 
kun mailat varastettiin, kertoo 
Arto Hyvönen.

- Fitmill Fitness Studio haluaa 
auttaa työttömiä jatkamaan lii-
kuntaharrastustaan. Myös sinä 
voit osallistua ja auttaa, sanoo 
yrittäjä Lasse Venho.

- Huutokauppaamme liikunta-
palveluita ja lahjoitamme varat 
lyhentämättömänä Orimattilan  
työttömät ry:n käyttöön. Huuto-
kauppa jatkuu, kunnes tarvittava 
800 € summa tulee täyteen.

- Tässä on huutokaupan eh-
dot. Voit huutaa itsellesi minkä 
tahansa seuraavista tuotteista:

- Kuntosali 12 kk / 1 kk / 10 
krt kortti

- Toiminnallisen harjoittelun 12 
kk / 1 kk / 10 krt kortti

- Pienryhmäharjoittelun 12 kk 
/ 1 kk / 10 krt kortti

Huutokauppa alkaa: 13.4.2016.
Osallistu tulemalla paikan-

päälle, Erkontie 12 ja kerro 
minkä liikuntatuotteen haluat 

huutaa itsellesi ja mihin hin-
taan. Fitmill Studiolla on oikeus 
hylätä annettuja tarjouksia. 

Lisätietoja & tiedustelut: 
Lasse Venho, 040 414 2610, 
Fitmill fitness studio

Hoitoaika on 30 minuuttia ja hinta 20€. Jos kaipaat rentoutusta, yksi kerta riittää, mutta 
erilaisten kiputilojen tms. hoitoon suositellaan sarjahoitoa. 5 kerran sarjahoidon hinta on 
80€. Hoitoon voi tulla maksimissaan 5 henkilöä kerrallaan. 

Fysioakustinen laitteisto on USA:n lääkintähallituksen (FDA) rekisteröimä hoitoväline. Hoito-
menetelmää käytetään laajalti Suomessa, Englannissa, Hollannissa, Kanadassa, Australiassa, 
Japanissa ja USA:ssa geriatrian kuntoutuksessa, työterveyshoidossa, urheilulääketieteessä 
ja – valmennuksessa, fysioterapiassa, erilaisten vammojen kuntoutuksessa, unettomuuden 
ja stressin hoidossa sekä kiputilojen ja kohonneen verenpaineen hoidossa. Yli 10 vuoden 
ajan jatkuneissa testeissä menetelmällä ei ole havaittu merkittäviä sivuvaikutuksia. 

Ajanvaraukset ja lisätiedot Hellimön vastaanotto:p. 044-3773017 tai sähköpostilla info@hellimo.fi 
Vastaanoton aukioloajat Ma-Pe 8.30-16.30 ja La 10-15. Hoitopisteisiin ajanvarauksella 
klo:18 asti.

Emma Malinen

Fysioakustinen hoito sopii esimerkiksi 
seuraaviin ongelmiin: 

- ahdistus ja jännitys
- aineenvaihdunnan stimulointi
- erilaiset kiputilat
- fibromyalgia
- iskias-kipu
- jännityspäänsärky
- kuukautiskivut 
- levottomuus
- levottomat jalat, verenkierron häiriöt
- lihasjännitys, lihaskireys, spastisuus ja 

jäykkyys
- masennusoireiden lievittäminen

- migreenin hoito (ei kohtauksen aikana)
- MS-tauti
- painonhallinta
- Parkinsonin tauti
- rasitusvammat esim. jalat, olkapää, selkä
- stressi, karkailevat ajatukset
- stressiperäiset oireet
- unihäiriöiden hoito
- uupumus
- vaihdevuosivaivat
- verenkierron ja nestekierron stimulointi
- verenpaineen hoito
- vireystilan parantaminen
- unettomuus
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VahvaTassu
Eläintarvikeliike

Hyvän palvelun liike!
Lämpimästi tervetuloa!

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

Palvelemme teitä ma-pe 7-17

 sähköurakointi

 varastomyynti

Orimattilan Jymy järkkää
kesäliikuntaa 5-15 -vuotiaille

Kesäkuun kuudes päivä se innolla 
odotettu Jymyn kesäliikuntajuttu 
alkaa ja se kestää aina heinäkuun 
lopulle asti. Kesäliikuntaa on lu-
vassa 5-15 -vuotiaille lapsille ja 
nuorille, joiden ei tarvitse miet-
tiä, että miten sen kesälomansa 
viettäisi.

Jymy on saanut kesäliikuntaan 
ohjaajiksi mukaan pituushyppääjä 
Konsta Kauppisen ja koripalloi-
lija Kaisa Kuisman, jotka näin 
haluavat opettaa liikunnan iloa 
ja tekniikkaa siitä kiinnostuneille 
nuorille.

- Tarjoamme monipuolista lii-
kuntaa yli lajirajojen. Me ollaan 
liikkumassa Orimattilan urheilu-
kentällä ja sen lähiympäristössä, 

josta löytyy kivoja mahdollisuuk-
sia moniin eri lajeihin, selvittävät 
Kaisa ja Konsta.

Ryhmiä löytyy kaikkiaan nel-
jä, joista kello 10-11 liikkuvat 
5-6-vuotiaat samaan aikaan 
myös 7-9 -vuotiaat. Sitten kello 
12-13.30 liikuntaan osallistu-
vat 10-12 ja 13-15 -vuotiaat. 
Ohjelmassa on mm. hyppyjä ja 
huimia suorituksia, tasapainoilua 
ja temppuja, juoksua ja jouk-
kuehenkeä, haasteita ja huip-
puheittoja sekä liikkuvuutta ja 
lempparileikkejä. Kaikki jutut 
tehdään iloisin mielin ja jokai-
selle sopivin askelin!

- Meille tarjoutui tällainen ti-
laisuus Jymyn toimesta lähteä 

vetämään Orimattilan lapsille 
ja nuorille kesällä liikuntaa, 
ja opettajaksi kun molemmat 
opiskelemme, Kaisa liikunnan-
opettajaksi Jyväskylässä ja itse 
luokanopettajaksi Savonlinnassa, 
niin innolla lähdemme mukaan, 
selvittää Konsta.

- Odottavin ja iloisin mielin 
lähden vetämään kesäliikuntaa. 
Viime kesänä vastasin jymyn 
koripallojunioreiden fysiikkaval-
mennuksesta ja osittain myös 
lajiharjoituksista, joten valmen-
nuskokemusta on jonkin verran, 
Kaisa kertoo.

- Kaisan kanssa olemme suun-
nitelleet runkoa, jossa jokaisel-
le viikonpäivälle on eri teema, 

yhtenä päivänä on esimerkiksi 
temppupäivä ja toisena hyppypäi-
vä. Tämän lisäksi kesän mittaan 
saattaa urheilukentällä vierailla 
huippu-urheilijoita kertomassa 
omista lajeistaan. Pyrimme anta-
maan siis mieleenpainuvia koke-
muksia lapsille kesästä liikunnan 
merkeissä, Konsta lupaa.

- Kesäliikunnan sisältöön voisin 
lisätä sen verran, että liikunta 
sopii kaikentasoisille lapsille 
ja nuorille. Kesäliikunta toimii 
itsessään lisäten lasten ja nuorten 
päivittäistä fyysistä aktiivisuutta 
mutta erinomaisesti myös seu-
raharjoittelun lisänä ja tukena, 
Kaisa listaa.

Kesäliikunnan hinta on 120 
euroa koko kesä tai 4 euroa 
kerta. Ilmoittautumisia otetaan 
vastaan 15.5. asti ja lisäinfoa saa 
nettisivulta: www.orimattilanjymy.
fi/kesaliikunta

- - -
Konsta on ollut treenileirillä Te-
neriffalla. Hän on päässyt hyvin 
harjoittelemaan, ja on jo nyt en-
nätyskunnossa. Talvella Konstan 
nopeus- ja voimatasot paran-
tuivat reilusti ja kunhan ne saa 
siirrettyä hyppyyn, niin miehen 
pitäisi lentää pitkälle.

Kaisa on ollut mukana mita-
lipeleissä koriksessa tälläkin 
kaudella. Hänen mielestään 
kausi on ollut nousujohteinen 
ja tekeminen on parempaa kuin 
edellisellä kaudella. Tavoitteena 
on kuitenkin parantaa omaa peliä 
edelleen.

Seuraava

18.5. 2016

Tehdas juhli synttäreitä

Ravintola Tehdas on jo kolme 
vuotta palvellut Orimattilassa. 
Se on saanut hyvän jalansijan 
ennen kaikkea laadukkaana 
ruokapaikkana. Mutta myös 
ravintolan musiikkipuolella on 
tapahtunut selvää kasvua. Ori-
mattilan seudun ihmiset ovat 
ottaneet Tehtaan menopaikak-
seen, aina Lahtea myöten tullaan 
nauttimaan.

- Kiitos kysymästä, synttärit 
onnistuivat hyvin, niin ruuan 
kuin biletyksenkin osalta, vaik-
ka aprillipäivänä juhlimmekin, 
naurahtavat yrittäjät Katariina 
Hampaala ja Kari Välimäki 
Tehtaasta.

Kata on työssä enemmän 
ravintolan puolella, ja palvelee 
siellä asiakkaita, kun Kari taas 
vastaa keittiöllä siitä, että asi-

akas tulee Tehtaaseen taatusti 
toistekin, kun on saanut nauttia 
hyvästä ruuasta.

- Olemme tyytyväisiä kolmeen 
ensimmäiseen vuoteen, kun 
olemme koko ajan menneet 
positiivisesti eteenpäin, Kata 
kiittelee.

- Meillä on kanta-asiakasmäärä 
kasvussa ja uusia ihmisiä tulee 
ruokailemaan, se kertoo myös 
osaltaan siitä, että palvelumme 
pelaa ja maistuu, Kari lisää.

- Nyt meillä bailataan lauan-
tai-iltana aina kello aamuneljään 
sunnuntain puolelle, ja se tuo 
Tehtaaseen lisää potentiaalia. 
Hieno homma.

Kata ja Kari ovat lähes aina 
työssä Tehtaassa ja se oma 
vapaa-aika on jäänyt vähiin. 
Menestyäkseen on tarvinnut 
painaa pitkiä päiviä, iltoja ja 
viikonloppuja.

- Meillä on perjantaisin bän-
di-ilta ja sitten lauantaisin dj 
tanssittaa klo 22 alkaen aa-
muneljään. Sunnuntait olemme 
pitäneet muuten kiinni, mutta 
tilauksesta olemme palvelleet 
ja sitten katamme sunnuntai-
sin juhlapöytää myös äitien- ja 
isänpäivinä.

Kari sanoo, että niinä harvoina 
päivinä, kun hän on vapaalla, 
niin hän ei tee mitään, mutta 
Katan löytää ainakin näin ke-
väisin puutarhahommista.

Onneksi olkoon Tehdas, rei-
pasta jatkoa edelleen!

Tumppi Varonen sai synttäreissä aikaan iloista me-
noa!
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Mahla tippuu
Elämme aikaa, jolloin kaikki 
syntyy taas uudestaan. Luonto 
herää ja mahla juoksee muual-
lakin kuin nuorisolla. Vanhoille ei 
sitä onnea enää ole, kun tulee 
vaan tippa, ja sekin silmästä.

Eetvartti on siinäkin luku sinän-
sä, sillä ei ole tarvinnut viagraa 
vielä kertaakaan, vaan omasta 
takaa löytyy.

* * *
Elämme aikaa, jossa maahan-
muuttajia liikkuu kaduillamme. 
Moni on ottanut yhteyttä meikään 
ja sanonut, että kevättä kohden 
ollaan Orimattilassakin lirissä. 
Samaa mieltä, mutta ihan muista 
syistä, kun seurailee kaupungin-
talolla tapahtuvia Henna-touhuja.

Kukaan täysjärkinen ei ym-
märrä miksi pitää epätoivoi-
sesti rakentaa sinne mettään 
juna-asemaa, kun ei ole ainutta-
kaan asujaa sinne saatu? 

Aikanaan oletin, että Artjärven 
”vahva” päättäjäpatu pysyisi 
asiassa, mutta häntäkin taide-
taan viedä kuin kuoriämpäriä. 
Harmi.

* * *
Kevät paljasti kinosten alta ku-

vassa näkyvän kaatopaikan, joka 
on Lahdentien varrella, lähellä 
Pennalan tienhaaraa. Järjetöntä 
on touhu, muovisäkeissä raken-
nusjätettä. Onneksi tienvarret 
siivotaan näitten onnettomien 
jäljiltä.

* * *
Talven alta löytyi myös pölynimuri 
Virkkeen takaisesta kaupungin 
omistamasta metsästä. Sinne 

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

JAKELUHÄIRIÖT

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

n. 11.800 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
18.05.2016

Selvänäkijä 
Tuulia Mäntylä
Ajanvaraus 040-4108877

tai tuuma@suomi24.fi

torstaisin klo 17-19.
3. krs. Pekka

Löytty 044 3160 925

SUOMI-
TIKKAA

Kehräämöllä

Särkyjä, vaivoja,
sairauksia vai onko
energiat vähissä?
Apua kansanparantajalta 050 3368425
www.parantavavoima.com

Huoltoasema Uuttu Oy
Käkeläntie 9, Orimattila  p. 777 1590 

Tule palvelevalle
huoltoasemalle!

Kysy edullista
KESÄRENGAS-
TARJOUSTA!

Avoinna arkisin klo 7-18

Muutama sarja laadukkaita
TALVIRENKAITA

POISTOHINTAAN!
Muista myös 
renkaiden kausisäilytys.

ILMASTOINTIHUOLTO
ennen kesää - on kiva ajellaMuista!

TUO AUTOSI NYT
KEVÄTHUOLTOON

Pesupassilla
joka 6.
pesu

ILMAISEKSI!

130€

Ravintola Tehdas
Orimattilan Kehräämö, 

Pakaantie 1

VAPPUBILEET LA 30.4. KLO 22-04
Liput ennakkoon 12 €, ovelta 15 €

Keikan jälkeen vapaa pääsy discoon
VAPUNPÄIVÄN BRUNSSIPÖYTÄ 25 €

TARJOLLA KLO 13-17

TEHTAAN VAPPU

TOUKO-
MARKKINAT
la 21.5. -16

se oli unohtunut viime suvena, 
kun tukityöllistämisprojektiin 
osallistuneet työttömät nuoret 
harjoittelivat neulasten imuroin-
tia. Kyllä nyt niin harmittaa, kun 
imuri on pöllitty ja tukityöllistä-
minen näyttää siksi kaatuvan 
tältä vuodelta.

Paljon myös kysellään mihin 
kaatui kaupungin ja Kuparisen 
puuhaama valokuitukaapelihan-
ke, jolla piti saada tuhat megaa 
kaapeliin ja vauhtia tiedostojen 
siirtoon. Varsinkin Artjärvellä vi-
tuttaa, kun variksetkin lentävät 
nopeammin kuin kuvatiedostot 
siirtyy netissä.

* * *
Kuivannolla on alkanut myös 
pyöräilykausi ja kuvan kaveri oli 
iloissaan käynyt paikallisessa 
moikkaamassa tuttuja. Sanoi 
kyllä heti, ettei hän sitten enää 
tutuille vippaile.

Pyöräily on kiva harrastus, jota 
Eetvarttikin nuorempana harrasti, 
kun pääsi saatille. Siis aika usein.

Nythän Uutun huoltoaseman 
korjauspäällikkö Tommi lupaa ve-
tää vapun jälkeen pyörälenkkejä 
oikein porukoille. Sinne kannat-
taa mennä mukaan sellaisten, 
jotka jaksavat polkea pitkään.

* * *
S-Marketin liukuportaat ovat tä-
män tästä rikki, tai eivät aina-
kaan kuljeta eteenpäin. Onko-
han tehty vuosihuoltosopimus

vai joka kerta maksetaan, 
kun liukuportaat ovat jumissa?

Seuraavan kerran kun liukupor-
taita rakennetaan, niin kannattaa 
leventää niitä samalla. Nykypor-
taat ovat ahtaat ja liukunopeus 
niin hidas, että siinä ei-Hämees-
sä syntynyt hermostuu hitauteen. 
Ja kun ei pääse ohittamaan 
leveepeffaisia paikallisia, niin 
sitten pitää vaan tuskaisena 
odottaa, että pääsee joskus 
ylös tai alas. Amen.

* * *
Sitten veemäinen juttu, jonka 
koki Orimattilassa vierailulle 
tullut turkulaisnainen. Hän oli 

illalla bailaamassa Kehräämöllä 
ja jäi yöksi telttailemaan. Aamulla 
nainen kävi autoaan laittamaan 
lähtökuntoon. Siinä kun hän 
auton tuulilasia skraappasi, 
niin huomasi, että molemmat 
pyyhkijänsulat oli katkaistu 
tukivartta myöten!

Onneksi Topi ja pojat ovat lä-
hellä Kärrytiellä ja sieltä löytyi 
naisen autoon uudet pyyhkijän 
varret ja sulat, ja matka Turkuun 
taittui pakkasaamuna turvalli-
sesti.

Näin vieraanvarainen Orimattila 
oli tällä kertaa.

* * *
Erään kaupungin lämpöyhtiön VW 
Transporter ???-450 päästelee 
hurjasti, kun huitoo Luhtikyläntie-
tä ja vilauttaa keltaisia valojaan 
ohittaessaan muita, jotka ajavat 
vain sitä sallittua kuuttakymp-
piä. Eetvartin Ladakaan ei pärjää 
tuolle hurjalle. Harmi.

* * *
Raksapäivä on kait nyt perjan-
taina. Ainakin makkaraa meikä 
menee popsimaan KooMaatalo-
uteen ja sitten munkkikahveelle 
Värisilmään. Niillä eväillä pär-
jääkin puoli päivää. 

Toki tarjouksia tsekataan ja 
taatusti tinkataan, sehän on 
Orimattilassa monille jopa sairas 
pakkomielle

* * *

Eetvartin hyvä ystävä iloisena 
vieläkin muistelee aikaa, kun 
rakensi 1980 -luvun lopulla 
pirttiään villiin länteen. Taloon 
oli suunniteltu lautavuoraus, mut-
ta emäntä tykkäsikin enemmän 
tiiliseinästä. Sitä piti tietty kysyä 
silloiselta rakennustarkastaja Ki-
viseltä, että mitäs nyt tehdään?

Kivinen tokaisi: - Kannattaa 
silloin jättää laudat ostamatta!

Niin sitä sitten muurattiin sei-
nät tiilestä, kun virkamies noin 
reilusti sanoi. Sama mies nähtiin 
myös telkkarissa, kun hän kom-
mentoi orimattilalaisen Olavin 
puuhun rakentamaa asuntoa.

* * *
Nähdään, muttei nälkää!

E E T V A R T T I

Näissä liukuportaissa on 
usein vikaa, vikaa, vikaa…

Joku pissapää väänsi auton pyyhkijät poikki. Tyhmä.

”Karpolla on asiaa” -ohjelmasta tuttu rakennustar-
kastaja.
– Kuva on kaappaus netistä.

Tämä on liian usein ilkiä näky maantienvarsilla. Kuka pölli tämän imurin? Siinä meni nyt tukityöllistä-
miset persuuksilleen.

- Terveisiä Kuivannon suunnalta! Vappua jo juhlimme 
pääsiäisestä alkaen.
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MYRSKYLÄ
Virastotie 1
p. 010 441 7210

ORIMATTILA
Erkontie 13
p. 010 441 7220

HUOMENTA  
UUSI PÄIVÄ!

1.

2.

3.

Tutkitusti tyytyväiset asiakkaat.

Yksilöllisempää palvelua ja huolenpitoa.

Asiointi on helppoa paikallisen asiantuntijan kanssa.

Voit olla Säästöpankin asiakas  jo tänään! 
Ota yhteyttä ja me teemme  
vaihdon kanssasi vaivattomasti.

Kolme hyvää syytä tulla Säästöpankin asiakkaaksi:

Hyvää

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, Käkelä okt 138/161 m2

Suksitie 21. 4h+k+s. B*. 2012 valmis-
tunut nuorekkaaseen tyyliin sisustettu 
talo. Tilava olohuone, jossa varaava takka. 
Tyylikäs keittiö tasokkailla kodinkoneilla. 
Moderni sauna ja pesuhuone. Reilunko-
koinen kodinhoitohuone. Oma 1400 m2 
tontti. 2:den auton talli. Nyman 0400 
347758/Orimattila. Mh. 239.000 €.  
 552138

Orimattila, Pakaa okt 80/115 m2

Raikkolantie 1017. 3h+k+th+s. ei e-tod*. 
Pienperheen koti rauhaisassa maalais-
maisemassa.  Varaavat tulisijat sähkö-
lämmityksen ohessa. Talossa vesikatto, 
sadevesijärjestelmät ja salaojat uusittu 
n. 2007. Oma tontti 1945m2. Tontilla 
piharakennus, jossa kesä sauna ja varas-
totilaa. Nyman 0400 347758/Orimattila. 
Mh. 119.9002. 555148

Orimattila, Koivula okt 79/114 m2

Hirsitie 2. 3h,k,s,at. ei e-tod*. Jämäk-
kä, 1964 valmistunut omakotitalo 
loistavalla paikalla lähellä keskustaa. 
Iso 1887 m2:n oma tontti jaettavis-
sa kahdeksi tontiksi, Öljylämmitys, 
kattila uusittu v 2013. Kärnä 040 
5073610/Orimattila. Mh. 119.000 €. 
 555085

 • Rivi-, pari- ja puutalot

Orimattila, Artjärvi rt 62/67 m2

Salmelantie 26 as. 2h,k,s. A2007*. 
Artjärven kyläkeskuksessa rivitalon 
päätyhuoneisto. Lähellä järvet ja lä-
hiliikuntapaikka. Heti vapaa. Siivonen/
Orimattila. Mh. 33.000 €. 528141

Orimattila, Keskusta rt 61 m2

Lemmentie 3 as. 2h,k,s. C2007*. Uudeh-
ko ja siisti huoneisto Orimattilan keskus-
tassa. Katettu ja ” lasitettu” terassi. Au-
tokatospaikka erillisenä osakkeena 4500 
eur. Heti vapaa. Siivonen 050 597 0070/
Orimattila. Mh. 85.838 € Vh. 138.000 €.  
 524658

 • Kerrostalot

Orimattila, Keskusta kt 77 m2

Rantatie 12 D. 3 h,k,kh/wc, vh, lasi-
tettu parveke. C*. Siistikuntoinen ja 
valoisa HETI VAPAA päätyhuoneisto. 
Lattiat laminaattia, pesutilat laatoitet-
tu. Tilava huoneiston levyinen lasitet-
tu parveke länteen. Kauppahintaan 
sisältyy OMA AUTOKATOSPAIKKA. 
Mattila 050 570 2725/Orimattila. 
Mh. 83.000 €. 523092

Orimattila, Keskusta kt 54 m2

Tullintie 6 A. 2h, k,s, kph, p. C*. Hyvin 
hoidetussa talonyhtiössä saunallinen 
kaksio. Kaikki palvelut kävelyetäisyy-
dellä. Lasitettu parveke metsänäky-
min. Avoin keittö ja ruokailutila sekä 
tilava olohuone. Ei noustavia portaita 
ja talossa on hissi. Heti vapaa. Mattila 
050 570 2725/Orimattila.  
Mh. 94.000 €. 556160

Orimattila, Keskusta kt 37,5 m2

Orionkuja 2 as. 1h,kk. A*. Hyväkuntoinen, 
uudenveroinen yksiö v. 2011 valmistu-
neessa kerrostalossa keskustan välittö-
mässa läheisyydessä. Toimiva pohjarat-
kaisu ja terassi Kärnä 040 5073610/Ori-
mattila.  Mh. 46.451 € Vh. 85.000 €.   
 558082

Juha Siivonen
Kiinteistönvälittäjä

 LKV
050 597 0070

juha.siivonen@op.fi

Mika Nyman
myyntipäällikkö

LKV, YKV 
AKA/ KHK yleis-

auktorisointi
0400 347758 

mika.nyman@op.fi

Jussi Mattila
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 570 2725

jussi.mattila@op.fi

Juha Kärnä
040 5073610

juha.karna@op.fi

Katso esittelyajat ja muut
kohteemme osoitteesta 
www.opkk.fi/orimattila

 

 

 

Värisilmä auttaa
Sisällä ja ulkona.

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

Parhaat ulkomaalimerkit
tarjoushintaan:
Pouta talomaali 66,90e / 9l + säv.
Panu talomaali 89,50e / 9l +säv.

Nordica Eko tai Uutuus!
Nordica Matt 98,90e/ 9l + säv.
Virtasen 4-Öljyn maali 109e / 9l + säv.

Suunnitteletko 
ulkomaalausta?

Raksa-päivänä
perjantaina 15.4

Virtasen maalitehtaan 
KOEMAALAAMO

pihallamme klo 10 - 17.

Tule testaamaan
4-öljyn laatu-

maalia!

Raksapäivänä perjantaina 15.4:
- Ulkomaalaus tietoisku klo 11.00
- Maalitohtorin klinikka koko päivän,
 tuo kuva tai laudan pätkä ongelma-
 kohteesta mukanasi!

Lattiaviikot
Värisilmässä 15.4 - 30.4

Tee nyt elämäsi helpoin 
lattiaremontti, laatulattioita 
POHJAHINTAAN, ja hyvät 

neuvot kaupan päälle!

WICANDERS 
DECOLIFE 
VINYYLIKORKKI

ESIM. HACIENDA GREY 
LAMINAATTI,
harmaa lankku
8mm, KL 32 895€

m2

vain

Kaikki varastolaminaatit 
-15%, kymmeniä malleja!

Poistoeriä parkettia, useita 
kuoseja vain 19,90e/m2. 
(norm. 32,90 - 69,00 e / m2) 

3990€
m2

vain

ja
paljon
paljon
muuta!


