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Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu 
Diia Oy

 Kauneimmat kukat Diiasta!
 Teemme ammattitaidolla kukka-
 sidontaa kaikkiin elämäsi hetkiin:
- Surukimput/surulaitteet
- Kimput ja asetelmat juhla-
 ja muistotilaisuuksiin
- Onnittelukimput
- Osanottokimput
- Hääsidonta
 ...ja paljon, paljon muuta!

(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

osta 1
saat 2

www.orimattilannakokeskus.fi

Kevätuutuudet
saapuneet!
Silmälasien ostajalle

aurinkolasit tai lukulasit

kaupan päälle!

Kysy lisää myymälästä!

Näöntarkastus

optikolla

kaupan päälle!

Avaa tili!
Saat 12 kk
korotonta

maksu-
aikaa! SILMÄLÄÄKÄRIT:

Ke 25.4. Ritva Lemola
Ke 2.5. Ilkka Puusaari
To 3.5. Aleksi Sarkola
Ke 9.5. Jukka Siitonen

ORIMATTILAN KANTRIKATSASTUS

SOITA
045 693 3748

Topintie 2B
Orimattila

www.omkk.fi

100% Kotimainen katsastusasema

39€

KATSASTUS Varaa aikasi heti!

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

Varaa aikasi: omkk.fi / 045 693 3748

+PÄÄSTÖT

BYAS-kotikauneushoitola
Kärsitkö
iho-ongelmista
- kuten aknearvet, 
atopia,couperosa tai 
ruusufinni vai haluatko 
ennalta ehkäistä ihosi 
vanhenemista?
Anna itsellesi oikeus 
nauttia luksuskäsittelyistä 
ottamalla käyttöösi oma mobiili BYAS-kotikauneus-
hoitolasi. Saat todellisia, upeita tuloksia ja säästät 
sekä aikaa että rahaa!

Ota yhteyttä, niin kerron mitä kaikkea saat BYAS 
Face & Eye Liftereiden ja BYAS Body Lifterin avulla.

Anne Rampa-Pajuvesa,
BYAS Beauty & Body Stylisti
puh. 040 506 2239

NYT VEIKOLTA

 
 

 
 

 

       

       

      

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

(399 €)

(699 €)

(349 €)

375€

345€

499€

222€

ZANUSSI ZCI54001WA LATTIALIESI 
50CM, INDUKTIOTASO   
Kätevän ja helppokäyttöisen kosketusoh-
jauksensa sekä digitaalinäyttönsä ansiosta, 
tällä liedellä oikeat lämpöasetukset ovat 
vain kosketuksen päässä. Ei enää hanka-
laa hankaamista! Uuniluukun lasipaneelit 
voidaan poistaa hetkessä, jolloin niiden 
puhdistaminen on yhtä helppoa kuin astioi-
den peseminen. Huoletonta ruoanlaittoa 
elektronisella kosketusohjauksella.

ALLE NETTI-
HINTOJEN

MIELE G4930U ASTIANPESUKONE 
A++, ÄÄNI 45DB, 2 PESUTASOA. Ajas-
tin ja jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö. 
Suunniteltu kestämään 20 vuotta.

HUIPPULAADUKAS 

TISKARI NYT 

TAVALLISEN HINNALLA

ELECTROLUX EUO95BR 
PÖLYNIMURI

Electrolux UltraOne on imuri, 
jolla on A-luokitus kaikissa 
energiamerkin vaatimuksissa. 
Pölynimuri kaikille lattiapin-
noille. FlowMotion -lattia- ja 
mattosuulakkeen lisäksi muka-
na pehmeä ja hiljainen Par-
ketto Pro -suulake sekä kätevä 
3in1-piensuulake. Tehonsäätö 
elektronisilla painikkeilla. 
LED-näyttö kertoovalitun teho-
tason. Merkkivalo ilmoittaa 
pölypussin täyttymisestä ja 
suodattimen puhdistustarpees-
ta. Allergialiitto on myöntänyt 
UltraOne-imurille Allergiatun-
nuksen käyttöoikeuden.

ENERGIATEHOKAS 
VALKOINEN ROSENLEW 
PAKASTIN 
RPP2330 
Energialuokka A+, käyttötila-
vuus 248 l, äänitaso 40 dB(A), 
lämmönnousuaika 25 h, lämpö-
tilahälytin merkkivalolla, läpi-
näkyvät pakastinlaatikot, mitat: 
K1850 x L595 x S668 mm.

KUOMA-
LENKKARI

TARRA-
LENKKARI

naisille

-nauhoilla
- tarralla

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, S-marketin vieressä
ORIMATTILA, puh. 050-309 3383

ma-pe 9-16.30

TULE JA HAE OMASI!

Mascotista edullisesti!

koot 40-46

NYT 
VAIN

35-46
36-42

Miesten kengät 20€
- Saimme vielä erän!!!

Koot
37-42

HUOPAKENKÄ - lämmöllä aina

RAKSAPÄIVÄ 21.4.
- Katso liite keskiaukeamalta
ja lähde mukaan lauantaina!

Toukomarkkinat 19.5..
Orimattilassa taas tapahtuu
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Raksapäivä lauantaina

Oma koti syntyy ideasta
– tule ideoimaan kanssamme!
Lämminhenkisestä hirrestä syntyy terveellinen ja aikaakestävä koti.

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 

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

Uusia rivitaloasuntoja

Asunto Oy Orimattilan Rauhalanpuisto
Arolantie 8, 16300 Orimattila
Uusia rivitaloasuntoja hyvällä ja rauhallisella paikalla Arolan-
tien varrella, omalla tontilla, keskustan tuntumassa. Lämmitys- 
muotona edullinen maalämpö vesikiertoisella lattia- 
lämmityksellä sekä jokaisessa asunnossa huoneistokohtainen, 
koneellinen ilmanvaihto, jossa lämmön talteenotto. Nopealla 
varaajalla on mahdollisuus vaikuttaa oman asuntonsa sisustus- 
ratkaisuihin. Jokaiseen huoneistoon oma varasto.  
Arvioitu valmistuminen 5/2019. 
Lämpöpistokkeelliset autokatospaikat, 10 kpl a’ 4500 €. 
Lisäksi yhtiölle tulee 18 kpl lisä-/vieraspaikkoja.

Erkontie 12, Orimattila. 
(03) 777 8204,
0400 422 973

Rakentaja:     RS-pankki:
 

3 kpl 1h+kk+s  38 m2 mh. 45 700 € vh. 106 500 €
8 kpl 2h+kk+s  50 m2 mh. 54 500 € vh. 134 500 €
3 kpl 3h+k+s    72 m2 mh. 57 300 € vh. 172 500 €
2 kpl 4h+k+s    90 m2 mh. 65 500 € vh. 209 500 €
Sovi ensiesittely!

Maatalouspirkka on tarttunut toimeen ja on jo 
muutaman vuoden järkännyt omaa raksapäivää, 
jossa on rakennusalan yrityksiä ja esittelijöitä 
näyttäytymässä kaikelle kansalle. Tänä vuonna 
raksapäivä pidetään nyt tulevana lauantaina 21.4. 
kello 9-14 Maatalouspirkassa. Mukana on myös 
Orimattilan kaupunki, Osuuspankki ja Nahkhiir.

Tapahtumasta on juttua tässä lehdessä ja kes-
kiaukeamalla Maatalouspirkan liite. Orimattilassa 
osataan.

Nuorekas viiskymppinen

Orimattilan Tapetti ja Väri täyttää 50 vuotta, se on 
kunnioitettava taival. Värisilmä-ketjuun kuuluva 
yritys on tarjonnut aina laadukkaita sisustusalan 
tuotteita joka kotiin ja yrityksiin. Värisilmä juhlii 
virallisesti huhtikuun lopulla ja lataa tiskiin juhlan 
kunniaksi monenlaisia tarjouksia sekä tarjoilua. 
Onneksi olkoon!

Liikutaan terveyttä!

Kaupunki järjestää monia liikuntatapahtumia ke-
väällä. Hieno juttu, sillä monet eivät yksin toimerru 
liikkumaan, vaan kaipaavat potkua tapahtumista, 
joissa liikutaan porukalla.

Kun liikutaan säännöllisesti ja syödään mo-
nipuolisesti terveellistä ruokaa, niin ihminen 
voi hyvin. Se on säästöä tulevaisuuteen, kun 
sairastuvalla ei jonoteta, vaan asustellaan 
kotona mahdollisimman pitkään terveinä. 
Päättäjienkin tulisi panostaa ennaltaehkäisevään 
terveydenhoitoon; liikuntaan ja terveellisiin elä-
mäntapoihin. Säästöä syntyisi vuosien saatossa 
kymmeniä miljoonia.

Kaupungilla on nyt palveluksessaan päteviä 
liikuntapuolen ihmisiä. Heillä on tahtoa saada 
ihmiset liikkumaan ja sitä kautta terveyttä kaikille.

Yhteistyötä olisi hyvä tehdä liikuntaseurojen 
kanssa, myös liikuntakeskusten kanssa. Meiltä 
löytyy mm. Gym23/Alfa Mover, jossa Piia Andelin 
on vuosia tehnyt upeaa työtä liikunnan ja hyvin-
voinnin puolesta. Kiitoksen paikka.

Reijo Välkkynen    www.olanextraa.fi

Rakenna tai vaihda asuntoa:

Lainan korot ovat
edelleen alhaalla!

- Nyt kannattaa vaihtaa asuntoa, rakentaa uutta tai 
remontoida vanhaa, Simo suosittaa.

Orimattilassa on havaittavissa pientä piristymistä asuntokaupassa 
ja rakentamisessa, eli samaa suuntausta kuin muuallakin Suo-
messa. Olan Extraa poikkesi kyselemään Osuuspankista millaiset 
siellä on näkymät kaupungin tulevaisuudesta.

- Yleensä kevätkausi on virkeää aikaa. Selvästi huomasi, että nyt 
pitkien pääsiäispyhien jälkeen tuli rahoitushakemuksia asunnon 
vaihtoon ja ostamiseen liittyen, selvittää pankinjohtaja Simo Näveri.

- Rakentamiseenkin liittyviä hakemuksia ja rahoituksia on työn 
alla, mutta ei vielä sillä rintamalla ole niin vilkasta kuin asunnon 
vaihdossa.

- Edelleen harkitaan pitkään. Toisaalta se on hyvä tutkailla tarkkaan 
taloustilanteensa ja mahdollisuutensa, eikä suin päin lähteä niin 
sanotusti soitellen sotaan. Enää ei muutenkaan haaveilla turhan 
suurista lukaaleista niin kuin reilut 10 vuotta sitten.

Kysyttäessä millainen on Osuuspankin lainatarjous tällä hetkellä, 
niin siihen Simo vastaa:

- Asiakas edellä. Lainan hinnat ovat varsin maltilliset, nyt eletään 
historiallisen alhaisten korkojen aikaa.

- Jos ja kun taloustilanne jatkuu kasvavana, niin en epäile het-
keäkään, etteikö koron nousu alkaisi tämän vuoden aikana. Osittain 
se on jo alkanut, mutta toistaiseksi se on vielä hyvin loivaa, ettei 
se näy vielä suuresti kuluttajahinnoissa.

Simo kertoo, että Osuuspankilla pääsääntöisesti asiakkaat sitovat 
lainan 12 kuukauden Euribor korkoon. Korkokaton kysyntä on 
myös lisääntynyt, koska ihmiset ovat entistä valveutuneempia 
siitä, että korkojen nousua on odotettavissa. Korkokaton myötä 
lainan kuukausierä ei pääse nousemaan yli maksukyvyn.

- Kannattaa tehdä luottohakemus suoraan op.fi -palvelun kautta. 
On sitten vaihtamassa asuntoa tai hakemassa lainaa rakentami-
seen tai remonttiin, ja muihinkin tarkoituksiin. Se on nopein ja 
helpoin tapa hakea lainaa. Toki, tapaamme erittäin mielellämme 
asiakkaita myös konttorilla. Tapaamista varten kannattaa varata 
aika hyvissä ajoin.

- Pyrimme saamaan lainatarjouksen asiakkaalle mahdollisim-
man nopeasti. Yleensä päivän tai kahden sisällä. Jos hakijana on 
asiakas, jolla on jo meillä asuntolainaa, niin uusi hakemus sisään. 
Pystymme nopeasti tekemään päätöksen, kun meillä on heti tiedot 
myös ostettavasta kohteesta. Vakuudet ja laina voidaan nykyään 
allekirjoittaa sähköisesti, joten henkilökohtaista konttorilla käyntiä 
ei välttämättä tarvita.

- Haluan ihmisille rohkeutta toteuttaa omia asumisen haaveitaan 
ja samalla kartuttaa myös omaa varallisuuttaan. Nyt korko on 
todella edullista, joten asuntoon sijoittaminen kannattaa.

- Suositan myös korkokattosuojausta. Se on vielä halpa mah-
dollisuus toteuttaa ja näin suojata, ettei muuttuvassa maailmassa 
tule yllätyksiä korkojen kanssa. Tarjoamme lainoihin korkokattoa, 

joka on halvin ikinä, Simo sanoo.
- Varsinkin, jos on 5-25 vuoden asuntolaina, niin sen korkojen 

suojauksen ajankohta on juuri nyt.

Tulevaisuus näyttää hyvältä

Miten Orimattila rakentuu, niin siihen Simo antaa näkemystä:
- Kaupunkikuva muuttuu, ihmisten käyttäytyminen muuttuu, ja se 

on hyväksyttävää. Kehityksessä tulee pysyä mukana ja tarkastella 
myös omia henkilökohtaisia toimintatapoja. 

- Me ollaan täällä Orimattilassa hyvien kulkuyhteyksien varrella. 
Vetovoimaisuutta riittää ja täältä on helppo kulkea muuallekin töihin. 
Maalaismainen kaupunkikuva kiinnostaa ihmisiä, kun palvelutkin 
ovat lähellä, osittain myös Lahden kainalossa.

- Uskon, että Orimattila rakentuu suotuisaan suuntaan. Valtatie 
12:n remontti ja uuden kehätien rakentaminen aiheuttaa positii-
vista kehittymistä myös Orimattilaan. Näkisin, että VT 12:n tuleva 
poikittaisliikenne hyödyntää jatkossa entistä enemmän Pennalan 
ja Sampolan teollisuusalueita.



18.4.2018 3

www.ruskovilla.fi

  Tervetuloa edullisille ostoksille: Kaikista tuoteluettelomme tuotteista 
  -10 %, II-laatuiset -30 %. RUSKOVILLA OY, Kinnarintie 32, 

TEHTAANMYYMÄLÄ

Kevätvauvalle 
lämmin 

silkkivilla-
kerrasto ja

suloinen 
silkkimyssy

KORJAUSOMPELUA
Ti klo 10-17

Ke ja to  9-14
Muulloin sop. muk.

Erkontie 6, Orimattila
(ent. Varaosakellarin tila)
Puh. 045-8806650
 heli.lahtonen@katsura.fi
myös facebook:
katsurahelilahtonen

Vetoketjujen vaihdot 
Lahkeiden, hihojen ja
helmojen lyhennykset
Kavennukset, paikkaukset ym. 

Torakka...

Mato...

Heinäsirkka...

Tule testaamaan sietokykysi 
Vahvatassun pelkokerroinradalle 
lauantaina 21.4. klo 10-14
Selvinneille upeita palkintoja!

Kärrytie 6. Aukiolomme: Ma – pe 10-18, la 10-14
facebook.com/vahvatassu  puh. 044 796 0532

Esittelyssä
parta-agama Kahvi-

tarjoilu!

VahvaTassuhennaan.fi        orimattila.fi

Rakenna juuresi Hennaan!

Kaupungin tonttiesittelyä 
Maatalouspirkassa la 21.4. klo 9-14
Tontteja esittelee: Tonttitiedot ja tonttien myynti:
Elinkeinojohtaja Maankäyttöinsinööri
Kimmo Kuparinen Ossi Hosiaisluoma 040 734 0798

Anna palautetta katujen
ja teiden talvihoidosta!

Maatalouspirkkaan la 21.4.

Raksapäivänä on luvassa
tempauksia ja tarjouksia!

Maatalouspirkan pojat ovat varautuneet myös terassikauteen ja myyvät laadu-
kasta kestopuuta. - Toki kestopuu sopii moneen muuhunkin ulkokäyttöön, sanoo 
Kimi Leppänen ja on valmiina palvelemaan.

Maatalouspirkan järkkäämä 
raksapäivä pidetään lauantai-
na 21.4. kello 9-14. Tapahtuma 
tarjoaa taas monipuolisen läpi-
leikkauksen rakennus- ja sisus-
tusalan yrityksistä ja tuotteista. 
Luvassa on myös työnäytöksiä ja 
tietty Merosen makkaratarjoilua!

- Aiemmin pidimme kevätmark-
kinoita, mutta nyt tempaistaan 
jo kolmannen kerran raksatee-
man merkeissä. Raksapäivä on 
tapahtumana jotenkin osuvampi 
ja kiinnostaa ihmisiä enemmän, 
toteaa rautapuolen vastaava Tero 
Lahtonen.

Raksapäivän suosiosta ja kävi-
jöitten määrästä kertoo se, että 
Merosen makkaraa on mennyt 
joka kerta yli 1200 kappaletta. 

- Meronen tulee taas grillaa-
maan, ja ollaan alustavasti jo 
puhuttu 1000:sta makkarasta, 
mutta sitä herkkua riittää kyllä 
kaikille, Tero lupaa. Ja lisää, että 
kahvia on myös tarjolla. Lapsille 
on jaossa ilmapalloja.

Raksapäivä tarjoaa monipuo-
lista yritysten tuote-esittelyä. 
Mukaan ovat ilmoittautuneet 
muun muassa seuraavat:

ITW, Weckman, Jita-tuotteet, 
Rudus, Sokeva, Orimattilan 
Osuuspankki, Gram-kodinkoneet, 
Scanvarm, Ainoa-koti, Ekovilla, 
Orimattilan kaupunki, Nahkhiir, 
Stihl ym.

Tero paljastaa, että tälläkin 
kertaa myydään Gram -mi-
kroaaltouuneja pilkkahintaan. Nyt 

myyntijärjestys on päinvastainen, 
kun nyt ensimmäinen maksaa 
20 euroa, toinen 19 euroa ja 
sen viimeisenä olevan saa ostaa 
eurolla!

- Katsotaan kenen kestää 

odotella alle kympillä meneviä 
mikroja. Halvalla menee joka 
tapauksessa, sillä kyseisen 
mikrouunin ovh. on 79 euroa.

- Lisäksi on yritysten tarjouksia, 
joten kannattaa tulla tekemään 

löytöjä!
Raksapäinä on myös työnäy-

töksiä. Stihl-pisteellä sahataan 
ja sitten on se iso juttu, kun ra-
kennetaan ponttonien varassa 
oleva laituri päivän aikana.

- Laituri rakennetaan ja se 
myydään päivän korkeimman 
tarjouksen tehneelle. Tuotto me-
nee lyhentämättömänä MLL:n 
Orimattilan yhdistyksen hyväksi. 
Laiturin ostosta taitaa tulla pientä 
kisaa, sillä jo nyt sitä on kyselty, 
Tero naurahtaa.

Laituri rakennetaan Maa-
talouspirkan pihalla ja siihen 
saa jokainen mennä mukaan 
rakentamaan ja kokeilemaan 
naulaimen käyttöä. Laituria 
sponsoroivat Maatalouspirkan 
lisäksi ITW, Jita ja Puumerkki.

- Toivotaan hyvää keliä ja paljon 
ihmisiä mukaan, silloin raksa-
päivä toimii hyvin, Tero tuumii.

Rakentamisessa
selvää piristystä

Maatalouspirkan rautapuolella 
on havaittu, että rakentaminen 
on Orimattilan seudulla piristynyt 
ja rakennustarvikkeita ostetaan 
nyt enemmän kuin vuosiin.

- Koko ajan tahti kiivastuu, nyt-
kin kevättä kohden on selvästi 
pirteämpää, sanoo Tero. Hän 
kertoo, että Arolan alueella on 
rakenteilla muutamia omakoti-
taloja ja sitten on rivitalokohteita 
työn alla.

- Hyvähän se on, kun Orimat-
tilassa tapahtuu rakentamisen 
alalla ja saadaan uutta vauhtia 
kulutukseen.

Maatalouspirkka tarjoaa kaiken 
rakentamiseen, aina kivijalas-
ta savupiipun päähän löytyvät 
tarvikkeet ja rakentamiseen 
työvälineet.

Lukijoitten pyynnöstä Extraa järjestää Orimattilan keskustan 
alueen asukkaille kyselyn, jossa saa antaa palautetta miten 
kaupungin tiet ja kadut hoidettiin päättyneenä talvikautena.

Monet haikailevat vielä sen hyvän Kuntatekniikan perään ja 
toiset ovat tyytyväisiä nykyisen YIT:n auraamisiin ja hiekoituk-
siin. Vai ovatko?

Palautetta voi antaa myös yleisten teiden hoidosta, mukaan 
lukien haja-asutusalueet.

Laita palautetta omalla nimellä tai nimimerkillä sähköpostitse: 
reijomedia@hotmail.com

Asialliset mielipiteet julkaistaan toukokuun Extrassa 16.5.
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  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Palvelemme
teitä

ma-pe 7-17

Tervetuloa
ostoksille!

TULE ja
IHASTU!

PALVELEVA SÄHKÖKAUPPA

SÄHKÖTARVIKKEET AINA EDULLISESTI!

SÄHKÖASENNUSTYÖT 
AMMATTITAIDOLLA

TILAA 03-7777 444

LED
6W
9.5W

PALO-
VAROITIN

YÖVALO

JÄNNITTEEN-
KOETIN

9€
7€

5,50€
7€

MONITOIMITYÖKALUT
- TYÖHÖN JA VAPAA-AIKAAN

SISUSTUSVALAISIMET
 UUTUUKSIA

 HYVIÄ
 TARJOUKSIA

 POISTOJA!!!

39,-

4 kpl

MILA
RIIPPUVALAISIN

16 uutta rivitaloasuntoa

Maxirakennus rakentaa
Rauhalanpuiston Arolaan

Lemmensillan kohde on viittä vaille valmis. Matti on tyytyväinen, kun rakentami-
nen ja asuntojen myynti on sujunut rivakasti.

Maxirakennus Oy:n Lemmensil-
lan rivitalot ovat loppusuoralla, 
ja ne valmistuvat huhtikuun lop-
puun mennessä. Rivitaloasunnot 
ovat menneet hienosti kaupaksi, 
sillä ainoastaan yksi on enää 
myymättä.

- Lemmensillan hyvin sujunut 
rakentaminen ja myynti innosta-
vat nyt uuden rivitalokohteen ra-
kentamiseen Arolan alueelle. As. 
Oy Orimattilan Rauhalanpuiston 
rakennustyöt ovat pika puoliin 
alkamassa, kertoo yrittäjä Mat-
ti Korkeamäki Maxirakennus 
Oy:stä.

- Pyrimme rakentamaan laa-
dukkaita, toimivia sekä käyttö-
kustannuksiltaan edullisia asun-
toja. Seuraamme mitä asiakkaat 
tahtovat, asuntojen tulee sijaita 
myös hyvällä paikalla. Kun on 
sopivaa tarjontaa, niin on myös 
kysyntää, Matti pelkistää.

- Rauhalanpuisto on nyt viides 
ja rivitaloprojektimme. Se sijait-
see aivan keskustan tuntumassa, 
sillä Erkontielle Orimatin nurkille 
mitattuna, matkaa kertyy noin 
800 metriä. Palvelut ovat lähel-

lä, myös koulut ja vapaa-aikaan 
liittyvät palvelut ja monenlaiset 
harrastusmahdollisuudet. Myös 
luonto on lähellä, kun Rauhalan-
puiston ympäristössä on metsää.

- Rauhalanpuisto on nimensä 
mukaisesti rauhallisella paikalla. 
Lämmitysmuotona on maalämpö 
ja omalla tontilla on kokoa n. 
4000 neliötä. Ensimmäisessä 
vaiheessa rakennamme kolme 
rivitaloa, joihin tulee yhteensä 
16 asuntoa. Myöhemmin on 
tarkoitus rakentaa vielä kolme 
rivitaloa lisää viereiselle tontille. 

- Ennakkovarauksia asunnoista 
otetaan vastaan. Markkinoinnista 
vastaa Kiinteistö Korkeamäki, jo-
ten minulle voi soittaa vaikka heti 
numeroon 0400 422 973, niin 
kerron lisää. Voi myös poiketa 
toimistolla tai laittaa sähköpostia: 
matti.korkeamaki@asuntoon.fi

- Tässä vaiheessa voi vaikut-
taa myös asunnon sisustukseen. 
Myös liikuntarajoitteisten toiveet 
huomioidaan. Rivitalot ovat yk-
sikerroksisia.

- Rauhalanpuiston asunnot 
valmistuvat keväällä 2019. 

Kannattaa hyvissä ajoin ottaa 
yhteyttä, jos haluaa uuden kodin 
kivenheiton päästä keskustan 
palveluista. Asunnot sopivat 
kaikille, nuorille pareille, lapsi-
perheille, vanhemmalle väelle 
ja yksinkin asuville.

Asunnot ovat: 3 kpl yksiöitä, 8 
kpl kaksioita, 3 kpl kolmioita ja 
2 kpl neljän huoneen asuntoja.
1h + kk + s, 38,0 m²
- velaton hinta 106 500 €
2h + kk + s, 50,0 m²
- velaton hinta 134 500 €
3h + k + s, 70,0 m²
- velaton hinta 172 500 €
4h + k + s, 90,0 m²
- velaton hinta 209 500 €

- - -
Maxirakennus Oy on viime vuo-

sina rakentanut useita rivitaloja 
Orimattilan keskustaan. Yritys 
työllistää 5-6 omaa rakennusalan 
ammattilaista ja useita alihank-
kijoita. Yrityksen liikevaihto oli 
viime vuonna 1,85 miljoonaa 
euroa. Yrityksen liiketoiminnasta 
vastaavat Matti Korkeamäki ja 
Marko Purtilo. 

Rauhalanpuiston rivitalot rakentuvat luonnonhelmaan.

Orimattilan Tapetti ja
Väri Oy miehen ikään!

Puolen vuosisadan yhtäjaksoista 
yritystoimintaa voi tämän päivän 
muuttuvassa maailmassa pitää 
vähintäänkin kunnioitettavana suo-
rituksena. Ensi viikolla, tarkalleen 
27.4, Värisilmä-liike Orimattilan 
Tapetti ja Väri Oy liittyy tuohon 
harvalukuisten yritysten joukkoon. 

Matti Kiviniemen vuonna 1968 
perustama ”maalikauppa” on 
vuosien varrella  kasvanut yh-
den miehen puodista seitsemän 
henkilöä työllistäväksi täyden 
palvelun sisustustaloksi.

- Säilyttämällä hyvän palvelun ja 
lanseeraamalla uusia tuoteryhmiä, 
olemme pysyneet mukana tiukassa 
kaupan alan murroksessa, kiteyt-
tää pitkän toiminnan salaisuuden 
vuodesta 2000 yritystä luotsannut 
kauppias Aimo Lappalainen.

 - Vietämme synttärivii-
konloppua tiukasti työn 
merkeissä, tervetuloa 
kaupoille ja juhlimaan 
kansamme 27.-28.4. Kär-
rytielle, Aimo toivottaa.

Paineilmaa
renkaisiin
saa Salon
Korjaamolta
Ilmoitusluontoinen asia: 
Nyt saa viikonloppuisin 
ja iltaisinkin paineilmaa 
auton renkaisiin ilmai-
seksi Salon Korjaamol-
ta. Eikä maksa mitään. 
Kannattaa tarkistaa ren-
kaittensa ilmanpaineet nyt 
kun on vaihdettu kesäkie-
kot auton alle.
Kiitos Salon Korjaamolle!
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RAKSAPÄIVÄ
lauantaina 21.4. klo 9.00-14.00

 RAJUJA TARJOUKSIA!!!
 - tarjoukset voimassa niin kauan 
 kuin varatut tuote-erät riittävät

 Runsaasti TUOTE-ESITTELYJÄ
 LAITURIN rakentaminen ja myynti

 Kahvitarjoilu Lapsille ilmapalloja

Grillaamme
1000 kpl
MEROSEN
MAKKARAA!
- Taatusti maistuvaista!

Maatalouspirkan väki toivottaa
kaikki tervetulleiksi raksapäivään.

- Luvassa on paljon laadukkaita tarjouksia ja reilua meininkiä.
Nyt koko perhe mukaan ja tekemään onnistuneita ostoja. Edullisesti.

BIO COMB 
Puhdas katto

Kuru 20 

KIUAS

HUOLTOPESU 

puupinnoille 
Pidä home ja 
levät loitolla

RADIOKUULOKKEET 
Zekler 412 R

20 kpl ERÄ Gram mikroaaltouuni
Ensimmäinen 20 €

...toinen 19 €

viimeinen 
VAIN 1€ Laadukkaasti

1/asiakas

3900

5900

20027900
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L.BRADOR HUPPARI

FAGIMEX 
HS 100S 
PÖYTÄSAHA

SEKOITUS- 
KONE

LAASTIT, KUIVABETONI 
JA VEDENERISTYS

Ekovilla Oy  |  Eko-Eriste Oy  |  p. 0400 699 472

Lisäeristys

tuo lämpöä ja 

hyvinvointia

kotiin.

Yläpohjan lisäeristys on edullisin
ratkaisuenergiatalouden parantamiseksi.

EKOVILLA levyt ja puhallusvillat

Kysy
tarjous!

Meiltä nyt myös

KAASUT!

www.woikoski.fi
www.suomihengitaa.fi

ILMALÄMPÖPUMPPU 
Gree Hansol 25

Tehdään kerralla kunnolla, 
se kannattaa!YHTEISHINTAAN  

MOOTTORISAHA 
2240 S

79500

29900

1990

24900

16900

DDF482RMS 
2X4.0 AH 
AKKU+LATURI

 

TTehdään kerralla kunnollaTehdäään keerrralla kunnokuunnollalla
se kannattaase kakannatttaaattttataaa!!

SSS

URURRII

aaa,a,,

HHHHHHHAHHHHHHHHA

S KSEKEKOIOOITUS-TUSS--
KKONOONNEE

14900
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    Palvelemme  
  ma-pe 9.00-17.00 
www.k-maatalous.fi

Vesitornintie 1

ORIMATTILA

Puh. 03-872 530

Fax 03-872 5310

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

TERVETULOA TAPAAMAAN OMAA 
TALOASIANTUNTIJAASI 

LA 21.4 KLO 10-14

Pauli Mönkkönen, 
044 7424 200

pauli.monkkonen@k-rauta.fi

www.lantmannen.fi/orimattila
Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

ERISTELEVYT

HITSAUSKONE 
BIMAX

24900

Tee hyvä teko. Raksapäivänä 
rakennamme laiturin, joka myydään 
korkeimman tarjouksen tehneelle. 
Laiturin myynnistä saatava tuotto 
menee lyhentämättömänä MLL:n 
Orimattilan yhdistyksen hyväksi.

Lähde mukaan rakentamaan!

Laituritalkoissa mukana/sponsoreina:

OSTA LAITURI!

ja

NUTOOL 18 L 

TUHKAIMURIERÄ!

voimassa rajoitetun ajan

59900

CNP65.1 
NAULAIN + 
LAATIKKO 
NAULOJA 
2,5 X60 KS 

1990

Kimi Leppänen  044-722 7667

TULE TUTUSTUMAAN
Orimattilan kaupungin
TONTTITARJONTAAN!

KANNATTAVA 
SIIRTO
www.orimattila.fi 
www.hennaan.fi
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Orimattilan kesän avaus
TOUKOMARKKINAT
LAUANTAINA 19.5.2018

VARAA PAIKKASI -
Extraa ilmestyy 16.5.

PK Anne tarjoaa
BYASin kauneutta

Parturi-kampaamo Anne edustaa 
myös kauneudenhoitotuotteita, 
joista laadukas BYAS Mul-
ti-Pro-Synchron Technology 
asettaa kauneuskäsittelyille 
täysin uudet standardit.

- Kaikkein tehokkaimmat am-
mattimaiset kauneusteknologiat 
ovat nyt saatavilla ensimmäistä 
kertaa kuluttajille kotikäyttöön 
BYAS Face & Eye Liftereiden ja 
BYAS Body Lifterin avulla, Anne 
Rampa-Pajuvesa selvittää.

Anne kertoo, että voiteet ja 
seerumit toimivat vain ihon 
pintakerroksessa.  Kauneustek-
nologioita käyttämällä aktiiviset, 
ionisoidut ja 100% kasvipohjai-
set tehoaineet (kuten hyaluro-

nihappo) viedään ihon syvimpiin 
kerroksiin hellävaraisesti ja ihoa 
rikkomatta. Syvemmät juonteet 
madaltuvat, pienemmät juonteet 
jopa häviävät. Ihosi kiinteytyy 
ja kasvolinjasi muokkaantuu 
luonnollisella tavalla.

- Näin ennaltaehkäiset ihosi 
vanhenemista. Ikääntynyt iho 
nuorentuu jopa 20 vuotta, An-
ne sanoo.

- Jos kärsit iho-ongelmista, ku-
ten akne, arvet, atopia, coupero-
sa tai ruusufinni, niin myös näi-
den osalta voit saavuttaa upeita 
hoitotuloksia BYAS-käsittelyillä. 
Käsittelyajat ovat lyhyitä: 3 – 6 
minuuttia/käsittely, maksimis-
saan 40 minuuttia/viikko.

Opintomatkalle
Müncheniin…
BYAS Hair Completer on pa-
tentoitua hiustenkasvun ja 
hiustenhoidon teknologiaa. 
Siihen Anne lähtee tutustu-
maan Müncheniin 20.-24.4.

- Luvassa on uusinta tietoa 
hiushoitoalalta, joten sinne 
pitää mennä, Anne kertoo:

Kun hius ei kasva enää: Hius-
tupet eivät saa riittävästi ravin-
teita ja päänahkan verenkierto 
on riittämätön. DHT-hormoni-
taso on korkea.

Hius kasvaa taas: Hiustu-
pet saavat hyvin ravinteita ja 
hiuksia kasvattavia aineita. 
Päänahan verenkierto on nor-
maali. DHT-hormonin määrä on 
pudonnut. Hiuksen kasvuvai-
he kestää pidempään, hiukset 
ovat pidempiä ja paksumpia.

- Perinteiset shampoot ja 
hiustenkasvuainekäsittelyt 
eivät läpäise päänahkaa, ei-
vätkä saavuta hiustuppeja, 
joissa hiustenkasvu tapahtuu. 
Tämän vuoksi niillä ei voi olla 
vaikutusta.

- Klinikoilla tehtävät erikois-
tuneet hiuskäsittelyt ovat toi-
saalta hyvin kalliita.

BYAS Hair Completerilla voit 
käsitellä päänahkaasi kaikkein 
tehokkaimmilla aineilla, jotka 
kanavoidaan päänahkasi sy-
vempiin kerroksiin.

- Hiustenlähdön ja hiuspohjan 
ongelmiin on tietenkin useam-
pia syitä ja näin ollen hiusjuu-
ritutkimus mikroskoopilla on 
ensi sijainen, mutta toivon, että 
nyt saamme jotain uuttakin 
tietoa ja hoitomahdollisuuksia 
lisää.Anne esittelee mielellään BYASin uusia tuotteita.

Helli kasvojasi Hellimöllä
Valmistele kasvosi kesään!

Suomen talvi on kasvojen 
iholle ankaraa aikaa; pakka-
nen, viima ja kuiva huoneilma 
kuivattavat ihoa ja punoituskin 
on huipussaan. Ennen kesää 
ja uv-säteilyn voimistumista 
tulisi ihoa vahvistaa oikeilla 
tuotteilla sekä kasvohoito-
sarjalla.

Kosmetologit, eli ihonhoidon 
ammattilaiset, suosittelevat 
keväällä vähintään kolmen 
kerran sarjahoitoa kasvoille. 
Kotihoito harvoin yltää am-
mattilaisen tasolle, koska 
tuotteet ovat pitoisuuksiltaan 
vahvempia kuin kuluttajille 
myytävät, päivittäiseen hoi-
toon tarkoitetut tuotteet.

Puhumattakaan hermos-
tollisesta vastikkeesta. Ok-
sitosiinihormonia vapautuu 
elimistössä toisen ihmisen 
kosketuksesta, joka vä-
hentää stressiä. Lisäksi on 
tärkeää valita oikeat tuotteet 
juuri sinun ihollesi, ettei si-
tä vahingoiteta lisää väärillä 
tuotevalinnoilla.

 
Helpointa mitä voit itse ihosi 

eteen tehdä auringon voimis-

tuessa, on muistaa suojata iho 
aurinkosuojavoiteilla tai mi-
neraalimeikillä, joka sisältää 
uv-säteilyä iholta heijastavia 
ainesosia.

 
Toukokuun loppuun as-

ti pääset Hellimöllä myös 
edullisesti kosmetologiharjoit-
telijan hoitoon! Harjoittelijan 
tekemänä kasvohoito 60 min 
maksaa 50€ (norm. 65€). 

Nyt saat 3 kerran kasvojen 
sarjahoidon hintaan 125€/3x. 
Huomaathan, että harjoittelija 
työskentelee Ma-Pe, klo:10-
16 (joskus mahdollisuus olla 
myös pidempään).

Varaa aikasi p.044-
3773017. Kysy myös muita 
edullisia hoitoja, tai tsekkaa 
www.facebook.com/hellimo.

Emma Malinen

Sulanut enkeli ja
keskellä virtaava joki

Asun kylässä, jonka läpi kulkee joki. Joen 
jäädyttyä tuntuu, kuin elämäkin pysähtyisi 
talven ajaksi. Joen jäinen hiljaisuus vetää 
puoleensa, syntyy uusi kävelyreitti, paik-
ka koirien ja lasten temmeltää sovussa 
pilkkijöiden ja hiihtäjien kanssa. Yhtäk-
kiä jokin niin virtaava ja soliseva onkin 
ihmisen kantava ja vahva, kimmeltävän 
valkoinen jääreitti. 

Joella on kaksi puolta. Toinen on pak-
kastalvisin elämää kannatteleva säkenöi-
vä vahvuus, muina vuodenaikoina taas 
tumman soljuva ja mystinen, arvaamaton. 
Joen olemuksesta löytyvät vastavoimat, 
kuten yö ja päivä, yin ja jang. Tein tänä 
talvena joen jäälle lumienkeleitä ilahdut-
taakseni kävelijöitä. Lumienkeli on ihana 
muisto lapsuudesta, hauska heittäytyminen 
kylmään lumeen, käsien ja jalkojen hei-
lutus ja takapuolen painauma hangessa. 

Lumienkelit saavat ihmiset hymyilemään 
valoisasti kuin pienet auringonsäteet 
syksyn pimeydessä. Ehkäpä seuraavalla 
kerralla yksin ollessaan uskaltavat tehdä 
oman enkelin kuvansa.

Kävelen joka päivä samaa reittiä koi-
rani kanssa jokea pitkin, isot kuulokkeet 
korvilla kuunnellen maailman musiikkia 
tanssikurssejani varten. Joen kaupungin 
puolen penkereellä telineessä on sama 
hiljainen pelastusrengas, oranssina ja 
etäisenä. Pysähdyn päivittäin puiselle 
sillalle ja pohdin milloin sitä on viimeksi 
käytetty. Sillan korkeudesta katselen alas 
joen pintaan ja tarkkailen merkkejä su-
lajäistä. Koulussa aikoinaan opetettiin, 
että siltojen alla jäät ovat heikoimmat. 
Kirjoittaessani tätä, oli ensimmäinen aamu 
jolloin kaksi isohkoa virtausta alkoi irrottaa 
voimallisesti jäälauttoja kohti merta. Vasta 
pari päivää sitten olin vislannut kauniille 
turistipariskunnalle vastarannalta varoi-
tukseksi. He olivat marssineet rohkeasti 
jäälle ottamaan ikimuistoisia valokuvia. 
Mietin silloinkin pelastusrengasta, silta-
virtauksia ja lumienkeleitä.

Hetki sitten mies pelastettiin rivakalla 
toiminnalla sillan kupeesta. Oli lähtenyt 
liian rohkealle kävelylle, joen houkutus 
oli ollut suuri. Pelastusrengas oli ollut siis 
käytössä ja viuhahtanut joen pyörteisiin 
jään keskelle. Mies onneksi selvisi säikäh-
dyksellä, oranssinen rengas oli lunastanut 
nimensä ja onnekkaasti ainoaksi enkeliksi 
jäi joen pintaan huiskittu luminenkeliperhe. 

Varokaa heikkoja jäitä. 
Teresa Ackalin
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Luhtikylä
luonto-
retkellä
Se on sitten kevät! Näin 
totesivat Luhtikylän yli 
30 kyläläistä ja 6 koiraa 
luontoretkellä.

Sunnuntain tapahtumassa 
nautittiin upeasta aurinkoi-
sesta päivästä, samoiltiin, 
grillattiin makkaraa ja juo-
tiin nokipannukahvit.

Orimattilan kaupungin
liikuntaa ja testausta
Kaupungin liikuntatoimella on toukokuussa monenlaista tarjottavaa. Extraa 
kyseli tapahtumista vs. liikunnanohjaaja Erika Blomilta.

- Keskiviikkona 2.5. heti vapun jälkeen on maksutonta kehonkoostu-
musmittausta ja pientä kuntotestausta urheilutalolla kello 11.30-15.00. 
Se on tarkoitettu aikuisille.

- Tiistaina 8.5. pidetään  liikuntapäivä urheilutalolla. Luvassa on eri-
laisia maksuttomia jumppia, muun muassa vesijumppaa, kuntosalia, 
lavista ja tuolijumppaa. Ohjaajina on kaupungin liikuntapuolen ja myös 
ulkopuolisia ohjaajia.

- Torstaina 24.5. järjestetään senioreiden kevätretki Kotkan Sapok-
kaan. Laittakaa ilmoittautumiset liikunnanohjaajille joko sähköpostitse 
tai puhelimitse.

Erika kertoo, että toukokuussa on ilmaisia puistojumppia aikuisille 
tiistaisin sekä perjantaisin Puistotien liikuntapuiston läheisyydessä.

- Jumpat on tarkoitettu kaikille, ketä vaan mukaan haluaakin. Luvassa 
on kivaa liikuntaa, joten tervetuloa mukaan!

- Kaikista liikuntajutuista tulee tietoa kaupungin nettisivuille ja facebookiin. 

Avannosta hyvä fiilis!

Salusjärvi kauniina talvi-iltana. 

Eipä sitä heti uskonut, että kau-
punginvaltuutettu Ville Erola on 
harrastanut avantouintia jo yli 
30 vuotta! Näin se vaan on, sillä 
Ville aloitti talvisetkin uintinsa jo 
kymppivuotiaana nassikkana.

- Pikku poikana kävin kavereit-
teni Lääperin Lassen ja Perttilän 
Timon kanssa uimassa Salus-
järvellä. Silloin uimapaikkaa ja 
saunaa piti Kuoppalan Helga. 
Sitten me innostuttiin myös 
avantouintiin, kun Lassen ja 
Kimmon vanhemmat kävivät 
talvisin avannossa. Asuinkin 
jossain vaiheessa 1,5 kilometrin 
päässä Salusjärvestä, joten se 
oli selväkin, että siellä piti aina 
käydä, Ville muistelee.

- Nykyisin käyn kavereitten 
kanssa sunnuntaisin Salusjärvellä 
avantouinnissa. Meitä on tällä 
hetkellä mukana viitisentoista, 
jotka säännöllisesti pulikoimme 
kello 18-21.

- Lisäksi erikseen on vielä kes-
kiviikkoisinkin avantouintia kello 
16-21, jota järkkää Orimattilan 
avantouimarit.

- Tämä meidän oma poruk-
ka syntyi 20 vuotta sitten, kun 
keskiviikkoisin oli niin paljon 
kävijöitä, että oli aina pikkuisen 
ruuhkaa saunassa ja avannossa. 
Perustimme sitten toisen vapaa-
muotoisen porukan, jotta kaikki 
pääsivät avantoon.

Ville kertoo, että saunanlauteilla 
päivitetään viikon kuulumiset, 
joskus heitetään paikallista 
politiikkaakin, ja parannetaan 

maailmaa. Porukalla on rento 
meininki ja huumori kukkii. Se 
on kaikille mukava irtiotto arjesta, 
kun pääsee Salusjärvelle sau-
nomaan ja avantouintiin!

Väittävät, että avantouinti pitää 
myös terveenä. Sitä tietty piti 
Villeltäkin kysyä.

- Ei minulla ole pahemmin 
ollut flunssaa. Ehkä se johtuu 
avannosta, jossa karaistuu. Ai-
nakin omalla kohdalla tunnen, 
että Salusjärven saunareissun 
jälkeen on aina hyvä fiilis. Jo-
tain se siis vaikuttaa. Suositan 
avantouintia muillekin, vaikka 
talvikausi juuri päättyykin.

Sunnuntaisin avantouinnissa 
käyvien ikähaarukka vaihtelee 
20-80 ikävuoden välillä.

- Miehiä on meidän porukassa 
kymmenkunta ja naisia viisi. Juuri 
keväällä tuli kaksi naista mukaan, 
joten kyllä avantouinti innostaa 

uusiakin mukaan, Ville sanoo.
Salusjärven sauna lämpiää 

etäsysteemillä, joten se on aina 
valmiina, kun mennään uimaan. 
Avannossa on pumppu, joka pai-
naa ilmaa veteen ja näin avanto 
ei pääse jäätymään kovillakaan 
pakkasilla.

- Ei sitä uskoisi, mutta -30 
asteen pakkasella avantouinti 
on suurta nautintoa. Vesi tuntuu 
silloin tosi lämpimältä, Ville va-
kuuttaa hymyissä suin hytisten.

- Ainoa mikä täällä saa pale-
lemaan, on tuuli, joka saattaa 
olla hyytävää järveltä päin. Silloin 
tulee kiire avantoon tai saunaan 
lämmittelemään.

Avantouinnissa on myös sään-
nöt. Kukaan ei saa mennä yksin 
pulikoimaan, vaan aina on oltava 
ainakin yksi kaveri mukana sa-
maan aikaan. Jos sattuu jotain, 
niin kaveri heti jeesaa.

Ville ja Suurosen Jussi ovat olleet avantouinnin harrastajia jo kymmeniä vuosia. 
Salusjärven avannossa jalat yltävät pohjaan, joten se on turvallinen paikka.

+60 lähde mukaan
senkku-jumppaan!

Uudella puolella on monia laitteita. Tässä Piia treenaa 
Jennin komennuksessa.
- Tervetuloa mukaan liikkumaan myös seniorit, he 
toivottavat.

Viime syksynä Alfa Mover ja 
Gym23 lanseerasi senioreille 
oman senkku-jumpan. Se sai 
heti innostusta ja mukaan lähti 
kymmenkunta naista ja miestä.

- Nyt me kutsutaan mukaan 
lisää senioreita liikkumaan. 
Jos olet +60 -vuotias, niin ota 
liikunnallinen viestimme vas-
taan. Siitä on taatusti hyötyä 
joka tavalla, kun pitää itsestään 
huolta, toteavat Piia Andelin 
ja Jenni Mynttinen.

- Idea senkku-jumpasta syntyi, 
kun sellaista ei aiemmin ollut 
Orimattilassa. Myös vanhempi 
väki tarvitsee aktiivista liikuntaa, 
sillä se antaa paljon uutta arjen 

jaksamiseen, selvittää Jenni. 
- Senkku-jumpassa mukana 

olevat kertovat kuinka he ovat 
saaneet uutta puhtia kaikkeen, 
myös terveys on pysynyt hy-
vänä. Kaikki ovat aina innolla 
liikkumassa ja sama porukka 
on pysynyt koossa alusta asti, 
lisää Piia.

- Kaikki jumppaajat tykkää-
vät myös lajien vaihtuvuudesta. 
Mikään ei jännitä eikä ahdista, 
Jenni sanoo. 

Monille senkku-jumppa on 
myös sosiaalinen tapahtuma, 
jossa tavataan kavereita. Vaih-
detaan viikon kuulumiset ja uu-
sia ystävyyksiäkin on syntynyt. 

Myös läsnäolo ja välittäminen 
ovat aina tärkeää. Ryhmäläiset 
ovat kokoontuneet maanantaisin 
Jennin johdolla.

Jumppaaminen ja liikkumi-
nen on niin kivaa, että pyyntöjä 
viikon toisestakin vuorosta on 
tullut.

- Katsotaan miten saadaan 
uusia liikkujia mukaan ja silloin 
voitaneen lisätä myös toinen 
vuoro, Piia pohtii.

Senioreille on luvassa moni-
puolista liikuntaa; on kuntopiiriä, 
kahvakuulaa, keppijumppaa, 
kumpparijumppaa, pallon 
kanssa jumppaamista ym.

- Senkku-jumppa sisältää 
helppoja lihaskunto- ja liikku-
vuusharjoitteita. Mukaan saa 
tulla kaikenkuntoiset, tunnin 
sisältö ei ole haastava, vaan 
keskittyy tukemaan ja vah-
vistamaan niitä lihaksia, joita 
tarvitaan myös arjen askareissa.

- Jokaiseen harjoitteluun löytyy 
myös vaihtoehtoinen liike, jos ei 
pysty tekemään liikettä vaikka 
lattialla, niin sitten sen voi tehdä 
tuolilla istuen, Jenni sanoo ja 
lisää, ettei senkku-jumpassa 
kilpailla, vaan kaikki saavat 
jumpata omaan tahtiinsa.

Nyt voidaan treenata myös 
uudella puolella, sillä liikun-
takeskus sai lisää tilaa noin 
230 neliötä ja sinne hankittiin 
monipuolisia liikuntavälineitä.

- Uudelta puolelta löytyvät 
muun muassa monitoiminta-
räkki, soutulaite, hiihtolaite, 
työntökelkka, nyrkkeilysäkkejä 
ja muitakin juttuja, Piia luettelee.

Alfa Mover ja Gym23 tarjo-
avat yli 1000 neliötä liikunta- ja 
kuntoilutiloja. Se on melkoinen 
liikuntakeskus, jollaista ei toista 
taida löytyä Lahden seudulta!

- Me kutsutaan nyt uusia 
liikkujia mukaan. Tervetuloa 
maanantaina 23.4. kello 10 Alfa 
Moverille kaikki +60 -vuotiaat.

Senkku-jumpan kertamaksu4 
euroa. Sillä saa jumpata Jen-
nin ohjauksessa tunnin verran. 
Ei huono. Jumppa pyörii läpi 
kesänkin. 

- - -
Jenni opiskelee Pajulahdessa 

liikunnanohjaajaksi ja on op-
pisopimuksella liikuttamassa 
ihmisiä Alfa Moverin ja Gym23:n 
liikuntasaleilla vuoden 2019 
toukokuun loppuun asti.

“ Senkku-jumppa sisältää helppoja li-
haskunto- ja liikkuvuusharjoitteita. Mukaan 
saa tulla kaikenkuntoiset, tunnin sisältö 

ei ole haastava, vaan keskittyy tukemaan ja 
vahvistamaan niitä lihaksia, joita tarvitaan myös 
arjen askareissa.
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Hurmaavaa
huhtikuuta kaikelle kansalle, ke-
vät jo kutittelee. Nyt se mahla 
sitten juoksee! 

* * *
Raksapäivään meikä on menos-
sa. Muutkin lajitoverit sinne, eli 
loma-anomus ajoissa kuntoon 
ja Maatalouspirkkaan ensi lau-
antaina. Jatkot sitten terassilla.

* * *
Pääsiäispyhänä kävi muijan 
sukulaismies kylässä ja vinkui, 
että mennään nyt käymään siellä 
Hennassa ja katsotaan kuinka 
hieno paikka se on. Oli käynyt 
Lahden raksamessuilla ja tu-
tustunut Orimattilan kaupungin 
osastolla Hennaan, jota siellä oli 
kilvan kehuen esitelty.

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. 10.500 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
16.05.2018

torstaisin klo 17-19.
3. krs. Pekka

Löytty 044 3160 925

SUOMI-
TIKKAA

Kehräämöllä

Tavataan
kantreilla
20.-21.7.

2018!

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

Kari tekee normaali talkkari töiden lisäksi pikku sisäremontteja,
maalauksia, tapetointia, laminaattiasennuksia ym.  sekä ATK – apua.

Liity jäseneksi:  Katso osoitteessa: www. omakotiy.fi  
Lisätietoja puheenjohtaja Pertti Oksanen  mp. 0400 459 222 
tai  pertti.oksanen@phnet.fi

Se bussipysäkki

Lukijan terveisiä keskustan 
bussipysäkistä, joka on tarkoi-
tettu palvelubussin asiakkaille. 
Useimmin siinä istuskelee kui-
tenkin muuta porukkaa ja mum-
mot joutuvat seisoskelemaan. 

Voisiko joku tehdä asialle jotain, 
kysyy kuvan lähettäjä?

Toimitus

Bussipysäkki on suosittu 
tapaamispaikka, jossa 
nautitaan, myös kevätil-
moista.

- 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 

Ötökkä,
ötökämpi, ötököin?
Meneillään oleva ötökkäbuumi on mielenkiintoinen uusi 
aluevaltaus. Maatalouden murroksessa kotisirkkojen kas-
vatus on tarjonnut mahdollisuuden uuteen tulonlähteeseen 
yrittäjille. Tällä hetkellä hyönteistuottajia löytyy maastamme 
noin 20 ympäri Suomea. 

Isoin harppaus tuotannossa otettiin, kun sirkat luokiteltiin 
lainsäädännön mukaan elintarvikkeiksi kelpaaviksi. 

Riskaabelia, innovaatioita vaativaa työtä, josta ei ole ole-
massa vielä niin paljon tietotaitoa tai tutkimustuloksia. Nyt 
luodaan hyönteisbisneksen kitiinikuori, jonka varaan voidaan 
alkaa rakentaa tulevaisuutta.

Oma sirkkafarmaus on vielä alhaisissa kehitysasteissa. 
Ensimmäinen kokeilu kylmettyi kuoliaaksi takahuoneeseen, 
mutta virheistä oppineena toinen erä on saatu jo sirittämään. 
Jännitys tiivistyy ja pian näemme jäikö kokeilusta muuta 
kuin trooppinen taustamusiikki liikkeeseen.  

Iso kysymys toki on; ovatko ötökät tulleet ruokalistallem-
me jäädäkseen, vai ovatko ne vain oman aikakautemme 
hetkellinen kehityssuunta? 

Entä mitä mieltä sinä olet? Uskallatko käsitellä tai jopa 
syödä niveljalkaisia?

Pelkokerroinpäivä Vahvatassussa lauantaina 21.4., tervetuloa!

Huom! Rekku Rescue hyväntekeväisyys match show pen-
nuille 10.5. klo 10-14.

Katja Kalenius

Sirkkoja sirittää VahvaTassussa…

No, sanoin ettei minusta 
vielä ole kuskiksi, mutta voi-
daan kipaista ja sitten takaisin 
tullessa poiketaan Arviitissa. 
Ajettiin Heinämaalta keskus-
taan ja sitten samaa reittiä 
kuin linja-autobussikin sinne 
huitoo iloisena. Noustiin Hen-
nan bulevardia pitkin ylös. Siinä 
vaiheessa kuski latasi:

- Mikä kuoppainen tie, kun 
meinaa paikat irrota hampaista. 
Että oikein bulevardi! Tännehän 
on matkaakin vaikka kuinka pal-
jon! Pyysin rauhoittumaan, sillä 
nyt ollaan Orimattilassa, jossa 
kaikki tapahtuu viiveellä. Päästiin 
asemalle ja kuski rauhoittui, kun 
näki siellä sivistystä. Oli muu-
tama autokin parkissa.

* * *
Toinen keikka tuli heitettyä Hal-
maantietä pääsiäisen jälkeen, 
kun ajelimme muistoja Mal-
lusjoen suunnalla. Ai, ai kuin-
ka siellä ollaankaan aikanaan 
muhittu heinäpellon laitamilla. Oli 
muuten yksi liikennemerkkikin 
ottanut jotain, vai mitä muuta 
voi sanoa? Kelirikosta kertova 

merkki etukenossa, heh.
* * *

Pysytäänpä liikenteessä edelleen 
ja ihmetellään lukijan kuvaa, jos-
sa pikku auto on pysäköity suo-
meksi sanottuna päin pertsettä. 
Ollaan Puistotiellä, liikenneympy-
rästä pikkasen eteenpäin, ennen 
kuin on paikallinen STT.

Taitaa tyypillä olla ajokortti 
niiltä ajoilta, kun Mooses sai 
mopokortin? Voisi päivittää jo 
liikennetietojaan.

* * *
Ans kattoo ketkä ovat ehdolla 
Orimattilasta maakuntavaaleihin. 
Toivottavasti nyt asetetaan nuoria 
ehdolle, siis alle kuusikymppi-
siä. Kaikki 60 vuotta täyttäneet 
saavat jo siirtyä taustajoukkoihin 
eikä ängetä enää eturiviin. Edes 
valokuvassa.

* * *
Viime kerralla tuli etukäteen 
varoitettua, ettei kehittämis-
päälliköksi valittaisi ketään har-
maavarpusta. Taisivat valitsijat 
vihdoinkin noteerata Eetvartinkin 
näkemyksen, sillä loppusuoral-
le pääsi ihan kelpo ehdokkaita. 
Valintaraati ja hallitus päätyivät 
Jenniin, joka on nuori osaaja. 
Valtuusto on valinnan tehnyt 
maanantaina, kun tämä aviisi 
oli jo painossa. Peukkuja!

* * *
Polliisi on kaikkien kaveri. Ohei-
sessa kuvassa ollaan K-Super-
marketin INVA-paikalla, kun ajet-
tiin ”kiinni” oikealla oleva auto. 
Mistä liikennerikkeestä oli kyse, 
sitä ei tarinamme kerro, mutta 
polliisi on pysäköinyt laittomasti 
siviilipukuisen autonsa. Ottakaa 
rekkari talteen, niin tunnistatte 
turuilla.

* * *
Kovasti on Orimattilan eteläpuo-
leinen liike-elämä hiljentynyt. 
Kehräämölläkin ollaan jo pikkai-
sen huolestuneita, kun porukkaa 
ei käy kuin silloin ennen. Jonkin 
verran asiaa on pohdittu ja syyl-
linen on eteläisen hiljaiseloon 
löytynyt. Kaikki on hiipunut Kallen 
kaupan lopettamisen jälkeen. 
Enää ei Pakaantiellä ole liiken-
nettä kuin oli Kallen aikoihin. 
Samoin kävi Heinämaalla, kun 
paikallinen ”Cittari” lopetti 
toimintansa, niin kylä kalpeni. 
Artjärvelläkin on jo kuolinkorah-
telut, kun lopettivat ne vähätkin
terveyspalvelut. Nimiä kerättiin
adressiin yli 1000 kipaletta, 
mutta persustaan sillä paperilla
päättäjät pyyhkivät. Artjärveltä
pitäisi saada kunnon voimaa 
Orimattilan päätöksentekoon
eikä mitään tassukoita.

* * *
Osuuspankki kysyi facebook-si-
vuillaan: Kelpaisiko Sinulle il-
mainen illallinen uudistuneessa 
Ravintola Tehtaassa ja kenet 
kutsuisit kanssasi illalliselle?

Siitä tykättiin 875 henkilön
voimin ja arvontaan osallistui
antamalla kommentin kenen
kanssa lähtee naattimaan.
Kommentteja saatiin yli 1300
kappaletta!

Meikäkin osallistui ja merkkasi 
että illastamaan tyttöystäväni 
kanssa. Ohi meni, siis illallinen, 
mutta muuten kyllä.

* * *
- Hei hoi, sä jätkän oma kulta, oi  
voi, kohta tulee mul.. 

E E T V A R T T I

Mitähän autokoulua on tämän auto kuski käynyt?Halmaantien kelirikkomerkki lopulta kaatui. Oli niin 
paha kelirikko.

K-Supermarketin pihaan poliisi ajoi naiskuskin pe-
rässä ja inva-ruutuun.
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MARRASKUU ON TAPETTIKUU!
Tapettiviikot Värisilmässä 15.-30.11.

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

Viisikymmentä Värikästä Vuotta 
Orimattilan Tapetti ja Väri Oy

27.4. 50 vuotta!
Juhlan kunniaksi tapetteja,
laattoja, lattioita, maaleja...

Seuraa ilmoitteluamme Juhlaviikolla!

-50%!!!
Tarjoamme
täytekakkukahvit
asiakkaillemme
pe 27.4 alkaen klo 10!

(27.-28.4.)

Olemme mukana 21.4.
Maatalouspirkan
raksapäivässä...

Nahkhiir Ky
Joka toiselle kuoppaa kaivaa...

www.nahkhiir.fi

Tule tekemään elämäsi diili!


