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Orimattilan palvelujen, kaupan, osaamisen ja tapahtumien erikoislehti.

Valmisbetonia
ja betonituotteita

www.olanextraa.fiJakelupainos n. 11 800 kplOrimattilan parhaaksi Erkontie 13, Orimattila
Ma-Pe 10-17, la 9-16, su 11-15

044 974 6132  www.diia.fi

Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu Diia Oy
Kauneimmat kukat
pääsiäiseen Diiasta!
- Upeat kimput
- Keväiset asetelmat
- Sipulikukat

Ja paljon
muuta ihanaa!

Tervetuloa!

SILMÄLÄÄKÄRIT:
Ke   5.4. Ritva Lemola
Ti  11.4. Jukka Siitonen
Ke 19.4. Ritva Lemola
To  20.4. Aleksi Sarkola
Ti   25.4. Jukka Siitonen
Ke  26.4. Ilkka Puusaari

22.4. klo 10-14 järjestämme koirien
ja kissojen sirutuspäivän

Rekku Rescuen kanssa, 20 euroa eläin.

Aukiolomme: Ma – pe 10-18, la 10-14, 
puh. 040 077 0724, 044 796 0532
www.vahvatassu.fi, facebook.com/vahvatassu

VAHVATASSU JA
MATKAHUOLTO

MUUTTAVAT!

Avaamme uusissa tiloissa 
K-Marketin (vanha Siwa) vieressä 

osoitteessa Kärrytie 6
tiistaina 18.4. 

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

! !
Pääsiäisenä olemme suljettu 14.-17.4.

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

Mascotista naisten jalkaan!

Tule ja löydä 
omasi!

Paljon myös 
muita malleja.

Koot 
37-42

Kenkätalo
MASCOTTI

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

Avoinna: ma-pe 9-16.30

TULE JA HAE OMASI!

koot 38-42

25€
Naisille 

Paljo
muit
P

Tervetuloa tapaamaan meitä
K-Maatalouden

pihalle 6.4.

Nahkhiir Ky
Joka toiselle kuoppaa kaivaa...

www.nahkhiir.fi

Seuraava EXTRAA ke 17.5.

Maatalouspirkka
- Katso liite keskiaukeamalta!
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Raksapäivä kutsuu 6.4.

Paas jo tää
allakkaas!

TOUKO-
MARKKINAT
la 20.5. -17

Nyt torstaina on väkeä liikkeellä runsaasti Orimattilassa. 
Näin uskotaan ja toivotaan, sillä raksapäivään odotetaan 
porukkaa jokaisesta kolkasta ja aina Pukkilaa ja Myrskylää 
myöten.

Maatalouspirkassa on melkoiset suhinat, kun raksapäivän 
lisäksi siellä juhlistetaan 40-vuotissynttäreitä. Koko komean 
tarjoilun esittelyineen löydät tämän lehden keskiaukeaman 
liitteestä. Onneksi olkoon Maatalouspirkka!

Kärrytiellä on myös raksapäivän hulinaa, joten sinnekin 
kannattaa poiketa. Luvassa on erikoisliikkeitten tarjouksia 
ja esittelyjä. Siitäkin lisäinfoa lehden jutuista ja mainoksista.

Lehden painoon mennessä oli yhä epätietoisuutta, että onko 
Orimattilan kaupunki mukana mitenkään, vaikka raksapäivä 
on suuri juttu myös kaupungille, vai onko? Kaupunkia on 
tammikuusta asti potkittu mukaan raksapäivään…

Pirä ittestäs hualta la 8.4.
Hyvinvointia ja terveyttä on luvassa ensi lauantaina Keh-
räämöllä klo 10-14. Esittelijät ja luennot ovat tanssisalissa, 
jonne jo osattaneen tulla ilman suurempaa opastusta. Nyt 
on menossa kahdeksas vuosi, kun tapahtumaa järjestetään, 
viime vuosina se on ollut keväisin ja syksyisin.

Harmitus vaan, kun orimattilalaiset liikuntaseurat ja kau-
punki eivät riittävästi noteeraa tapahtumaa, jossa voisi 
esitellä omia palvelujaan n. 500-600 henkilölle.

Samaan aikaan klo 10-13 alakerran Puotikujalla on MLL:n 
lastentarvikekirppis

Kiitos Kehräämölle, kun antaa tilat loistaviin tapahtumiin!

Myllylän koulusta vieläkin
Tässä lehdessä on Lukijan kynästä -palstalla kirjoitus, jossa 
otetaan kantaa Myllylän koulun laajennuksen mahdollisista 
kosteusvaurioista ja samalla Orimattilan Sanomien erikoisesta 
kirjoittelusta asiaa kohtaan. Mielipidekirjoitus on selvää 
suomea ja kertoo totuuden. Kannattaa lukea se, sillä se 
vahvistaa Extraa-lehden jutun, jossa jo tammikuussa epäiltiin 
Myllylän koulun laajennustyön olleen liikaa säiden armoilla.

Mainittakoon, että kirjoitus ei ole tässä lehdessä olevan 
rakennusvalvontaa tekevän yrittäjän kynästä. Myllylän kou-
lun laajennuksen rakentamista ovat seuranneet useat alan 
ammattilaiset ja tuoneet siitä ihmettelynsä julki. Extraan 
on ottanut asiasta yhteyttä peräti kuusi eri rakennusalan 
ammattilaista.

Extraa nostaa esiin asioita, joita on laiminlyöty tai ei ole 
hoidettu kunnolla. Kaupunkilaiset ottavat yhteyttä ja pyytävät 
kirjoittamaan siitä ja siitä epäkohdasta. Usein niin myös 
tehdään, ja se ei aina miellytä kaikkia tahoja.

Sitten asioita ja päätöksiä yritetään selitellä ja maalailla 
kaupunginhallitusta mielistelevän median avulla, mutta 
eihän se fiksuun kansaan uppoa.

Orimattila kerrankin edellä
Sotien jälkeen Suomi siirtyi kesäaikaan, mutta niin ei tehty 
silloin Orimattilassa, vaan täällä pidettiin ensimmäisenä 
vuonna jääräpäisesti kiinni vanhasta systeemistä.

Voidaan nyt jälkiviisaina todeta, että Orimattilassa oltiin 
silloin kerrankin aikaansa edellä ja todettiin koko kesäaikaan 
siirtyminen turhaksi. Ja näinhän se on.

Reijo Välkkynen                www.olanextraa.fi

Orimattilassa valmistui
300:s lämpökeskus
Tokkolantiellä juhlittiin maalis-
kuun lopussa, kun Orimattilan 
Putkityön kolmassadas läm-
pökeskus valmistui. Nykyään 
merkillä HansHeat myytäviä 
lämpölaitoksia on valmistettu jo 
1990-luvulta saakka, jolloin Nes-
te tilasi ensimmäiset laitokset. 
Lämpökeskuksia on toimitettu 
Suomen lisäksi aina Kiinaa ja 
Bahrainia myöten.

- Lämpökeskusten valmistus 
alkoi LVI-toiminnan sivutuotteena, 
mutta vuosien saatossa siitä on 
tullut tärkeä liiketoiminta-alue, 
sanoo Orimattilan Putkityön toi-
mitusjohtaja Hannu Tuominen.

Lämpökeskus on useimmiten 
konttiin rakennettu siirrettävä 
pannuhuone. Se sisältää täydelli-
sen lämmöntuotantojärjestelmän: 
kattilan polttimineen, putkistot, 
sähköistykset ja automatiikan, 
tarvittaessa jopa polttoaineva-
raston. Tehot vaihtelevat oma-
kotitalon lämmityksestä jopa 
asuin- tai teollisuusalueiden 
lämmitykseen.

- Käytännössä toimitamme 
asiakkaan pihaan valmiin pannu-
huoneen, joka on koekäytetty ja 
alkaa tuottaa lämpöä jo samana 
päivänä. Jos esimerkiksi vanha 
öljylämmitys on riittämätön, tämä 
on hyvä tapa lisätä lämmöntuo-
tantoa tai vaihtaa biolämpöön il-
man, että vanhaa pannuhuonetta 
tarvitsee alkaa purkaa, Hannu 
Tuominen sanoo.

Lämmönlähde eli kattila voi 
polttaa mitä ainetta vain. Nykyisin 

biolämpö eli hake- tai pelletti-
lämmitys on yhä suositumpaa, 
vaikka öljyn halpa hinta onkin 
viime vuosina hidastanut inves-
tointeja. Myös maalämpöratkaisut 
ovat suosittuja.

- Toivomme tietenkin, että ih-
miset valitsevat ympäristöystä-
vällisiä lämmitysmuotoja, sanoo 
HansHeatin toimitusjohtaja Laura 
Ala.

HansHeat on ollut pari viime 

vuotta se brändi, jolla lämpö-
keskuksia myydään. Viimeisin 
iso kauppa tuli vain muutama 
viikko sitten, kun Nivos Oy eli 
entinen Mäntsälän Sähkö tilasi 
800 kilowatin pellettilämpölai-
toksen Hyökännummen koululle. 
HansHeat vastaa laitosten myyn-
nistä ja konseptin kehittämisestä 
mm. Tekesin tuella. Orimattilan 
Putkityön kokeneet ammattilaiset 
hoitavat valmistamisen.

- Kotimainen biolämpö on asia, 
josta on syytä olla ylpeä. Siksi 
haluamme, että lämpökeskus-
kin voi olla muutakin kuin ruma 
koppero pihan perällä. Meillä 
on tulossa uusia malleja sekä 
lämpökeskusten ulkonäköön että 
rahoitusvaihtoehtoihin, Laura Ala 
vinkkaa.

Lämpökeskusista voi lukea 
lisää www.hansheat.fi tai Han-
sHeatin sivuilta Facebookista.

- Orimattilan Putkityö on valmistanut 300 lämpökeskusta, esittelevät Hannu 
Tuominen ja Laura Ala.

Kuntatekniikan kunnossapito sujui

YIT:n jälki on parantunut
Extraa-lehden toimitukseen on 
tullut useita yhteydenottoja, jois-
sa on kummasteltu Orimattilan 
katujen ja pyöräteitten kunnos-
sapitoa sen jälkeen, kun Kun-
tatekniikka lopetti toimintansa.

Nykyisellään katujen kun-
nossapidosta vastaa YIT, joka 
viime vuonna valittiin uudeksi 
urakoitsijaksi auraamaan, hie-
koittamaan ja hoitamaan kau-
pungin katuja ja pyöräteitä sekä 
niitten ympäristöä.

- Kuntatekniikka hoiti hommat 
aina hyvin. Kun oli ongelmaa 
aurauksesta tai muusta tienhoi-
dosta, niin se saatiin kuntoon 
yleensä yhdellä puhelinsoitol-
la. Työn jälki oli kiitettävää eikä 
tarvinnut soitella auraajien pe-
rään huolimattomasti tehdyistä 
aurauksista. Kuntatekniikka oli 
halvempikin kuin nykyinen ura-
koitsija, totesi yksi asiaa tunteva 
henkilö.

- Nyt pitää soittaa lumenau-
rauksista ja niistä valtavista 
lumikasoista ensin palvelu-
numeroon, joka sitten välittää 
tiedon eteenpäin. Sitten tulee 
vastauspuhelu tuntemattomasta 

numerosta, josta ihan ystäväl-
linen nainen kyllä lupaa hoitaa 
homman. Silti ne lumikasat 
olivat esteenä useitakin päiviä, 
niin kaupungin katualueilla kuin 
yksityisten pihojen kulmissa.

- Outo juttu myös se, että 
vastauspuhelu tulee tuntematto-
masta numerosta. Ilmeisesti sillä 
estetään jälkisoittelut, kun ei ole 
soittajan numero näkyvissä…

Erkontien uusi ahtaus aiheutti 
myös sen, että kiinteistönomis-
tajien on hankala itse puhdistut-
taa katujen puoleisia alueitaan 
lumesta, kun tieremontin myötä 
vaikeutui traktorilla auraus ja 
piti sitten itse käsipelillä tehdä 
lumityöt.

- Kyllä Orimattilan koneurakoit-
sijoitten kannattaa jatkossa olla 
skarppina ja ottaa oman kylän 
auraukset hoitoonsa. Nythän 
urakoitsija tulee ulkopuolelta ja 
käyttää myös ulkopuolisia auraa-
jia, aina Nastolasta myöten. Ori-
mattilan kunnossapitoyrittäjien 
hommat vähentyivät kertaheitolla 
reippaasti, kun Kuntatekniikka 
katosi yhteistyökuviosta. Jatkos-
sa olisi hyvä oman kylän miesten 
tehdä yhteinen urakkatarjous.

- Kyllä me Kuntatekniikkaa jää-
tiin kaipaamaan, monet toteavat.

Jos Kuntatekniikka sai arvo-
sanan kiitettävä, niin alkukan-
gertelun jälkeen YIT saa jo lähes 
saman.

Reijo Välkkynen

- - -
Kaupungin katuja ja muita ylei-
siä alueita hoitaa alueurakoitsija 
YIT. Palautteet ja ilmoitukset 
palvelukeskus Panu puh. 020 
433 3600 tai: yr.palautepalve-
lu@yit.fi  

Kuntatekniikan aikaan Erkontien varteen ei kasattu 
tällaisia lumikasoja päiväkausiksi, vaan ne toimitettiin 
usein saman päivänä aikana pois, kun oli aurattukin. 
Erkontietä suolattiinkin viime talvena…

Muistathan

äänestää
su 9.4.!
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Huhtikuussa kaikki
II-luokan tuotteet -40 %
Kuvaustuotteita -20 %

www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

Yhteistyötä
yli

puoluerajojen

36
KIMMO
KOIVISTO

Orimattilan Perusuomalaisten
toritapahtuma lauantaina

8.4.2017 klo 10-13

Paikalla kansanedustaja 
Jari Ronkainen ja
kuntavaaliehdokkaita.
Tervetuloa!

LUONNONMUKAINEN JA KIVUTON

TAPA SAADA TERVEYS TASAPAINOON!

Kalevalainen jäsenkorjaus!
Jos sinulla on purentavika, migreeni, asentohuimaus,

jännitysniska, lukkoja, iskias, asentovirheet, skolioosi…

Varaa aika, Orimattila:

Mestari/Kalevalainen jäsenkorjaaja/kouluttaja

Marko Lahtinen 050 3619676
- Huom! Hoitohinta 50€ (norm 70€)!

MAKSAJA: NIMI, KUVA © ETUNIMI SUKUNIMI

Huolenpitäjä
Ari Anttila
Tule keskustelemaan
palvelujen säilyttämisestä
ja muista paikallisista
kysymyksistä.
8.4. klo 10-15
Artjärven Sale.
Tarjoilua.

Olen tavattavissa myös Orimattilassa
vaalituvalla 6. ja 7.4.

Huolenpitoa 
– huomennakin. 

ä

56

- L u k i j a n   k y n ä s t ä - 

Tällä palstalla saa ottaa kantaa asioihin ja olla omaa mieltään, 
mutta ketään ei saa henkilökohtaisesti loukata. Asiattomia nä-
kemyksiä ei julkaista.

Mieluusti mielipiteet sähköpostitse: reijomedia@hotmail.com 
tai sitten soittamalla toimitukseen: 050 336 8425.

Maistuu varmaan Sullekin…
Tällä kertaa Auli Rötkö antaa Extraa-lehden lukijoille
kristallipullien teko-ohjeen ja samalla kiittää kaikkia hyvästä yhteistyöstä. 

Kristallipullat
Taikina: 
2 dl vaniljakastiketta 
1 dl vettä 
¾ dl sokeria 
½ rkl vaniljasokeria 
½ rkl kardemummaa 
½ tl suolaa 
1 ps kuivahiivaa 
n.6 dl vehnäjauhoja 
50 g pehmeää margariinia 
Voiteluun:
50 g sulaa margariinia
1 dl hienoa sokeria 
1 rkl vanilliinisokeria 

Kuumenna vaniljakastike ja 
vesi reilusti kädenlämpöiseksi. 
Sekoita sokeri, kardemumma, 
suola, jauhot sekä kuivahiiva. 
Sekoita taikinaan ensin puolet 
jauhoseoksesta ja sen jälkeen 
loput jauhot ja huoneenlämpöi-
nen margariini. Alusta taikina 
tasaiseksi. Anna kohota liinan 
alla lämpimässä paikassa noin 
30-40 minuuttia. 

Kaada taikina jauhotetulle 
pöydälle ja pyöritä siitä kaksi 
pitkää tankoa. Jaa tangot 12 
osaan. Pyöritä palat pitkiksi 
pötköksi ja tee niistä solmuja. 
Nosta pullat uunipellille leivin-
paperin päälle. Anna kohota 
liinan alla lämpimässä paikassa 
vielä noin 30 minuuttia. 

Paista pullat uunin keskita-
sossa 225c noin 10 minuuttia. 

Sekoita kulhossa kuorrutusta 
varten sokeri ja vanilliinisokeri.

Voitele kypsät kuumat pullat 
sulalla margariinilla ja pyörittele 
sokeriseoksessa.

KIITOS Olan Extran lukijoille 
sekä päätoimittajalle, että olen 
saanut jakaa kanssanne ruo-
kavinkkejä.

Lähes 10 vuotta orimatti-
lalaisena on osaltani tullut 
päätökseen ja on aika jatkaa 
matkaa...

Tämä on pieni suuri kaupunki, 
jonka sydämenä ovat yrityk-
set sekä ihmiset, jotka jättävät 
loppuelämän kestävät muistot.

Itse olen näissä maisemissa 
kokenut elämäni ikimuistoisim-
mat hetket, ja niistä iso kiitos 
erityisesti Tukkatiimin Helle-

ville, Valokuvaamo Potretille, 
Alfa Moverille sekä totta kai 

K-Supermarketille ja erityi-
sesti Hannulle.

Vaikka välillä on tuntunut et-
tä unelmat on kirjaimellisesti 
murskattu niin aina sitä vaan 
nousee entistä vahvempana. 
Niin kauan kun uskoo itseensä, 
ei ylitsepääsemättömiä esteitä 
olekaan.

Ihanaa alkanutta kevättä 
kaikille ja Näkemiin! <3

Terveisin Auli

Myllylän koulun
laajennuksesta
Orimattilassa on keskusteltu 
Myllylän koulun laajennuksen 
oudosta toteuttamistavasta.

Orimattilassa on varmaan 
jokaisen koulun yllä varjo si-
säilmaongelmasta. 

Tästä johtuen voisi kuvitella, 
kun rakennetaan uutta tai kor-
jataan vanhaa, niin tehdään se 
kaiken saatavissa olevan opin 
ja tiedon sekä viranomaismää-
räysten mukaisesti.

Myllylän koulun laajennus-
työmaa ei noudata näitä pe-
riaatteita.

Olen seurannut kauhulla 
lokakuun lopulla yläpohjan 
ontelolaattojen asennuksen 
jälkeen, miten kaikki vesi ja 
lumi sulaessaan kasteli laatan 
ja sen alapuolella olevat kantavat 
rakenteet. Myöhemmin katto-
ristikot asennettiin ja niitä ei 
suojattu lainkaan, vaan kaikki 
satanut ja myöhemmin sulanut 
lumi kasteli ennestään märkää 
ontelolaattaa ja lisäksi kattoris-
tikot kastuivat.

Minkäänlaista suojausta ei 
kattoristikoille työmaa laittanut, 
ennen kuin tammikuun lopussa 
vesikattotyön yhteydessä alkoi 
aluskatteen asennus, mikä kesti 
mielestäni liian kauan. 

Tunnen rakentamista sen 
verran, että työmaalle tulevat 
rakennusosat ja tarvikkeet on 
kuljetuksen aikana suojattava 
kosteudelta ja kuljetettava suo-
jattuina työmaalle.

Ihmettelenkin, miten työmaa 
voi laiminlyödä suojausta ja mi-
tä varten kuljetuksen aikainen 

suojaus sitten tehdään.
Betonin kuivumisajat kol-

minkertaistuvat, jos betoni saa 
kosteutta sitomisen jälkeen. Esi-
merkkinä tästä voin sanoa, että 
ontelon normaali kuivumisaika 
on n. kaksi kuukautta ja kas-
tuessaan edellä kuvatusti sen 
kuivuminen kestää puoli vuotta. 
Tästä voi tehdä sen johtopää-
töksen, että ainekset todelliseen 
ongelmaan on todella suuret. 
Tämä pitäisi kaupungin puolella 
olevien vastuuhenkilöiden ym-
märtää.

Työmaamestarikin myöntää, 
että katonteko meni pitkäksi. 
Miten tilaaja kuittaa asian, että 
kaikki olisi ok.

Työmaavalvonta ei näytä toi-
mivan ja Orimattilan Sanomissa 
14.3. aiheesta olevan jutun ku-
vassa olevien vastuuhenkilöiden 
asiantuntemus ei vakuuta, tuntuu 
jopa pelottavan kevyeltä.

Toinen ihmettelyn aihe on Ori-
mattilan Sanomien ja lähinnä 
toimittaja Sipiläisen vähättelevä 
ja käyttäjiä syyllistävä asenne si-
säilmaongelmien uutisoinneissa. 

Tässäkin asiassa toimittaja 
kuittaa asian ”valemedian” 
aiheuttamaksi, mikä on lähinnä 
pöyristyttävää luettavaa.

Samaan työmaahan yhdistetty 
saman toimittajan juttu koski 
17.3.- lehdessä olevaa Myllylän 
koulun laajennusurakoitsijaa ja 
sen kosteudenhallintasuunnitel-
maa. Jutussa koululaajennustyö-
maalta oli rakennusmateriaalien 
suojauksesta kuva, mikä ei aina-
kaan minua vakuuttanut kaiken 
olevan kunnossa. Kuvassa oli 
suojattu jotain rakennukseen 
tulevia materiaaleja tai osia 

kevytpressulla ja silmääni osui, 
miten jokin lieriö, jonka päällä oli 
kevytpressu, oli veden paineesta 
kiristynyt suuressa vesilastissa. 
Kevytpressu ei ole tarkoitettu 
tällaiseen suojaamiseen, koska 
se ei pidätä paineellista vettä, 
etenkään venyneenä. Näin onkin 
suuri vaara, että pressun alla 
oleva materiaali tai rakennuksen 
osa on käyttökelvoton. Kuvanmu-
kainen suojaus kevytpressulla 
on vastuutonta.

Tällaiset ovat työmaavalvojan 
asioita ja hänet on palkattu val-
vomaan, että työmaa toimii, niin 
kuin se on ajateltu.

Ihmettelen, jos kaupunginhal-
litus ei ota tähän työmaahan 
jämäkämpää otetta. 

Ihmettelevä
veronmaksaja 

Joulutähti
kukkii yhä!
Helmikuussa Extrassa ihmetel-
tiin kuinka Kukkakauppa Diiasta 

ennen joulua ostettu joulutähti 
kukkii aina vaan. Se nyt olikin 
liian aikaista asiasta tiedottaa, 
sillä joulutähti on edelleen täy-
dessä kukoistuksessa 1.4.!

Kuva ei ole feikki eikä aprillia, 
sillä kukan edessä on perjan-
taina 31.3. ilmestynyt lehti. 
Miksi joulutähti kukoistaa, sitä 
moni ihmettelee… Onko Ori-
mattilan vesijohtovedessä sitä 
substralia, tai se, että kukka on 
ostettu aidosta kukkakaupasta 
eikä marketista?

Rantaska taas

Hassua touhua
Olipa erikoista hiekan siivousta erään taloyhtiön pihassa Palo-
joentien varrella. Sieltä lakaisukoneenkuljettaja lakaisi pihahiekat 
suoraan kaupungin nurmikkoalueelle. 

Jospa joku kertoisi kyseiselle kaverille miten homma hoidetaan 
paremmin?

Kulkijaneito

Hiekat siivottiin suoraan kaupungin puolen nurmikol-
le. (Lukijakuva).
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RAKSAPÄIVÄ to 6.4. klo 9-17
K-Maatalous Maatalouspirkka
Runsaasti tuote-esittelijöitä,
tarjouksia ja työnäytöksiä!
Mukana mm: Maatalouspirkka, Ormax, Motopalvelu,
Nahkhiir, Orimattilan Osuuspankki ym. ym.

Yli 20 tuote-esittelijää - Myyntiä - Uutuuksia!

MAKKARATARJOILUA, Merosen Liha!

Kärrytien ja
Värisilmän alue
 Värisilmän maalauspäivä
  Sähköasennuksen ja

 Putkityön tuote-esittelyt
 Akku ja Varaosa mukana
 Konehuoltokeskus esittelee

 ilmalämpöpumppujaTule mukaan synttäririehaan!
Tervetuloa Raksapäivään!

- Mukana ollaan

taas raksapäivillä!

ORIMATTILAN SÄHKÖ- JA
KONEHUOLTOKESKUS OY

MEILTÄ MYÖS 

ILMALÄMPÖPUMPUT. KYSY!

KÄRRYTIE 4, ORIMATTILA/

HUOLTOPORTTI Sillankorvankatu 50 Hyvinkää

puh.03-872872 ja 050-443 5245

VARAUDU NYT
KESÄN LÄMPÖISIIN

Meiltä ilmalämpöpumppujen lisäksi myös poltto-

maalatut, kotimaiset ilmalämpöpumppujen

laadukkaat SUOJAKATOKSET!

5
vuoden
takuu!

Tänä vuonna raksapäivää 
vietetään Orimattilassa juhla-
vissa merkeissä, sillä Maata-
louspirkassa on samalla myös 
40-vuotissynttärit. Torstaina 6.4. 
kello 9-17 tapahtuu, tervetuloa 
mukaan -kutsu kiiri kaikille!

Viime keväänä Maatalouspir-
kassa ja Kärrytien alueella pi-
detty raksapäivä veti hienosti 
väkeä. Samaan uskotaan tänäkin 
vuonna, sillä jo ennakkoon rak-
sapäivä on kiinnostanut myös 
isoja rakennusalan yrityksiä. Ihan 
Lahden Raksamessujen tasoon 
ei päästäne, mutta luvassa on 
kuitenkin reipasta meininkiä 
Orimattilan paikallisella tasolla.

Maatalous-
pirkassa on!
Nelikymppisiään viettävä Maa-
talouspirkka on tilannut 1000 
pätkää Merosen makkaraa, jota 
grillataan pelipaikalla. Samal-
la nautitaan myös kahvia, joten 
raksapäivän synttärisankari saa 
paljon väkeä taas liikkeelle.

Esittelijöinä on laadukkaita 
suomalaisia tuotevalmistajia, 
joita on sisä- ja ulkotiloissa yli 
20 kipaletta. 

Paikallisia yrityksiä on mukana 
muun muassa seuraavat: Osuus-
pankki ja OP-Kiinteistökeskus, 
Nahkhiir, Motopalvelu…

Maatalouspirkassa on myös 

poskettomia tarjouksia, joista osa 
näkyy tässä Extraa-lehden kes-
kiaukeaman liitteessä. Tutustu 
siihen ja lähde tekemään hyviä 
kauppoja.

Kärrytiellä
tapahtuu
loppuviikon

Raksapäivä on 6.4. noteerattu 
myös Kärrytien erikoisliikkeis-
sä. Luvassa on torstaista alkaen 
erikoistarjouksia ja esittelyä.

Konepalvelukeskuksessa on 
torstaina ilmalämpöpumppujen 
esittelyä, joten sinne kannattaa 
poiketa paikalle. Ari Haakana ker-
too ilmalämpöpumppujen edul-
lisuudesta lämmityksessä sekä 
kesällä helteiden viilentäjänä.

Akku ja Varaosa lataa torstain 
raksapäivään tuotteita erikois-
myyntiin myös piha-alueelle. Per-
jantaina on IKH:n grillimakkara-
tarjoilua. Esa ja pojat palvelevat 
reippaasti.

6.-7.4 pidetään pihalla esillä 
mm. rakennustelineitä, työpuk-
keja, paineilmakompressoreja, 
painepesureita ja tikkaita.

Sähköasennus

marssittaa torstaille paikalle 
Purmo-sähkölämmityksen 
esittelijän. Kannattaa mennä 
tutustumaan mitä uutta on 
tarjolla. Tarjolla on munkkikahvit!

Orimattilan Putkityö Oy mu-
kana vahvasti raksapäivässä 
Sähköasennus Oy:n edustalla.

Paikalla Lvi-asiantuntijat: Oilon 
Oy edustaja klo 9-12, maalämpö,  
öljylämpö, aurinkolämpö.

KMV-tuotteet edustaja paikalla. 

klo 10-14, vedenkäsittelylaitteet.
Orimattilan Putkityön Janne 

Majava esittelee LVI -remontit ja 
korjaukset. - Tule ja tee tiukkoja 
Lvi-alan kysymyksiä.

Värisilmässä…

on meininkiä torstaista lauan-
taihin.

- Torstaina on ulkomaalaus-

kauden startti. Suunnitteletko 
ulkomaalausta tulevana 
kesänä? Värisilmän kou-
lutetut maalitohtorit 
Pentti Karstila ja 
Aimo Lappalainen 
vastaavat kysymyk-
siisi koko päivän. 
Ota pätkä lautaa tai 
kuva ongelmakoh-
dasta mukaan.  Samalla 
saat värisuunnitelman ja 
työohjeet mukaasi. Teemme 
tarvittaessa myös käyntejä 
kohteisiin, Aimo Lappalainen 
selvittää.

- Rakennuspalvelu Mika Kai-
nulaisen VUOKRATTAVA Leguan 
-henkilönostin esittelyssä pihal-
lamme!

- Perjantaina  laitetaan sisä-
puoli kuntoon ennen kevään 
juhlia.  Wall Visionin edustaja on 
paikalla kertomassa tapettimaa-
ilman kuulumiset.  Esittelyssä 
Boråstapeter, Eco, Cole&Son 
sekä Mr Perswall tapetit klo 
11 - 18.

Kaikki tapetit torstaista lauan-

taihin -30%, myös tilausmallit!
- Lauantaina jatketaan raju-

jen tarjousten merkeissä, katso 
ilmoituksemme!

- - -
Raksapäivä on parasta herkkua 
mitä on Orimattilassa tarjolla. 
Torstaina 6.4. tapahtuu taatusti 
jokaiselle jotakin. Loppuviikon 
on vielä hurjia tarjouksia niin 
Maatalouspirkassa kuin Kärry-
tienkin erikoisliikkeissä.

Topintie 2, 16300 Orimattila

- Minäkin tykkään mak-
karasta ja menen isän 
kanssa raksamarkkinoil-
le.

Raksapäivä tuo paljon tarjouksia
ja katsottavaa to 6.4.
- Nyt porukalla tutustumaan!

Viime keväänä raksapäivä veti porukkaa niin Maatalouspirkkaan kuin Kärrytielle-
kin.
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VÄRISILMÄ Orimattilan Tapetti ja Väri Oy
Kärrytie 3, Orimattila. Puhelin (03) 871 250

KATSE KEVÄÄSEEN, Värisilmä auttaa sisällä ja ulkona

Kaikki tapetit to - la  

30%
Myös tilausmallit

PERJANTAINA 7.3
Huoneet kuntoon ennen kevään juhlia
Kevään tapettiuutuudet esittelyssä
Wall Visionin Sari Niinistö
paikalla klo 11 - 18.

TORSTAINA 6.4
Suunnitteletko
ulkomaalausta
tulevana kesänä?
Koulutetut maalitohtorimme Pentti Karstila 
ja Aimo Lappalainen opastaa oikeissa
maalivalinnoissa.
Ota kuva tai laudanpätkä mukaan, saat oikeat 
työohjeet, tarvittaessa käymme myös paikan 
päällä kohteessa.

Vuokrattava Leguan henkilönostin
esittelyssä myymälän edessä.

Design Floor
vinyylilankkulattia
kolme kuosia 

NYT LÄHTEE HALVALLA!
Paljon tavaraa OUTLET

hintaan, esim:

Ideo Brown
10x30cm
seinälaatta

Jazz Black
45x45cm
lattialaatta  

Pixel white
20x40cm
seinälaatta

Parkettia,
useita
kuoseja

Laminaatteja,
useita kuoseja

Tapetteja 

vain

6,90€/m2

(ovh.31,00€/m2)

vain

13,90€/m2

(ovh.37,00€/m2)

vain

9,90€/m2

(ovh.21,00€/m2)

vain

10,00€/m2

(ovh.29,00-79,00€/m2)

-30%

1000
alk. rll

2390
vain

m2

Laajat
valikoimat
käytävämattoja

to - la 
KANTTAUKSET
VELOITUKSETTA

ET
etusi 20€/ matto!

Plastrex Elegro terassilauta
kolme kuosia

tule tutustumaan
upeaan uutuuteen!

UUTUUS!

Valvonta on rakentamisen kivijalka
Rakennusmestari Heimo Halko-
mäki näyttää tehtäväluetteloa, 
josta ilmenee talonrakennus-
työn työmaavalvonnan kaikki 
tehtävät, joita rakennusvalvojan 
tulee tehdä ja huomioida. Ja 
niitä tehtäviä on lähes 140 
erilaista! Rakennusvalvonta 
on siis erittäin vaativaa työtä, 
jota ei voi tehdä miten sattuu…

- Sitä on niin monenlaista val-
vontaa. Kun ei valvota kunnolla, 
niin sitten niitä valvonnan puut-
teita korjataan jälkikäteen, kun 
kukaan ei ole katsonut hommien 
perään, Heimo tietää.

- Jos valvotaan kunnolla, 
niin se maksaa. Jos ei mak-
seta kunnolla, niin valvoja vaan 
ajaa työmaan ohi ja heilauttaa 
kättään. Joskus valvoja jopa 
pysähtyy ja työmaalle ja juttelee 
mestareitten kanssa niitä näitä 
ja lähtee pois.

- Kolmas vaihtoehto on se, että 
valvontahommat tehdään kun-
nolla. Pysähdytään työmaalle 
katsomaan, kierretään ja tut-
kaillaan mitkä työvaiheet on 
menossa ja miten ne tehdään.

- Huomautetaan, jos on huo-
mautettavaa. Ja se huomau-
tus annetaan työnjohtajalle, 
ei työntekijöille. Siitä tehdään 
merkintä työmaan päiväkirjaan. 
Ja korjaukset tehdään niin kuin 
valvoja vaatii.

Heimo selvittää, että isommilla 
työmailla on molemmin puolin 
hyvä seurata mitä työmaalla 

tapahtuu. Vastaava mestari ja 
valvoja ovat yhdessä vastuussa 
mitä työmaalla tehdään. Valvo-
jan läsnäolo ei poista urakoit-
sijan vastuuta.

Pätevyyttä
tarvitaan

Heimolla on kokemusta raken-
nustyömaan valvojana. Hän on 
aikanaan toiminut myös tekni-
senä johtajana kuntapuolella. 
Kokemus ja tietämys raken-
nusalasta ja rakentamisen eri 
vaiheista on oltava valvojalla 
hanskassa. Tärkeimmät pää-
kohdat pitää valvojan osata 
vaikka unissaan.

- Tulee hallita työmaan kul-
loinenkin vaihe, eli missä men-
nään ja miten kaiken pitää olla 
kunnossa.

- Seurattava turvallisuuteen 
liittyviä asioita.

- Rahallinen puoli pitää hallita, 
sillä valvojan hyväksyntä tarvi-
taan maksuerälaskuun. Jos sitä 
ei ole, niin laskut eivät etene 
mihinkään suuntaan. Valvojan 
allekirjoituksesta alkaa laskun 
maksamisaika.

Heimo naurahtaa, että valvoja 
on työmaalla välttämätön paha. 
Ja hyvä sellainen onkin.

- Myös lisätöitten kustannus-
ten seurantaa pitää tehdä, ettei 
urakoitsija yritä vedättää.

Heimolla on oma yritys Ra-
kennuttamispalvelu Kontrolli.

- Tarjoan mielelläni kunnille 
ja yhteisöille, myös yksityisille 
ja yrityksille maan- ja talonra-
kennusalan rakennuttamis- ja 
valvontatehtäviä. Vuosien ko-
kemuksella hommat hoituvat 
ripeästi ja varmasti lain hengen 
mukaan. Kannattaa kysellä ja 
soittaa numeroon 044 251 
0770, niin kerron lisää.

Heimo suosittaa myös, että 
kuntien kannattaisi enemmän 
käyttää oman teknisen puolen 
virkamiesten osaamista eri ra-
kennuskohteiden suunnitteluihin 
ja miksei valvontaankin. Ny-
kyisin hommat annetaan liian 
helposti konsulttitoimistojen 
tehtäväksi.

- Virkamiehillä on oltava 
vastuuta ja valtaakin tehdä 
rakennustöiden suunnittelua 
niin talonrakentamisen kuin 
maanrakentamisenkin puolella. 
Luottamusmiesten tulisi vaatia 
sitä osaamista, jota teknisen 
puolen virkamiehiltä pitäisi 
löytyä. Oman kunnan virka-
mies tuntee usein olosuhteet 
ja muutkin resurssit paremmin 
kuin ulkopuolinen konsulttifir-
man kaveri. Myös paikallinen 
yrittäjä on usein parempi kuin 
ulkopuolinen konsultti, Heimo 
tietää.

- Kunnassa tehty oma työmaa-
valvonta säästää kunnan varoja. 
Ne eurot ovat tuiki tarpeeseen 
näinä aikoina, myös Orimatti-
lassa ja muissakin kunnissa.

- Teen monenlaisia valvojan töitä. Rakennusvalvonnan lisäksi vaikkapa märkätöi-
den valvontaa isännöintitoimistoille, Heimo sanoo.
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Palvelemme teitä
ma-pe 7.-17.

Tervetuloa
ostoksille!   Kärrytie 4, Orimattila P. 03-777 7444.

PALVELEVA SÄHKÖKAUPPA

• SISUSTUSVALAISIMET • SÄHKÖTARVIKKEET

• ILMALÄMPÖPUMPUT - Kysy meiltä tarjous!

RAKSAPÄIVÄN TARJOUKSIA

SÄHKÖASENNUSTYÖT
ammattitaidolla 03-7777444

PARISTOT

10 hyvää syytä valita
Purmo-sähkölämmitys

Edustaja
paikalla
to 6.4.
klo 10-16

TERVETULOA
SÄHKÖASENNUKSEEN

MUNKKI-
KAHVILLE

TORSTAINA

6.4.
klo 9-17

LED
VALONHEITIN
10w 10€

30w 30€

50w 40€

LED
LAMPPUJA

3 kpl

9€

AA
24 KPL 850

AAA
24 KPL 850

Mahdollisuus
langattomaan
ohjaukseen!

Olemme myös
Facebookissa

Tokkolantie 8, Orimattila
www.orimattilanputkityo.fi

Orimattilan  
Putkityö  Oy

LVI-MYYMÄLÄMME

palvelee arkisin

8.00–16.00

LVI-alan A1-merkkituotteet meiltä.
Kun tarvitset PUTKIMIESTÄ

Joni (myymälä)
040 513 8073

Janne

Markus

0400 616 234

040 823 2426

PALVELEMME 
NOPEASTI

Soita vaikka heti!
LVI-remonttipalvelu

Soita tai tilaa suoraan netistä www.orimattilanputkityo.fi

Asentaja Tuomas Reinikainen
asentamassa
Marina -vesiautomaattia.

Maiju tekee sisustustöitä

Raksahommissa on 
paljon naisia mukana

ORIMATTILAN AKKU JA VARAOSA
Kärrytie 4. Puh. 040-584 2831

Tarjoukset voimassa 5.-7.4.

KOVIA TARJOUKSIA!!!

29900  29900  

Työpukki
2 kpl
XK8011

Tervetuloa makkaralle
perjantaina 7.4. klo 10-15!

Rakennusteline

Kompressori

Alumiininen työpukki
AT440

Hitachi pora-/ 
ruuvinväännin

29900  29900  
14900  14900  

2990  2990  

2490  2490  

Perinteiset miesten ja naisten 
työt ovat heittäneet kuperkeik-
kaa, kun monilla perinteisillä 
miesten työaloilla on nykyisin 
hommissa myös naisia. Yksi 
heistä on orimattilalaissyntyi-
nen Maiju Laaksonen, joka on 
valinnut ammatikseen rakennus-
alan työt, tosin niitä kevyempiä 
hommia. Extraa kyseli Maijulta, 
että miksi hän kiinnostui raken-
nusalasta. 

- Innostukseni rakennus-
alalle lähti siitä, kun opiskelin 
Koulutuskeskus Salpauksessa 
viimeistä vuotta matkailupuolella 
ja poikaystäväni opiskeli pin-
takäsittelijäksi, maalariksi. Hän 
kertoi minulle, että syksyllä alkaa 
uusi linja, jossa voi kouluttautua 
sisustajaksi. Se kiinnosti heti ja 
lähdin valmistumaan uuteen 
ammattiin, Maiju toteaa.

Kädentaidot ovat aina kiinnos-
taneet Maijua. Hän tykkää, kun 
sisustustyössä näkee heti työn 
tuloksen ja siinä on monia eri 
työvaiheita.

- Kävin sisustajalinjan Kou-
lutuskeskus Salpauksessa 
2007-09. Valmistumiseni jälkeen 
aloitin ekan työharjoittelun Ra-
kennuspalvelu Mika Kainulaisen 
hommissa. Jäin siitä sitten ke-
sätöihin ja olen nyt sitten ollut jo 
kahdeksan vuotta töissä tässä 
samassa firmassa. Olen ollut 
tyytyväinen, Maiju kiittelee.

Jutun teon aikaan Maiju oli 
nauhoittamassa rivitalotyömaalla 
Käkelässä.

- Nauhoittamisen jälkeen sei-
nä tasoitetaan tasoitteella vielä 
pari kertaa, jonka jälkeen sei-
nä hiotaan. Sitten se on valmis 
maalattavaksi ja tapetoitavaksi.

- Pääasiassa maalaan ja ta-

petoin, hoidan melkein kaikki 
firman tapetoinnit. Laatoitushom-
mia en tee, vaikka siihenkin on 
koulutus, Maiju selvittää.

Kuviotapetit ovat edelleen 
suosiossa, mutta nykyisin teh-
dään myös kohdistusseiniä, kun 
yhdelle seinälle tapiseerataan 

Maiju nauhoitti seinää. Ensin vedettiin kipsilaasti sei-
nälevyjen saumaan ja siihen nauha lastalla kiinni.

jotain erilaista. Se voi olla myös 
valokuvamainen iso seinänkokoi-
nen juliste, usein luontoaiheinen.

Kysymykseen, että mitä Mai-
ju tykkää työstään ja siitä, että 
raksatyöt ovat entisaikoina 
olleet miesten maailmaa, niin 
hän vastaa:

- Kyllä tykkään työstäni. Tässä 
saa tavallaan vapaat kädet tehdä 
reippaasti töitä omaan tahtiin ja 
siitä lähtee myös työnantajalle 
plussaa.

- Totta kai suosittelen raksa-
hommia myös naisille. Ja eihän 
tämä ole enää kauheen uutta, 
sillä kyllä naisia jo näkee ra-
kennustyömailla.

- Ammattikoulussakin on jo 
pitkään ollut enemmän tyttöjä 
kuin poikia opiskelemassa ra-
kennusalaa.

Niin ne perinteiset hommat 
muuttuvat ja naiset tekevät 
hommia siinä kuin miehetkin, 
oli ala sitten mikä tahansa.

“ Totta kai suosit-
telen raksahom-
mia myös nai-

sille, eihän tämä ole 
enää kauheen uutta, 
sillä kyllä naisia jo nä-
kee rakennustyömail-
la. Ammattikoulussa-
kin on jo pitkään ollut 
enemmän tyttöjä kuin 
poikia opiskelemassa 
rakennusalaa.



Maatalouspirkka
40 vuotta ja
Raksapäivä 6.4.
Maatalouspirkassa klo 9-17
TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN
KUIN VARATUT TAVARAERÄT RIITTÄVÄT...!!

Grillaamme 1000 kpl
Merosen makkaraa!

- Tervetuloa mukaan!

GGGGG
MMMMM

TTTTTTTTT

LBRADOR 
MUSTA 
T-PAITA

KÄSINE PROF 
NAUTAHALJAS

PIKAKOMPOSTORI 
BIOLAN 220 ECO  
vihreä ja harmaa

HITSAUSKONE Telvin Bimax 152/1 Turbo + 
AUTOMAATTIMASKI Tribe 

1000

1990

400

31700 42900

LBRADOR 
HUPPARI 1990

3 kpl

-40%

ORORR 

3 pr

KONENAULA 34, 
65 ja 75 ks kampa 

SYNTTÄRIHINTAAN!!!

ltk 
2500 kpl

KESTOPUU 
28x95x3000 
ruskea sileä

100
jm

/kpl

(norm. 429€ + 99€



MAAHANTUOJAN EDUSTAJA PAIKALLA. 
TARJOUKSIA.ESITTELYJÄ. 
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MEILTÄ TIKKURILAN MAALIT SÄVYTYKSELLÄ

ISKEVÄ AKKURUUVIN- 
VÄÄNNIN Makita dtd 129 z

5900

9900

MAKITA 
KYLMÄLAUKKU 11 L

0

SADEVESIPUTKET 
SN4-lujuusluokan muoviputket soveltuvat 
monipuolisesti erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten 
peltoputkiksi, valtaojaputkiksi ja rumpuputkiksi.

Suomalaiset
kippi-kääntöikkunat

iccuna.fi



www.ormax.fiORMAX!OTA
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AKKUKONESETTI RYOBI   

R18CK3-LL515S 1X5,0 
JA 1X1,5AH 24900

ORAS OPTIMA 7193 
SADESUIHKUHANA 

Termostaattinen sadesuihkuhana, jossa Easy Grip-
kahvat, juoksuputki, sadesuihku ja käsisuihku. 
Kahvassa helppokäyttöinen vaihdin juoksuputkelle/
suihkuputkelle ja suihkuputkessa vaihdin 
sadesuihkulle/käsisuihkulle. Hanassa EcoFlow-
virtaamasäädin ja lämmönsäädin.Käsisuihkussa 
kolme säätövaihtoehtoa, helposti puhdistettava 
siivilä, suihkupidike, saippuateline sekä seinäkiinnike. 
Hanassa roskasiivilät ja yksisuuntaventtiilit.

WEBER.VETONIT S 30 
Pakkasenkestävä R3-luokan 
helppokäyttöinen valulaasti erilaisiin 
pienempiin betonitöihin. 
Maksimi raekoko 4 mm.

WEBER VETONIT 
Kuivabetoni. Perusbetoni kaikkiin 
yleisimpiin valutöihin. 
Max. kerrospaksuus: 300 mm. 
1000 kg suursäkki. 

TURVAJALKINEET JA 
AMMATTIJALKINEET 
Sievi on laatujohtajan merkki, joka 
kertoo tinkimättömästä 
työturvallisuudesta, jalkaan 
sopivuudesta ja käyttömukavuudesta.

SÄHKÖKIUAS 
HARVIA 
6,8KW PC70  CILINDRO

21900

16900

PÖYTÄSAHA 
SCHEPPACH 
HS100S

PPÖÖ
SSCC
HS10HS10

Nyt terassit ja kalusteet puhtaiksi!

400500
kpl2 kplHUOLTO- 

PESU
TEHO- 
PESU



SYNTTÄRIPÄIVÄN TARJOUKSIA!
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    Palvelemme  
  ma-pe 9.00-17.00 
www.k-maatalous.fi

Maatalouspirkka Oy

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

www.k-maatalous.fi
Vesitornintie 1
ORIMATTILA
03-872 530

Tarjouksia ja
poistotuotteita
tosi edullisesti!

Tule ja tsekkaa!

40 kpl erä Gram mikroaaltouuni
Ensimmäinen 1 €

toinen 2 €
kolmas 3 €...

www.porinpuupojat.fi www.katsura.fi

Viljakauppa ja maatalousmyynti

Kai Parviainen 8725 312 044-303 2440

Maatalousmyynti

Veijo Juntunen 8725 314 050-502 6588

Pasi Sahervo 8725 319 044-725 3888

Rautamyynti

Jarmo Kalliola 8725 318 044-772 0165

Tero Lahtonen 8725 322 044-761 0968

Kimmo Vilkman 044-774 4488

ORIMATTILA Vesitornintie 1 • Puh. 03-872 530 • Fax 03-872 5310

Puhelin Matkapuhelin Puhelin Matkapuhelin

1/asiakas

4000

Neste MP Grease, 10 x 400 g/ltk 

ajoneuvojen yleisvoiteluun ja 
pyöränlaakereihin  tarkoitettu rasva. 

Neste 2-T pienkonebensiini 
10˜l + 4-T bensiini, 5˜l

1990
ltk

Trinol jyväsyötti 
4 kg + syöttilaatikko 
rotille

yhteensä

4000
yhteensä
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Asunto Oy Orimattilan Vihtori II
Vihtorintie 11, Orimattila
Uusia rivitaloasuntoja hyvällä ja rauhallisella paikalla Vihto-
rintien päässä keskustan tuntumassa. Lämmitysmuotona 
edullinen maalämpö vesikiertoisella lattialämmityksellä 
sekä jokaisessa asunnossa huoneistokohtainen, koneellinen 
ilmanvaihto, jossa lämmön talteenotto. Jokaiseen huoneis-
toon oma varasto. Autokatospaikka myydään erikseen, 
4500 €/kpl. Nopealla varaajalla on mahdollisuus vaikuttaa 
oman asuntonsa sisustusratkaisuihin. Arvioitu valmistumi-
nen 4/2017. Arvioitu hoitovastike 1,80€/m2

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

Uusia rivitaloasuntoja Orimattilaan

Rakentaja:     RS-pankki:
 

Vielä vapaana:
A 7 3h+k+s 72 m2 mh. 68 700 € vh. 169 500 €
B 10 3h+k+s 72 m2 mh. 68 700 € vh. 169 500 €
B 12 4h+k+s 90 m2 mh. 83 500 € vh. 209 500 €

Sovi esittely!

VUOKRAAMME 
RAKENNUSKONEET, 
HENKILÖNOSTIMET, 
RAKENNUSTELINEET 

Uutena mm. kantojyrsin, klapikone, 
hakkuri, polttomoottorikäyttöinen 

oksasilppuri ja klapisirkkeli  

Vuokraamo avoinna arkisin 7.30-16.00Tilausajoa pikkubusseilla
ilmastoidut 1+16h ja 1+9h bussit

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

ETSINTÄKUULUTUS  
1960-luvulle!

Oletko tästä touhusta tietoinen?

Oletko mukana tässä kuvassa?  Vai olitko mukana yleisössä tai 
esiintymässä?

Etsimme osanottajia ja tekijöitä, kuka muistaa nämä nuoret ja 
mitä touhuttiin?

Kitaramusical-esitykset pidettiin kino Elorin salissa.
Käsikirjoittaja oli Pertti Hokkanen, ohjaus: opettaja Martti Vitikainen.
Musiikista vastasivat: The Bods ja The Bad Faces -yhtyeet.
Vastaa meille, jos tiedät Kitaramusicalista jotain, laita sähkö-

postia pian....
hannu.tuominen@orimattilanputkityo.fi
reijomedia@hotmail.com
Kerro muistosi. Vastaajille vapaalippuja kesän kantreille 21-

22.07-17!
Oheisessa kuvassa Orimattilan Kitaramusical show-tapahtuman 

kulkue, joten kulkueperinteet on vahvasti ollut jo 60-luvulla hallin-
nassa. Kuva on otettu ehkä vuonna 1965, takana näkyy kuuluisa 
Kehräämö, eli silloinen Orimattilan Villatehdas Oy.

Kulkueen tarkoitus oli tuoda älämölöä syvässä, niin syvässä 
unessa uinuvaan kylään. Porukkaa pidettiin hippeinä, poppareina, 
saamarin pitkätukkina, mölymusan kuuntelijoina, beatles-sakkina, 
eli siis ihan tavallisina nuorina…

Peräkonttikirppis ja
rompetori Cafe Misakossa
Tässä ennakkotietoa tulevasta kirppis- ja rompetorin tapahtu-
masta, joka pidetään lauantaina 20.5. klo 10-16 Cafe Misakon 
piha-alueella (Ysi-Vitonen).

Tapahtuma on samaan aikaan Orimattilan toukomarkkinoitten 
kanssa, joten silloin riittää keskustassa kuhinaa aamusta iltapäivään.

- Varastot tyhjiksi ja peräkontista tai rompepöydältään myymään 
tavaroitaan. Paikkavarauksia otetaan vastaan Cafe Misakossa 
ja myyntipaikan hinta on 10 euroa päivä, sanoo Misako Hifumi.

Tapahtumaan järkätään jotain myös lapsille. Lisää tietoa tou-
kokuun Extrassa 17.5.

Nuorelan bongauspäivä
sunnuntaina 9. huhtikuuta klo 
14–17, Keiturintie 56, Luhtikylä, 
Orimattila.

Tänä vuonna Nuorelan bon-
gauspäivässä lintubongauksen 
lisäksi tietenkin makkaranpais-
toa ja linnunpönttöjen tuunausta. 
Myös kahvio on avoinna.

Professori Heikki Kainulainen 
tulee luennoimaan kalasääksien 

suojelutyöstä, kannan nykytilan-
teesta, muuttomatkoista, satel-
liittisääksistä, rengastamisesta 
ja sääksien kuvaamisesta.

Tapahtumassa Päijät-Hämeen 
lintutieteellisen yhdistyksen 
edustajat opastavat kauko-
putkinensa lintubongauksen 
maailmaan!

Rakentamiseen
tulisi saada vauhtia
Rakentaminen on yksi tärkeim-
mistä jutuista. Silloin alkaa ta-
pahtua, kun vasarat paukkuvat 
ja se tietää vauhtia kulutukseen 
ja kaupantekoon. Orimattilan 
osalta se tietää usein myös 
uusia asukkaita, kun tänne 
rakennetaan. 

Valitettavasti viime vuosina on 
ollut liiankin hiljaista rakentami-
sen suhteen, sillä uusia omako-
titaloja ja rivitaloja on noussut 

todella vähän. Syynä on pidetty 
laman myötä myös sitä, että 
kaupungilla ei ole ollut riittä-
västi tonttitarjontaa Lahdentien 
vetovoimapaikoista Virenojalta 
ja Pennalasta. Sinne olisi nyt 
nopeasti saatava kaavoitettua 
lisää tontteja rakentamiseen, 
ettei kaupungin väkiluku lähtisi 
notkumaan pakkasen puolelle. 
Hennaan ladatut toiveet eivät 
auta tavallista tallaajaa.

Onneksi Rakennusliike Olavi Järvinen rakentaa uusia 
rivitaloja Käkeläntien varteen. Se on merkki, että 
ainakin Järvinen uskoo huomiseen.

Hoitovapaa uutuus
terassinrakentajille!

- Mukavaa tuoda markkinoille 
jotain uutta, sanoo kauppias Ai-
mo Lappalainen esitellessään 
terassilautamalleja, joiden en-
si esittely tapahtui Värisilmän 
osastolla maaliskuisilla Lahden 
Raksa-messuilla.

Orimattilan Tapetti ja Väri Oy 
on solminut sopimuksen uuden 
terassimateriaalin maahantuon-
nista tulevalle keväälle, ja ainakin 
messuilta saadun palautteen 
mukaan tuote on vähintäänkin 
kiinnostava!

 
- Niin mukava ja ekologinen 

materiaali kuin puu onkin, on 
moni kuluttaja kyllästynyt vuosit-
taiseen terassinsa pesemiseen ja 
öljyämiseen.  Uutuustuotteemme 
Plastrex Elegrodeck  on han-
kintahinnaltaan kalliimpaa kuin 
perinteinen terassilauta, mutta 
täysin huolto- ja hoitovapaa.

Tässä Elegro Deckin tärkeim-
mät ominaisuudet:

- runko valmistettu puristamal-
la kotitalouden muovijätteestä, 
pinnassa säänkestävä laminaatti.

- ei vaikuta auringon UV-säteet, 
sateet, lumi, lämpö.

- väri pysyy ilman suojakäsit-
telyä, takuu 26 vuotta.

- asennus ja työstö helpompaa 
kuin puumateriaaleilla.

- elää lämmön vaikutukses-
ta noin puolet vähemmän kuin 
perinteinen komposiittilankku

- materiaali luja myös pakka-
sella, toisin kuin PVC:tä sisältävä 
”muovipuu” materiaali

- ei ole märkänäkään liukas
- 100% kierrätettävissä
- kolme upeaa kuosia

- piilokiinnitys
- laudan mitat

3000x140x32mm

- Tule tutustumaan uutuustuotteeseen myymäläämme, Aimo suosittaa.
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Piia ja Johanna matkalla huipulle…

Johanna uhkuu ja puhkuu…

Piia ja Johanna venyttelevät aina ennen treenejä. Tässä ollaan lähdössä pian Villin 
lenkille…

Kevättä mennään jo lujaa, ja Piia 
Andelinin ja Johanna Kakon 
treenit jatkuvat kohti Levin Artic 
Challenge -haastekisaa. Viime 
Extraa-lehden jutussa oltiin it-
se pelipaikalla, Levin lumisilla 
rinteillä ja maastossa.

Nyt haastellaan Johannan 
kanssa ja kysellään kuulumia, 
kun haastekisaan on aikaa ne-
lisen kuukautta. Piia oli samaan 
aikaan Intiassa hakemassa lisää 
rusketusta jo muutenkin niin 
kauniiseen väriinsä.

Mitä kaverit ja perhe on tykän-
nyt, kun äiti viilettää lenkillä 
pölkky kainalossaan?

- Kyllähän tutut ovat vähän 
nauraneet, kun pölkyn kanssa 
olen painanut pitkin maanteitä. 
Nyt kevään tullessa siirryn pöl-
lin kanssa metsäreiteille. Lapset 

ovat olleet ihan innoissaan ja 
välillä mukana treeneissäkin fil-
larilla, Johanna toteaa hymyillen.

- Eiköhän ne lähde mukaan 
sitten Leville, kun koitos on.

- Levillä, kun treenattiin niin 
todella tajus, että maasto on jää-
tävä ja reitti vaatii kovaa kestä-
vyyttä. Ne rinteet mitä mennään, 
ne vaatii sitkeyttä ja kestävyyttä, 
mutta sitä tässä hankitaan ja 
sitkeyttä/tahtoa meiltä ei Piian 
kanssa puutu!

- Nyt Ämmäntöyrään maas-
ton kuivuessa on siellä tehtä-
vä pitkäkestoista lenkkeilyä ja 
mäkitreeniä. Pölkyn heittelyä, 
pitkiä kävelyitä, ehkäpä treeniä 
Messilän rinteissä..,tähän koi-
tokseen lähteminen on kyllä 
monipuolistanut omaa treeniä.

Mitä kuuluu ruokavalioon, 

onko paljon lisäravinteita ja 
miksi?

Syön tosi perusruokia mo-
nipuolisesti, mutta en mitään 
diettiruokaa, vaan oikeita nor-
maaleja kotiruokia. Käytän pa-
lautusjuomaa kovien treenien 
päälle ja välillä urheilujuomia. Ja 
treeneissä on tärkeä kuunnella 
kehoa. Ei liikaa vaan sopivasti. 
Ja on muistettava palautuminen.

Treenataan usein ja kunto 
nousee vaan?

- Ja treeneissä on tärkeä kuun-
nella kehoa. Ei saa rääkätä liikaa, 
vaan sopivasti. Ja on muistettava 
palautuminen.

- Innoissani odotan itseni voit-
tamista ja kisaan lähtöä. Tästä 
tulee niiiiiin siistiä!

- Piia kun palaa maisemiin niin 
ilmoittaudutaan kisaan.

Sunnuntaina 9.4. vaalipäivä

Käy äänestämässä,
niin voit vaikuttaa

Kuntavaaleissa on menossa lop-
pukirin aika. Ehdokkailla alkaa 
olla jo vattan pohjassa kutinaa 
ja moni heistä jännää miten käy. 
Ja käyhän siinä aina jotenkin, 
kun on kaksi vaihtaria: pääsee 
valtuustoon tai sitten jää lehterille 
soittelemaan.

Orimattilan valtuustoon vali-
taan nyt 33 valtuutettua, joka 
on kymmenen vähemmän kuin 
kuuluu nykyiseen valtuustoon. 
Jos lasketaan suhteellisuutta vii-
me kuntavaalien perusteella, niin 
nyt yhden valtuutetun läpipääsy 
vaatii reilut 200 ääntä. Tietty, kun 
ollaan isommassa puolueessa, 
niin silloin on helpompi pääs-
tä mukaan valtuustoon, mutta 
silloinkin pitänee saada lähes 
70-80 ääntä…

Joka tapauksessa Orimattilas-
sa on pitkästä aikaa jännitystä 
ilmassa siitä, että kuka vanhoista 
valtuutetuista saa vielä valtakir-
jan ja kuka joutuu luopumaan 
valtuustopaikastaan. Selvää on, 
että väki vaihtuu valtuustossa jo 
muutenkin, kun moni nykyinen 
valtuutettu ei enää asettunut 
ehdolle.

Tapahtuu myös uusien nimien 
esiinmarssia, sillä ihan tyytyväi-
siä kuntalaiset eivät ole olleet 
valtuuston päätöksiin. Ja yksi 
sellainen on ollut taatusti Henna.

Paras tapa kuntalaisille vaikut-
tamiseen on käydä äänestämäs-
sä. Se on toimiva vaihtoehto, kun 
valitsee ehdokkaaksi sellaisen, 
joka varmasti ajaa asioita pyy-
teettömästi ilman oman edun 
tavoittelua. Aktiivinen valtuutettu 
saa aikaan paljon, jos vaan löytyy 
muutakin tekemisen meininkiä 
kuin se, että ”katotaan sitä sitten 
joskus”. 

Reijo Välkkynen

Vaaleihin moni teetti hienoja esitteitä. Tässä kuvaa 
eräästä Koivulan alueen taloyhtiön paperinkeräysas-
tiasta, jonne esitteet lensivät suoraan postilaatikosta.

Vaaliteltoilla on ollut kuhinaa, kun ehdokkaat ovat esittäytyneet mahdollisille 
äänestäjilleen.
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Heli on ehdolla kuntavaaleissa

Hyvinvointi kuuluu jokaiselle

Ompelu sujuu Heliltä. Tässä syntyy teatterin puvustolla rooliasu kesän näytöksiin.

Tarja Halosen valinta presidentiksi sai 
Heli Lehtelän lopullisesti kiinnostumaan 
politiikasta, johon hän sai alkuinnos-
tusta jo kouluaikoina. Naispresidentin 
valinta vaikutti Heliin ja samalla hän 
valitsi puolueekseen SDP:n.

- Minulla oli Kuopiossa opettajana 
vaikuttava ihminen, joka innosti ja avasi 
silmät. Hän itse oli kuntapolitiikassa 
mukana ja sanoi, että älkää ottako kaik-
kea valmiina, vaan kyseenalaistakaa 
asiat ja pyrkikää vaikuttamaan niihin. 
Omalla esimerkillään opettaja näytti, 
että tekemällä saa aikaan enemmän 
kuin valittamalla, Heli kertoo.

Heli on Orimattilan Sos.dem. Työvä-
enyhdistyksen sihteeri ja on nyt sosia-
lidemokraattien kuntavaaliehdokkaana. 
Hän on syntynyt Juuassa, nelisen vuotta 
sitten muutti perheineen Kuopiosta Ori-
mattilaan. Neljän lapsen äitinä nuoren 
ehdokkaan matkaan mahtuu paljon 
myös opiskelua ja työtä.

- 16-vuotiaana aloitin opiskelut Kuo-
pion musiikkilukiossa, ja sen jälkeen 
kävin talouskoulun ja sitten siirryin 
ammattikouluun pukuompelijan lin-
jalle. Pääsin ravintolahommien jälkeen 
Kuopion kansalaisopiston avoimen om-
pelun ohjaajaksi, sitten alkoikin lapsia 
syntymään ja jäin kotiäidiksi.

- Aloitin avoimen yliopiston kautta 
tekemään kasvatustieteen opintoja, eli 
tavoitteena valmistua joskus opetta-
jaksi. Sitten tuli muutto Orimattilaan. 
Hain Helsingin yliopistoon opettajain-
koulutuslaitokseen, jossa minulla on 
menossa kolmas vuosi. Tavoitteena 
on vielä puurtaa hetki käsityötieteen 
parissa ja valmistua käsityönopettajaksi. 

Heli tekee äitinä pitkää päivää, sillä 
aamulla pitää olla aikaisin liikkeellä 
ja ehtiä junalle Mäntsälään, ja sitten 
olla koulunpenkillä jo kello 8. Usein 
hän on illalla kotona vasta myöhään, 
joten päivään tulee mittaa.

- Olen aina tykännyt käsitöistä, se 
on minulle sydämen asia. Sitä voi it-
se tehdä monenlaisia vaatteita, ensin 
suunnitella ja toteuttaa. Orimattilan 
teatterin puvustollakin olen ollut te-
kemässä rooliasuja.

Heli on myös yhdessä muiden kanssa 
pyörittänyt työväenyhdistyksen lasten-
vaatteiden ja tarvikkeiden vaihtotoria. Se 
on toiminut hienosti ja käyttökelpoiset 
tavarat ovat vaihtaneet omistajaa.

Pidetään huolta
meistä kaikista

Orimattilassa Heli lähti politiikkaan 
mukaan, kun elomarkkinoilla pysäh-
tyi demareitten esittelypisteeseen, sai 

ruusun ja keskustelu Kirsti Laatusen 
kanssa tempaisi mukaan työväenyh-
distyksen toimintaan.

- Minulle on tärkeää yhteisöllisyys, 
sellainen toiminta, jossa me kaikki pi-
detään toisistamme huolta ja raken-
netaan yhdessä hyvää meille kaikille, 
Heli kiteyttää.

- Hyvinvointi kuuluu jokaiselle ja se on 
elämän tärkeimpiä juttuja. Siksi haluan 
toimia juuri niiden arvojen puolesta. 
Orimattilassa on paljon tehtävää ja ke-

hitettävää, vaikka sote-jutut siirtyvätkin 
pois kunnan vastuulta.

Sote-uudistus ei saa Heliltä isoa kii-
tosta. Hän näkee sen tässä vaiheessa 
pelottavana, sillä sitä ei ole valmis-
teltu riittävästi. Asiantuntijatkin ovat 
sitä mieltä, että nyt suunnitteilla oleva 
uudistus ei toimi.

- Poliittinen päätöksenteko ei voi olla 
lehmänkauppoja ja kotiinpäin vetämistä 
eikä oman edun tavoittelua niin, että 
turvataan itselle tai puolueelle seuraava 

vaalikausi.
Heli muistelee kuinka hän pikku tyt-

tönä seurasi mummolassa kyläläisten 
yhteishenkeä, jossa kaikista pidettiin 
huolta. Oltiin ystäviä, autettiin toisia 
talkoissa, keskusteltiin ja oltiin kaikki 
hyvillä mielin. Sellaista toimintaa ja vä-
littämistä Heli kaipaa myös nykyaikaan.

- Me pystymme Orimattilassakin 
parempaan, pystymme tarjoamaan 
hyvinvointia ja välittämistä. Se vaatii 
vain sen, että näkee asiat laajemmin 
kuin omasta näkövinkkelistään. Nyt 
kutsutaan päättäjiksi sellaisia, joilla on 
sydäntä hoitaa aidosti ja pyyteettömästi 
yhteisiä asioitamme. Orimattila on hieno 
paikka, ja kaikkia kyliä tulee kehittää 
tasapuolisesti ja jokaisesta ihmisestä 
tulee pitää huolta, oli hän sitten pieni 
tai vanhempi, Heli sanoo ja toteaa, että 
koulutukseen tulee aina panostaa.

- Henkinen hyvinvointi, johon kuuluu 
liikunta ja kulttuuri sekä kirjasto, niin 
se on sitä mielen hyvinvointia, joka 
kertautuu myös fyysiseen terveyteen.

Heli tekee paljon käsitöitä, sitten 
musiikki laulattaa seurakunnan gos-
pel-kuorossa, on toiminnassa mukana 
teatterilla ja nyt uutena harrastuksena 
hänellä on juokseminen.

- Sain juoksuinnostuksen vasta ai-
kuisiällä. Nyt juoksen säännöllisesti ja 
pidän niin itseäni kunnossa. Se on hyvää 
vastapainoa kodin ja opiskelun tuomaan 
hektiseen menoon. Juoksemalla saan 
ladattua uutta poweria.

Heli on tavattavissa lauantaina 8.4. 
Orimattilan torilla kello 9-13. Siellä 
on myös kansanedustaja Ville Skin-
nari paikalla.

- Tulkaa moikkaamaan meitä, Heli 
toivottaa!

Orimattilan Perussuomalaiset 
asetti nyt enemmän ehdokkai-
ta kuntavaaleihin kuin vuonna 
2012, jolloin ehdokkaita oli 17 
ja nyt heitä 19. Tässä kysellään 
puheenjohtaja Onni Hiltusen ja 
valtuutettu Ville-Petteri Ero-
lan mietteitä siitä millä mielin 
mennään kuntavaaleihin. Onko 
tulossa taas jytky vai ei, niin se 
selviää sitten sunnuntaina 9.4. 
vaalipäivän illalla.

Onni Hiltunen, mikä on Pe-
russuomalaisten ykköstavoite 
vaaleissa?

- Ykköstavoite on, että olisim-
me kolmen suurimman puolu-
een joukossa, jolloin pääsemme 
paremmin vaikuttamaan Ori-
mattilan asioihin. 

Mitä asioita haluatte ajaa ja 
rakentaa Orimattilassa?

- Panostaisimme Orimattilan 
keskustaan ja sen palveluihin, 
myös tiestön ja jalkakäytävien 
kunnossapitoon sekä terveem-
piin julkisten tilojen rakennuk-
siin, mutta se vaatii aktiivisuutta, 
jotta pystyy pitämään puolia 

eri kysymyksissä ja että on 
näkemys talouden yleisestä 
kehityksestä osua oikeaan.

- Perussuomalaisilla on nyt 
erittäin hyvä veto päällä Ori-
mattilassa, saimme enemmän 

ehdokkaita kuin edelliseen kun-
nallisvaaliin. Olemme saaneet 
nuoria tulokkaita vanhojen ko-

keneiden rinnalle.
- Esitän toiveen, että ihmi-

set menevät uurnille sankoin 
joukoin ja lähestyvät tulevia 
päättäjiä mieltä askarrutta-
vissa asioissa. Orimattilan 
Perussuomalaiset toivottaa 
kaikille aurinkoista kevättä, 
Onni sanoo lopuksi.

Ville hakee
jatkopestiä

Ville-Petteri Erola on istunut 
nyt valtuustossa neljä vuotta.  
Hän sai melkoisen äänimäärän 
viime vaaleissa. Extraa kysyi 
mitä miehelle on jäänyt val-
tuustokaudesta reppuun?

- Joo, neljä vuotta on istuttu 
valtuustossa, äänimäärä taisi 
olla 227, mikä oli mukava yllätys 
itsellekin!

- Reppuun ei mitään ihmeitä 
ole jäänyt, kyläkoulujen puoles-
ta puhuin, mutta neljä koulua 
suljettiin ja yksi saatiin sentään 
tilalle! Jäähallia ei saatu, ja joll-
ei väki valtuustossa isommin 
vaihdu, ei sitä näköpiirissä edes 
ole, Ville lataa.

- Mutta kokemusta rikkaampi 
olen!

Mitä tavoitteita asetat, kun 
mahdollisesti jatkat kaupun-
ginvaltuustossa?

- Tavoitteina olisi terveemmät 
koulut ja päiväkodit, harrastus-
mahdollisuuksien parantaminen 
ja tietysti jäähallin puolesta koi-
tetaan vielä tehdä töitä.

Miten näet Orimattilan tu-
levaisuuden? Onko Henna 
pelastava enkeli?

- Uskon ja tietysti toivon, että 
Orimattila jatkaa hyvää pol-
kuaan, mutta Henna-asiassa 
minusta lähdettiin väärälle 
polulle. En ymmärrä, vaikka 
meille valtuutetuille Tuusulan 
seminaarissa isojen raken-
nusfirmojen pomot selvällä 
suomenkielellä kertoi, että on 
valtaisa riski tällaisena aikana 
lähteä toteuttamaan näin suurta 
hanketta, mutta 43 valtuute-
tuista lähes kaikki näkivät asian 
hyvänä Orimattilan kannalta, 
taisi meitä olla 4-5 epäilijää 
joukossa...

Perussuomalaiset pyrkii 
kolmen suuren joukkoon

Perussuomalaiset pohtivat aina porukalla Orimattilan asioita. Kuvassa on kunta-
vaaliehdokkaita järjestötuvalla.

“ Minulle on tärkeää 
yhteisöllisyys, sel-
lainen toiminta, jossa 

me kaikki pidetään toisis-
tamme huolta ja rakenne-
taan yhdessä hyvää meille 
kaikille.
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Pirä ittestäs hualta
Kehräämöllä la 8.4. klo 10-14
TERVEYS-LIIKUNTA-RAVINTO (2-3 krs)

Myös PUOTIKUJALLA
tapahtuu klo 10-13!

Tarjolla runsaasti
HYVINVOINTIA!

Alfa Moverin ilmaiset
JUMPAT - Katso lisää
Pirä ittestäs hualta
Facebook-sivuilta!

Tavataan 
Kehräämöllä!

Terveyden pilarit: ravinto ja liikunta
Tule kuuntelemaan terveysluentoja!
klo 11 Mariia Kotila: Pirä ittestäs hualta
klo 12 Eira Tahko: Bemer-terapia
klo 13 Marika Ristola: Terveyden kulma- 
kivet, kehon tasapainon palauttaminen.
Luennot 3krs, ns. pelisalissa. Vapaa sisäänpääsy

MLL:n LASTEN-
TARVIKEKIRPPIS!

Tapahtuman järjestävät:
Alfa Mover, Olan Extraa ja
Kehräämön erikoisliikkeet
TERVETULOA! Vapaa pääsy

Pakaantie 1, Orimattila

Pirä ittestäs hualta
Kehräämö lauantai 8.4. klo 10-14

Marika Ristola.

Tulevana lauantaina on Keh-
räämöllä vilskettä, kun siellä 
on Pirä Ittestäs hualta -tapah-
tuma (2-3 krs) ja Puotikujalla 
MLL:n lastentarvikekirppis klo 
10-13.

Tälläkin kertaa on mukaan 
ilmoittautunut hyvinvointialan 
erikoisosaajia ja ammattilaisia 
niin virallisen lääketieteen kuin 
luontaishoitojen osalta. Tarjol-
la on myös erilaisia tuotteita 
hyvinvointiin, terveyteen ja 
kauneuteen sekä myös lii-
kuntaan liittyviä esittelyjä ja 
myyntituotteita.

Mukaan on ilmoittautunut 
myös tarot-tulkitsija ja ast-
rologista tulkintaa tekevä. 
Myös muodikkaita laukkuja 
ja lompakoita on esittelyssä 
ja myynnissä.

Tällä kertaa paikalle on myös 
kahvilatoimintaa tarjoava Ve-
sariina, jonka leivonnaiset ovat 
joka kerta saaneet maistuvai-
sen kiitoksen.

Luentoja on tarjolla peräti 
kolme erilaista. Niitten aiheet 
ja luennoitsijat löytyvät vie-
reisestä jutusta.

Orimattilalaisille tuttu Maria 
Drockila on myös mukana, 
hän esittelee Mentortalon 
toimintaa. Maria on koulut-
tautunut henkilökohtaiseksi 
valmentajaksi, ja mentoroin-
nista voi saada apua erilaisiin 
elämäntilanteisiin.

Nyt kannattaa suunnata Keh-
räämölle lauantaina 8.4. kello 
10-14 pidettävään Pirä ittestäs 
hualta –tapahtumaan. Samal-
la reissulla voi poiketa MLL:n 
kirppikselle Puotikujalla klo 
10-13. Tietty myös pyörähtää 
Kehräämön erikoisliikkeissä 
reippailla ostoksilla.

Kakkoskerroksessa Alfa 
Mover laittaa hikeä jumpissa 
pintaan, Gymillä testataan ja 
Hellimö on mukana kuvioissa 
esittelypisteensä kanssa.

Tilaisuuteen on vapaa pää-
sy ja kolmannen kerroksen 
tanssisaliin on helppo tulla.

Tapahtuma löytyy myös 
facebookista. 

LUENNOT 3 krs, ns. pelisali:

Hyvinvointitapahtumat kiinnostavat aina. Orimattilas-
sa aloitettiin aikanaan Ihanan Olon merkeissä mutta 
nyt Pirä ittestäs hualta -tapahtuma koskettaa enem-
män.

OSANOTTAJAT/ESITTELIJÄT:
*Akson -hoivapalvelut, jalkojenhoito: Piia Holmström 
ja Aija Rosimo-Tyrväinen.  
*Terveyshoidot, kiinalainen lääketiede: Marika Ristola
*Suuhygienistinpalvelut Shine: Maikki Uuttu
*Leikkien oppimispelejä, neulomuksia ja koruja: Kirsi 
Wennqvist ja Anne 
*Herbalife hyvinvointiohjaajat: Eila Simonen, Satu 
Kokkonen ja Antti Huttunen
*Fitline: Tiia Sydänmaa-Kalpio
*Energiaparannus: Reijo Välkkynen, näytehoitoja 10 
min./5€.
*Forever Living: Kirsi Fredriksson
*Oriflame: Anne Rajala
*Fitmill: Lasse Venho, liikuntaa, terveyttä
*Kahvilapalvelut: Vesariina
*Tarot ja Lenormand-tulkintoja: Stella Thele´n
*TI-PI Laukku Oy, laukut, lompakot yms: Tmi Eija Ovaska
*Bemer-terapia: Eira Tahko, Onnentuuli
*Trager-terapeutti ja Kalevalainen jäsenkorjaaja: Maarit 
Kemppinen
*Maria Drockila: Mentortalo.fi
*Maria Haaranen: Energiahoito ja mahdollisten virheasen-
tojen korjaus. ½ tuntia/ 10 euroa.
*Tarjan Hoitola ja Ateljee: Reikihoito 10 € - 10 min., 
intuitiivinen parannus 15 € - 15 min., energiahoito ja 
viesti 20 € - 20 min. , korttien kertomaa 10 € - 10 min., 
intialainen päähieronta 20 € - 20 min., Rosen-hartiahoito 
15 € - 15 min., klassinen hieronta 20 € - 20 min., 
maalaukset alkaen 40 €, www.tarjanateljee.fi
*Mariia Kotila: Mariiashealthjourney
*Osmo Pollari: Astrologiset ja numerologiset tulkinnat. 
Lyhyitä astrologisia tulkintoja 10€ hintaan.
*Kuntosali Gym 23: avoimet ovet ja InBody 720 kehon-
koostumusmittausta
*Liikuntastudio AlfaMover: avoimet ovet 
*IWear jumppavaate myynti

Klo 11 Mariia Kotila: Pirä 
ittestäs hualta. Mariia kertoo 
miten entisestä sokeririippu-
vaisesta, allergisesta, monista 
kurjista vaivoista kärsivästä tuli 
niin fyysistä kuin henkistäkin 

energiaa pursuava nainen.
Fyysinen ja psyykkinen terveys 
kulkevat käsi kädessä ja niiden 
molempien merkitystä avataan 
luennolla. Iloa ja innostusta ei 
tältä luennolta tule puuttumaan!

Klo 12 Eira Tahko: Bemer-te-
rapia, uutta terveyttä!

Klo 13 Marika Ristola: Tervey-
den kulmakivet -hyvinvointiluen-
nollaan Kiinalaisen lääketieteen 
terapeutti ja fytoterapeutti Marika 
Ristola kertoo oman terveytensä 
kulmakivistä: Miten ravinnolla 
ja hyvillä lisäravinteilla voidaan 
parantaa hyvinvointia ja ennal-
taehkäistä sairauksia ja miksi 
matala-asteisen tulehduksen 
poistaminen kehosta on tärkeää.

Matala-asteinen (piilevä, 
hiljainen) tulehdus on monen 
sairauden ja alentuneen vastus-

tuskyvyn takana. Se aiheutuu 
omega-3 ja omega-6 rasvahap-
pojen epätasapainosta. Marika 
kertoo miten epätasapainon saa 
tutkitusti poistettua kehosta.Mariia Kotila.

Hellimöltä apua allergiakauteen!
Kevät on monille hankalaa 
aikaa. Katupöly pöllyää, kun 
tiet kuivavat ja se aiheuttaa 
useille, etenkin astmaatikoil-
le oireita: silmien kutinaa ja 
kirvelyä, nuhaa sekä yskää. 
Samalla alkavat siitepölyaller-
gikkojen oireilut. Leppä on en-
simmäisiä oireilun aiheuttajia. 
Oireita aiheuttaa tervalepän 
sekä harmaalepän siitepöly. 
Leppien kukinta alkaa jo maa-
liskuun puolivälissä. Monet 
kasvit kuitenkin vapauttavat 
allergeenisia pienhiukkasia 
jo ennen kukintaa. Jos lep-
pä aiheuttaa sinulle oireita, 
mitä luultavammin kärsit myös 
koivun ja pähkinäpensaan sii-
tepölystä. 

Siitepölyallergia aiheuttaa 
oireita lähinnä hengitysteissä. 
Oireina ovat vesinuha, aivaste-
lu, nenän kutina ja tukkoisuus, 
yskänärsytys sekä astman 
oireet. Usein myös silmät 
kutiavat ja vetistävät. Myös 
atooppinen ekseema saattaa 
pahentua. Siitepölyallergial-
le herkistyminen on yleisintä 
kouluiässä. Alle 2-vuotiailla 
sitä on hyvin harvoin. 

Suolahuonehoito auttaa erin-
omaisesti näihin vaivoihin. 40 
minuutin hoidossa hengittelet 
hienoa suolapölyä, joka pie-
nentää tulehduksia, irrottaa 
limaa hengitysteistä ja ohentaa 
paksuuntuneita limakalvoja. 
Myös ihohuokosiin joutuessaan 
suolapöly imee ympäröiväs-

tä ilmasta kosteutta itseensä, 
jonka ansiosta iho pysyy koste-
ana ja kimmoisana. Atooppisen 
ihottuman hoidossa suolahuo-
nehoito on todettu hyväksi. 
Se myös vähentää silmien 
vetistelyä. Allergiakautena 
suolahuoneessa tulisi käydä 
sarjahoidossa, jotta saat siitä 
parhaan avun. Suosittelem-
me käymään ainakin 5 kertaa, 
vähintään viikon välein. Suola-
huoneen hinta on 20€ kerta, 
5 kerran sarjakortti maksaa 

80€. Lasten suolahuonehoito 
kestää 20 minuuttia ja hinta 
on 7€/lapsi, aikuinen pääsee 
veloituksetta lapsen mukaan. 
Lapsen suolahuonesarjakortti 
maksaa 28€ (5 kertaa). Li-
sää tietoa www.hellimo.fi/
suolahuone

Hellimön löydät Kehräämön 
2. kerroksesta, Pakaantie 1, 
Orimattila. Hoitoajat on hy-
vä varata etukäteen: 044-
3773017 tai info@hellimo.fi

Emma Malinen
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Reippahasti…

Eetvartti on kyllä niin kesäih-
misiä.., palelluin Lahden MM 
-kisoissa pahasti. Piru, kun jäi 
Anni Helleen yskänlääke kotiin, 
ja jouduin kisoissa juomaan Kuk-
kosen Anssin laimeaa kaakaota, 
joka vieläkin muljaa mahassa…

Sen takia lähdinkin kävelyl-
le Kehräämön Lato-teatterin 
nurkkiin. Muistelin viime kesän 
lämpöistä kantri-iltaa haikeana. 
Poikkesin myös Kehräämön hoiva-
kodissa kyselemässä mitä kuuluu? 
Tapasin siellä oikein kantrimum-
mon, joka kertoi, että on ollut joka 
kerta kantreilla. Nimensäkin oli 
muuttanut sen mukaan. Oli nyt 
Dolly Mäkinen nimeltään.

Dolly kertoi, että oottaa jo kant-
riviikonloppua, että näkisi taas 
sen hurmaavan pitkän kitaristin 
lavalla raapimassa Landolan kieliä. 
Hänellä on ollut kuulemma vähän 
niinku suhe sen tyypin kanssa… 
Vai semmoista peliä.

** *
Taannoin kisailtiin judokisat ja 
Eetvartille sateli kysymyksiä, että 
miksi liikenneympyröissä saa olla 
judo-kylttejä? No, meikä ei tähän 
muuta voi sanoa kuin sen, että 
taitaa olla polliisin asia. Mihin kyltti 
sitten osoitti, sitä meikä ei tiedä, 
mutta jotkut kisat varmaan?

* * *
Kaupunkin mettiä on harvennettu 

HINAUKSET sekä trukit,
traktorit ym. kuljetukset
Maximipaino 9300 kg. Kysy lisää:
Kyytipojat Ky 0500497210

Tervetuloa!

Alusta asti oikeista
raaka-aineista

itse tehtyä
HERKULLISTA

RUOKAA

LAAJA OLUTVALIKOIMA
Tule ja testaa!

PAKAANTIE 1, ORIMATTILA
www.ravintolatehdas.fi

Juhlatila Nuorela
Seurantalo
Orimattilan
Luhtikylässä
tarjoaa loistavat
puitteet juhlillesi! 

Suomenhevosen päivää
vietetään

6.9.
Luhtikylässä

- Suomi juhlii

100 vuottaan!

torstaisin klo 17-19.
3. krs. Pekka

Löytty 044 3160 925

SUOMI-
TIKKAA

Kehräämöllä

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.
Noutojakelussa: Kehräämö 
ja K-Supermarket Orimattila.
Jakelupainos:

n. 11.800 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
17.05.2017

TOUKO-
MARKKINAT

la 20.5.

Ville-Petteri
Erola
PALJON VÄÄNTÖÄ
MUTTEI
TAKIN KÄÄNTÖÄ

3

Meidän maa, meidän tavat.

Jouni Räsänen
Ylikonemestari
Isä

Perussuomalaiset
Orimattila

15

terkkarin lähialueella ja Virkkeen 
takana mäkisissä maastoissa. 
Ketterästi metsäkone nousee 
jyrkkää mäkeä ylös ja kaappaa 
isonkin puun syleilyynsä. Ihan 
siistiä jälkeä tekivät. Varmaan 
tarvitaan nyt paljon puuta, kun 
Hennaan aletaan rakentamaan 
Vuokratalojen toimesta kerros-
taloja…

* * *

Hennaan liittyy suru-uutinen, 
kun saimme yllättäen kuulla, 
että hyvän ystäväni nykyinen 
hyvä ystävä, elinkeinojohtaja ja 
Hennan lobbari Kimmo Kuparinen 
hakee Asikkalan kuntajohtajaksi. 

Hennaa potkitaan nyt ja lujaa, 
sillä ensin häippäsi SRV ja sitten 
Jouko Kunnas ja nyt sitten Kupa-
rinen on lähtökuopissa. Kaatuuko 
nyt lopullisesti koko Henna-hanke, 
kysellään paikallisessa baarissa?

Toivottavasti Kuparinen jatkaa 
Hennan vetäjänä eikä vie huip-
puosaamistaan Asikakkalaan.

* * *
Käkeläntiellä on melkoiset kuopat. 
Tarina kertoo, että palvelukodis-
ta olisi kuljetettu vainajaa, joka 
olisi herännyt henkiin kuoppien 
hirveästä tärinästä. Kyseessä oli 
ulkokuntalainen kuljetus, joten 
paikalliset älköön vaivautuko 
mitenkään asian johdosta.

Käkeläntie on todella karseessa 
kunnossa. Varsinkin Viljamaantien 
ylitys rautatien suunnasta tullessa 
hakee vertaistaan. Varoitus yli-
korotetuista jalkakäytävistä ja 

kuopista pitäisi lukea 100 metrin 
välein Erkontieltä aina Käkeläntien 
perukoille saakka.

* * *
Vaaleista sen verran, että meikä 
tykkää vaaleista, mutta nyt ve-
täisin jo ristiveristä. Siis ennak-
koon. Uusi nimi, sillä vanhat ovat 
aikansa edustaneet ja saaneet 
aikaiseksi sen mitä nyt näet ja 
koet ympärilläsi. Vai näetkö sinä 
rakas lukija mitään?

Joku sanoi, että nyt Orimattilas-
sa tapahtuu valtuustossa muu-
toksia ja vanhoja partoja tippuu. 
Se voi olla kova paikka monelle 
nykyiselle, joka on siellä istunut 
lähemmäs sata vuotta. 

Mielenkiintoisin vääntö käy-
dään Luhtikylässä ja Artjärvellä, 
jossa pienennettyyn valtuustoon 
on ehdolla nimiä, jotka nyt tarvit-
sevat surkeesti lisää ääniä. Sen 
voittoisan kuohuviinin lisäksi 
voisi hommata pullon kossua ja 
napata se suurimpaan vitutukseen 
vaali-iltana.

* * *
Kuinka moni Orimattilan pojis-
ta käy Itä-Suomessa ja entisen 
Neuvostoliiton alueella kaupoilla 
ja miksei naisissakin? Siellä on 
bensiini halpaa, sillä litra maksaa 
vain 80 centtiä. Sitä kannattai-
si jo hyvän hyvyyttään rahdata 
kavereillekin myytäväksi niin 
kuin Uosukaisen Topi aikanaan 
teki. Samalla reissulla voi ostaa 
hajuntappajia autoonsa, oikein 
valtakunnan johtajan kuvalla. Ei 
haise enää mahorkka.

* * *
Sitten polliisille terkkuja, että jo-
ka aamu ja laskevan illan myötä 
voisitte kuitata moninkertaisesti 
palkkanne, kun vaivautuisitte edes 
kerran kuukaudessa mittaamaan 
nopeuksia Luhtikyläntielle. Vaik-
kapa Juonalantien risteyksestä 
Niemenkylään, jossa on 60 km/h 
nopeusrajoitus. Parhaimmillaan 
siinä kaasutellaan yli satasta. 
Usein ratissa on nelikymppinen 
nainen, joka puhuu samalla kän-
nykkäänsä.

Pliis, kiltit polliisisedät, tehkää 
näille kaahareille jotain! On siellä 
yksi mersumieskin, joka hirveel-
lä räminällä juuri ja juuri pääsee 
80 km/h. Karsee polttoöljyn haju 
perässään.

* * *
Raksapäivään meikä aikoo mu-
kaan, sillä se on juuri sopivasti 
ennen kyntöhommia. Siis peltojen. 
Muuten meikä kyntää milloin mis-
säkin. Jos on samanlaista menoa 
kuin viime vuonna raksapäivänä, 
niin Orimattilassa on väkeä liik-
keellä. Ainakin makkaralle pitää 
päästä jonnekin Topin kanssa.

* * *
Viime kerran lukijakisa oli visainen. 
Oikea vastaus: Tangokunkku on 
på svenska: Näytä! Lahtikivi.

* * *
Tällaisia hölinöitä. Taas saa va-
littaa.

E E T VA R T T I

Kun käyt Neuvostolii-
tossa, niin osta tällainen 
valtakunnan johtajan 
kuvalla varustettu hajuste 
autoosi. Se vie vieraitten 
naistenkin tuoksut.

Judo-kyltti liikenneympyrässä, laiton vai laillinen? 
Kysykääpä polliisilta.

Mettäkone on tehnyt selvää jälkeä Virkkeen ja terk-
karin takana. Tässä on hampaissa pikku risu, mutta 
nuuka tekee siitä Hennassa puutalon ulkoseinään 
rimoja.

Tämä vielä puuttui. Onko 
Hennan kohtalo vaaka-
laudalla?
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Tervetuloa ostoksille!

koot
41-46

40-46

Miesten kesäkenkä

miehille ja naisille

Kenkätalo
MASCOTTI

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

Avoinna: ma-pe 9-16.30

SAIMME VIELÄKIN ERÄN!!!

koot 40-46

NYT 

VAIN
Miesten kengät

20€

LENKKARIT
jalkaan
ja ulos!

farkku-
kankaalla

Alonen Aino
eläkeläinen

Markkanen Jani
Päivämestari, 
kaupunginvaltuutettu

Silvennoinen Joona
puuseppä

Erola Ville-Petteri
liikuntapaikkamestari

Mechelin Kalevi
telemekaanikko

Simola Arja
lastenohjaaja

Hallalehto Olavi
merkonomi

Ovaska Harri
operaattori

Venesjärvi Seppo
yrittäjä

Hiltunen Onni
osastonhoitaja

Piiroinen Keijo
käyttöpäällikkö

Kaitaranta Jari
veturinkuljettaja, 
autonasentaja

Pärssinen Anssi
tekninen myyjä

Kaivola Simo
eläkeläinen

Räsänen Jouni
ylikonemestari

Korva Harri
linja-auton kuljettaja

Salo Sirkku
vientisihteeri,
eläkeläinen

Lassila Aarre
yrittäjä, eläkeläinen

Sikkilä Sari
lähihoitaja

Rehellistä yhteistyötä järkevästi
Kuntavaalit 9.4.2017. Käytä äänioikeuttasi!

Sirkku Salo: Ollaan kaikki mukana päätöksenteossa – tue minua!
Aino Alonen: Yhteisellä asialla kotikuntamme hyväksi
Jani Markkanen: Rohkeasti äänestäjien asialla
Kalevi Mechelin: Perussuomalaisessa kunnassa kuuluu ihmisen ääni
Keijo Piiroinen: Orimattilan kuntalaisten parhaaksi
Arja Simola: ”Pieni ja hento ote, siinä kaikki”, PIENTEN JA PERHEIDEN PUOLELLA
Joona Silvennoinen: Yhteisten hyvän puolesta, reilusti ja rehellisesti
Anssi Pärssinen: Tavallinen kuntalainen, tavallisen kuntalaisen asialla
Ville-Petteri Erola: Vahva vaikuttaja valtuustoon
Sari Sikkilä: Sanavalmis hoitaja omien kuntalaisten asialla.
Seppo Venesjärvi: Arjesta se alkaa.Työtä, terveyttä, harrastuksia.
Jari Kaitaranta: Pienen ihmisen asialla. ORIMATTILAN PERUSSUOMALAISET
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