
ORIMATTILA - MYRSKYLÄ - PUKKILA

Orimattilan palvelujen, kaupan, osaamisen ja tapahtumien erikoislehti.
www.olanextraa.fiJakelupainos n. 10 500 kplOrimattilan parhaaksi 

10.4.2019 Muista tehdä pääsiäisen kukkatilaus,
niin varmistat haluamasi kukat

ja vältyt jonottamiselta.

M i hdä ää iäi k kk

Pääsiäisen
viettoon
 kukkakimput

 juhlapöytään tai vaikka juhla-
 viemisinä pullokoriste kukista

Erkontie 13, Orimattila 044-9746132   diia.fi
ma-ke 10-17 to-pe 9-18  la 9-16 su 11-15

Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu Diia Oy

Avaa tili!
Saat 12 kk
korotonta

maksu-
aikaa!

Ajanvaraus netissä www.orimattilannakokeskus.fi

(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

osta 1
saat 2

Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

SILMÄLÄÄKÄRIT
Ritva Lemola

Jukka Siitonen

Ilkka Puusaari

Aleksi Sarkola

Näöntarkastus optikolla
kaupan päälle!

SILMÄLÄÄKÄRIT:
Ma 15.4. Jukka Siitonen
Ke 24.4. Ritva Lemola
Ma 29.4. Ilkka Puusaari
Ma 6.5. Jukka Siitonen
To 13.6. Aleksi Sarkola

RAKSAPÄIVÄ 13.4.

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

Kenkätalo
MASCOTTI - nauhoilla ja tarroilla

Mascotista edullisesti!

Erkontie 14, S-marketin vieressä, 
ma-pe 9-16.30, la sulj.

- Mascotin omaa tuotantoa

Kysy lisää: 040 558 6702, Kari Wiio

HUOPAKENKÄ
- lämpimästi jalkaan

LENKKARIT
NAISILLE

koot
36-41

NAISTEN
AJANVIETEKENKÄ

36-42

Miesten ja naisten
KÄVELYKENKÄ

musta 36-46

MIEHILLE
Koot
41-45

Musta ja
tummanharmaa

koot 37-46
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Raksapäivä ja rompetori
Tulevana lauantaina 13.4. on Maatalouspirkassa raksa-
päivä. Hienoa, kun Orimattilassa panostetaan rakentami-
seen ja sisustamiseen. Luvassa on monenlaista esittelyä, 
on myös uutuustuotteita sekä tietysti reippaita tarjouksia.  
Raksapäivä on aina vetänyt hyvin porukkaa, joka kerta yli 
1000 henkilöä. Samaa nytkin tavoitellaan, joten mukaan 
kello 9-14. Siellä voi myös tehdä hyväntekeväisyyttä, jolloin 
päivän korkein ostotarjous voittaa ja tuotto menee Orimattilan 
Seudun Urheiluampujien nuorten hyväksi.

Sitten voi kipaista myös Nikke Areenalle, jossa on rompetori 
lauantaina ja sunnuntaina kello 10-16. Voi tehdä yllärilöytöjä, 
kun tarjolla on taas kaiken maailman tavaraa.

Virastotaloon hotelli?
Myytävänä ollut virastotalo on Orimattilan yksi komeimmista 
rakennuksista. Nyt sille on löytynyt ostaja, joka on tarjonnut 
pytingistä 200.000 euroa. Hinta on edullinen, jonka sai tar-
jota vapaassa tarjouskilpailussa. Joten homma on ok, vaikka 
halvalla menee.

Mitä rakennukseen tulee? Siinä olisi oiva hotellin ja hoito-
laitoksen paikka, lääkärikeskus?

Taannoin oli myynnissä Heinämaantien varrella vanha kotita-
lousopisto, jonka ilmeisesti ”lunasti” itselleen tarjouskilvassa 
taloa myynyt taho 150.000 eurolla. Tuosta kotitalousopistosta 
oli kiinnostunut myös turenkilainen liikemies Einari Polus, joka 
suunnitteli tiloihin ravintolaa, leipomoa ja hotellimajoitusta. 
Lopulta Polus totesi, että vanha maatalousoppilaitos sijaitsee 
liian kaukana Orimattilan keskustasta.

Syksyllä samainen liikemies osti halvalla, niin kuin Vilenin 
Sulo, Männistön koulun Nastolasta 7000 eurolla.

On se vaan jollain tavoin karseeta, kun entiset upeat raken-
nukset menevät nyt ihan pilkkahintaan. Yhteistä omaisuutta 
siis. Sitä on ilmeisesti helppo myydä hällä niin väliä -tyylillä, 
kunhan vaan päästään eroon?

- - -
Mitä muuten kuuluu Orimattilan Vuokratalot Oy:lle, kun yli 
100 asuntoa on tyhjänä? Käyttöaste on ilmeisesti pudonnut 
alle 80 prosentin? Pitäisikö olla huolissaan?

Reijo Välkkynen www.olanextraa.fi

PARHAAT MAA-AINEKSET 
RAKENTAJILLE

• Seulotut ja murskatut lajikkeet
• Puutarhamulta

040 526 9119   |   parhaoy.fi

HAAT MAA AINEKSET

Raksapäivä 13.4.
Tulevana lauantaina kello 9-14 on 
Maatalouspirkassa vipinää, kun 
silloin raksapäivä vetää taas po-
rukkaa laajalta alueelta. On siitä 
vaan tullut niin suosittu juttu.

Tänäkin vuonna on esittelijöitä 
paikalla runsaasti ja luvassa on 
reippaita tarjouksia. Tarjolla on myös 
Merosen makkaraa, jota on tilattu 
vähintään 1000 kappaletta ja lisää 
löytyy, joten kukaan ei jää ilman.

- Luvassa on todellakin laaduk-
kaita tarjouksia ja tuote-esittelyjä, 
joita kannattaa tulla bongaamaan, 
suosittaa Tero Lahtonen Maata-
louspirkasta.

- Uutena meillä on nyt Veho Oy:n 
Mercedes-hyötyajoneuvot, joista 
on esittelyssä 3-4 uutta paket-
tiautoa. Lisäksi paikalla on työ-
näytöksiä, esimerkiksi Stihl antaa 
sahausnäytöksiä.

McCulloch robottileikkurikin liik-
kuu etupihalla. Ja paljon muuta 
mikä selviää pelipaikalla.

Tällä kertaa ei ole posketonta 
mikroaaltouunien myyntiä, vaan 
nyt tehdään hyväntekeväisyyttä, 
jonka tuotto menee OSU:n nuorten 
hyväksi. Paikalla olevat yritykset 
laittavat tuotteita myyntiin, joista 

jokainen voi tehdä ostotarjouksen. 
Korkein tarjous voittaa. Jos hyvä 
säkä käy, niin voi saada laaduk-
kaan tuotteen halvalla niin kuin 
Vilen Sulo aikanaan.

- Tempaamme Orimattilan 
Seudun Urheiluampujien nuorten 
hyväksi. Korkein tarjous -tuotto 
sekä yritysten muut lahjoitukset 
laitetaan hyväntekeväisyyteen. 
Siellä on jo nyt pohjalla lavalli-
nen pihakiviä, yhdeltä firmalta 
500 euron lahjakortti, ja ynnä 
muuta löytyy.

- Korkein tarjous tuotteesta saa 
aikaan hyvää mieltä kaikille, Tero 
lupaa.

- Raksapäivä kutsuu 
mukaan. Voit tehdä hyviä 
löytöjä, Tero sanoo. 

Orimattilan Osuuspankki lanseeraa
paikallisia etuja omistaja-asiakkailleen
Orimattilan Autokoulu Baana 
tarjoaa Orimattilan Osuuspankin 
omistaja-asiakkaille etuja mo-
po-, mopoauto-, kevytmoottori-
pyörä- ja henkilöautokursseista.

- Autokoulu Baanan etu 
kohdistuu pääasiassa pankin 
nuorempiin omistaja-asiak-
kaisiin, jotka eivät maksutto-
mien peruspankkipalveluiden 
ja tyypillisesti pienemmän 
bonusvolyymin johdosta vielä 
hyödy pankin normaaleista 
omistaja-asiakaseduista esimer-
kiksi asuntolaina-asiakkaiden 
tavoin, joten tämä on erittäin 
hyvä lisä erityisesti juuri nuor-
ten omistaja-asiakkaidemme 
etuihin, toteaa pankinjohtaja 
Simo Näveri.

Osuuspankin kanssa samassa 
kiinteistössä nyt vuoden verran 
toiminut Ravintola Tehdas tar-
joaa Orimattilan Osuuspankin 
omistaja-asiakkaille maksut-
toman jäsenyyden Ravintola 
Tehtaan A´la Carte -klubiin. 
Klubiasiakkaat saavat Ravintola 
Tehtaan vaihtuvia tarjouksia joko 
sähköpostiin tai tekstiviestillä, 
henkilökohtaisen klubikortin ja 
alennuksia juomista. Klubilaiset 
saavat myös neljästi vuodessa 

vaihtuvan ruokalistan uusista 
annoksista 20% alennuksen 
ensimmäisen viikon ajan, se-
kä viikoittain vaihtuvan pääruo-
ka-annoksen 10% alennuksella.

- Haluamme tarjota omista-

ja-asiakkaillemme markkinoiden 
parhaat edut. OP:n omien etujen 
lisäksi omistaja-asiakkaamme 
saavat käyttöönsä valtakunnal-
liset yhteistyökumppaneiden 
edut, esimerkiksi parhaillaan 

F-Securen tietoturvatuotteista, 
sekä C More Total -urheilu- ja 
viihdepaketista ja nyt tarjoamme 
paikallisena pankkina myös nä-
mä paikallisten yritysten kanssa 
tuotetut edut, lisää Simo Näveri.

Kuvassa Jyrki Mandelin Autokoulu Baanasta, Simo Näveri OP Orimattilasta ja 
Kari Välimäki Ravintola Tehtaasta.

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

NYT TÄYSIN VALMIINA!

Tilaa uusi hirsikoti vaivattomasti
Toteutamme sinulle täysin valmiin hirsikodin yhdellä ainoalla 
sopimuksella. Kerro meille rakennuspaikka, me hoidamme kaiken.

Kärkikolmio riittäisi?
Stop-merkki ihmetyttää Pennalassa
Viime Extraa -lehden juttu Er-
kontien jyrkistyneistä hidasteista 
poiki yhteydenoton Pennalan 
suunnalta, jossa paikallinen asuja 
Yrjö Mörsky pyysi tutkailemaan 
miksi Lankilantieltä tultaessa 
Pennalantielle on stop-merk-
ki, kun kärjellään oleva kolmio 
sopisi paremmin risteykseen? 
Sitä ovat muutkin tienkäyttäjät 
ihmetelleet.

Oikeassahan Yrjö on. Asiaa piti 
oikein käydä paikan päällä kat-
somassa ja olla yhtä mieltä siitä, 
että näkyvyyttä Lankilantietä tul-
taessa on risteyksessä. Hyvin 
näkee niin vasemmalle kuin oi-
keallekin, kun ajaa Pennalantielle 
kääntyäkseen Orimattilaan tai 
Renkomäen suuntaan. Joskus 
on ollut vasemmalle huono nä-
kyvyys pensasaidan takia, mutta 
nyt sinnekin näkee, kun aita on 
siirtynyt pois ajotien vierestä.

Lisäksi juuri noilla kohdin on 

Pennalantien nopeusrajoitus 40 
km/h, joten sekään ei aiheuta 
ongelmaa. Jos kyseessä oli-
si vilkas tie tai rautatie, niin 

stop-merkki on paikallaan, mutta 
nytkin hieman ennen aamuysin 
aikaa liikenne oli Pennalantiellä 
hiljaista. Jokunen auto liikkui 
10 minuutin kyttäysaikana, sekä 
lapsia meni kevyenliikenteen-
väylää pitkin kouluun.

Jos vertaa esimerkiksi Koivu-
lassa Juonalantiellä ja Latolan-
tiellä risteyksiä, joissa oikealta 
tulevat saavat ajaa ensin, niin 
Lankilantielle riittäisi hyvinkin 
kärjellään oleva kolmio, jolloin 
ei välttämättä tarvitsisi aina 
pysähtyä risteyksessä.

Sitten ihmetyttää se, että Pen-
nalan ja Pasinan välinen osuus 
on 50 km/h, mutta Pasina-Ren-
komäki välillä nopeusrajoitus 
on 60 km/h, vaikka siellä on 
enemmän asutusta.

Tässä Lankilantien risteyksessä riittäisi kärkikolmio, 
kun näkyvyyttä löytyy ja Pennalantiellä on 40 km/h 
-nopeusrajoitus.
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www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

TUULETUSMYYNTI 
JATKUU...
Kaikki II-tuotteet
huhtikuun loppuun saakka
Runsaasti lasten välihaalareita, 
kypärämyssyjä, aikuisten villaa y.m. y.m.

-40 %

KORJAUSOMPELUA
Avoinna: Ti 10-17,

ke ja to 9-14.
Tai sop. mukaan.

Erkontie 6, Orimattila
käynti Tullintien puolelta
Puh. 045-8806650
 heli.lahtonen@katsura.fi
myös facebook:
katsurahelilahtonen

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

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.
Jokaiseen huoneistoon oma varasto.  
Valmistuminen 15.5.2019. 
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:
 

Vielä jäljellä:
1 kpl 1h+kk+s  38 m2 mh. 45 700 € vh. 106 500 €
3 kpl 2h+kk+s  50 m2 mh. 54 500 € vh. 134 500 €
1 kpl 3h+k+s    72 m2 mh. 57 300 € vh. 172 500 €
Sovi ensiesittely!

Hennan Minttukuja 6 pilottitalona

Omakotitalo tuli myyntiin
Hennaan on nousemassa kolme 
omakotitaloa, joista yksi on ra-
kenteilla Dincor Oy:n toimesta. 
Kyseessä on omalla tavallaan 
pilottitalo, joka tulee heti myyn-
tiin. Erityistä on myös se, että 
omakotitalo valmistuu monien 
Orimattilan rakennusalan yritys-
ten kanssa yhteistyössä. Raken-
tajana on kellokoskelainen Petri 
Leskelä LesRak Oy:stä, joka on 
joulukuusta alkaen rakentanut 
Minttukujalle tulevaa taloa.

Dincor Oy:n takaa löytyvät 
yrittäjät Matti Hiltunen ja Jani 
Rissanen. Matti on jo 15 vuotta 
asunut Mallusjoella, joten oman 
kylän poikia on hänkin.

- Jo pitkään on ajatuksissa ol-
lut juuri tällaisen omakotitalon 
rakentaminen. Kun kävimme 
tutustumassa Hennaan, niin 
totesimme alueen olevan so-
piva, koska paikka on luonnon 
keskellä ja sitä ihanaa asumisen 
rauhaa on aivan eri tavoin kuin 
esimerkiksi Järvenpäässä, jossa 
olen aiemmin asunut. Aikanaan 
juuri Mallusjoki veti asumaan 
tänne Orimattilaan, selvittää 
Matti rakentamisen taustaa. 

- Olen eri yhteyksissä asioinut 
Maatalouspirkassa ja todennut 
sen olevan laadukas ja palvelu-
henkinen rautakauppa, joten oli 
itsestään selvää, että käytetään 
heidän palvelujaan ja tuotteitaan.

Maatalouspirkan Tero Lah-
tonen on tyytyväinen hyvään 
yhteistyöhön, joka lähti hyvin 
käyntiin Dincorin ja LesRakin 
kanssa.

Orimattilalaista
raksaosaamista

- Olemme olleet alusta asti 
mukana tässä taloprojektissa. 
Maatalouspirkasta on toimitettu 
rakentamiseen runkorakenteet, 

kattotuolit, eristeet, Lammin 
ikkunat, kipsilevyt ynnä paljon 
muuta, Tero listaa rakennusma-
teriaaleja.

- Tässä ovat olleet mukana 
myös orimattilalaiset yritykset: 
Erkki Heikkilä Oy, joka teki ra-
kennuspohjatyöt sekä Perustava 
Oy, joka valoi perustukset, Matti 
kertoo.

LVI-työt on tehnyt Suomen 
kiinteistölämpö Oy, sähkötyöt 
Sähkövuo Oy, lattiavalun teki 
My-Be:n toimittamasta betonis-
ta Jarkko Patjas ja laatoitustyöt 
hoitaa J. Kokko Oy, Orimattilan 
osaajia hekin. Myös omakotitalon 
suunnittelija löytyy Orimattilasta, 
hän on Kari Ylöstalo Mallusjoelta.

- Teemme omakotitalon, joka 
on laadukas joka tavalla. Alusta 
asti olemme käyttäneet raken-
tamiseen parhaita materiaaleja, 
samoin kodinkoneet ovat AEG:n 
huippuluokan tuotteita ja keit-
tiökalusteet tulevat Uudenmaan 
Laatu Keittiöt Oy:ltä, Matti kertoo.

Rakennusmateriaalina talossa 
on puu, harjakatto peltikatteella. 
Asuinpinta-ala on 105 neliötä, 
jossa on 3 mh, oh, k, khh, kph, s. 
Lämmityksenä on vesikiertoinen 
lattialämmitys, vesi-ilmalämpö-
pumppu sekä varaava takka. 
Talossa on käytetty eristeenä 
Eko-villaa.

Minttukuja 6:n tontti on 486 
neliötä. Sinne on rakenteilla 
myös ulkorakennus, jossa on 
40 neliön autotalli. 

- Pyrimme sisustuksessakin 
ajan trendeihin. Haluamme ra-
kentaa joka tavalla laadukkaan 

kodin, joka sopii niin lapsiperheil-
le kuin pariskunnillekin. Kaikille, 
jotka kaipaavat luonnonrauhal-
lista asumista vastapainona kii-
reiselle työlleen. Täältä on hyvä 
junayhteys Helsingin ja Lahden 
suuntaan, joten sekin luetaan 
etuihin, Matti suosittaa.

Myynti alkanut

Dincor Oy:n rakentama omakoti-
talo valmistuu heinäkuun alkuun 
mennessä. Kiinteistönvälitystä 
tekee Bo LKV Lahti, jossa alue-
johtaja Anna Nikunen LKV, on 
valmiina palvelemaan kaikkia, 
jotka ovat kiinnostuneet Mint-
tukujan 6:n uudesta omakoti-
talosta.

- Olen erittäin innoissani, että 
talo on kovaa vauhtia valmis-
tumassa. Hienoa, että Dincorin 
herroilta löytyi halua ja rohkeut-
ta olla alueen edelläkävijöitä ja 

odotan kovasti, miten kehitystä 
alkaa muodostumaan nyt, kun 
ensimmäisen talon myynti 
starttaa. Hennan Bulevardin 
asuinalueen näen itse erittäin 
mielenkiintoisena kokonaisuute-
na, sijainti on mielestäni loistava 
ohitustien läheisyydessä, mutta 
omassa rauhassaan, sutjakoilla 
yhteyksillä Lahden suuntaan kuin 
pääkaupunkiseudullekin, kuljet 
sitten omalla autolla tai hyppäät 
junaan. 

- Yksi asumisen trendeistä on 
viime aikoina ollut tietynlainen 
downshiftaaminen asumiskuluis-
sa, enää ei haluta niin paljon 
nostaa asuntolainoja ns. tappiin 
asti ja keskusta-asumisen sijaan 
haetaan vaihtoehtoja luonnonlä-
heisimmistä vaihtoehdoista. Us-
kon siis, että alueen edullisempi 
hintataso houkuttaa perheitä 
isommista kaupungeista harkit-
semaan Hennaa potentiaalisena 
vaihtoehtona asettumiselleen. 
Kaikki palvelut ovat kuitenkin 
lähellä. Viimeisen kahden vuo-
den aikana olen Orimattilassa 
myynnissä olleista kohteistani 
myynyt enemmän pääkaupun-
kiseudulta tulleille ostajille kuin 
paikkakuntalaisille. 

- Tämän talon pyyntihinta on 
237000€ ja se sisältää asu-
misen kaikki herkut taloteknii-
kaltaan, nykyaikaisella ja pie-
nikuluisella lämmitysmuodolla 
ja sisäpinnat materiaaleineen 
ja kodinkoneineen ovat myös 
astetta parempaa. Oma tontti 
totta kai, ja kivana plussana 
vieläpä autotalli. Sanoisin, että 
kyllä kannattaa! Alueen kehi-
tys on isolta osin tietysti vielä 
edessäpäin, mutta kutsuvalta se 
omaan silmään näyttää jo nyt. 
Lämpimästi tervetuloa katso-
maan kohdetta!

- Minttukuja 6 on ensimmäinen talo tällä konseptilla. Jos hyvin sujuu, niin rakennamme lisää, lupaa Dincor 
Oy:n Matti Hiltunen (vas.), jonka kanssa Tero Lahtonen tutkaili rakenteilla olevaa taloa.

- Näen Hennan Bulevar-
din asuinalueen mie-
lenkiintoisena kokonai-
suutena, Anna Nikunen 
toteaa.

“ Pyrimme sisustuksessakin ajan tren-
deihin. Haluamme rakentaa joka tavalla 
laadukkaan kodin, joka sopii niin lapsiper-

heille kuin pariskunnillekin. 
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Ole mukana, kun Jarppi tsekkaa uuden Areenan!  
Samalla katsastetaan paikallisten harrastustoimijoiden  
messupisteet ja urheilu- ja kulttuuripalkintojen saajat.

Näistä avajaisista ei puutu vauhtia eikä kangistella!  
Asu vapaa ja rento.  
Huomaathan, että Areenalla liikutaan ilman kenkiä. 
Lisäksi kakkua ja kahvia (500 ensimmäiselle). 

Areenan avajaiset torstaina 11.4. ovet aukeavat klo 17, 
klo 17.30 avajaisohjelma, klo 18.30 tunnustusten jako.  
Tervetuloa!

Ole muk
Samalla a 
messuppii

Näistä a
su vappAs
uomaaaHu
säksi kLis

Areenan
klo 17.3
Tervetu

Tervetuloa  
Areenan avajaisiin
torstaina 11.4. 

Orimattilan kesän avaus
TOUKOMARKKINAT
LAUANTAINA 18.5.2019

VARAA PAIKKASI -
Extraa ilmestyy 15.5.

Tiesitkö, että…
Orimattilan kaupungin korjaus- ja uusinvestointei-
hin käytetty rahasumma vuosina 2015-2018 on 
noin 30,2 miljoonaa euroa. Se jakautuu seuraavasti:

- Keskusta ja kylät, noin 64 %
- Henna-Tuuliharja, noin 24 %
- Pennala, noin 12 %

Tällä summalla on toteutettu mm. rautatiease-
man kaupungin osuus, silta, urheilutalo, koulu, 
koulu- ja päiväkotilaajennuksia, kiinteistöjen ja 
katujen peruskorjauksia, asuinalueiden kunnal-
listekniikkaa, leikkipuistoja, asfaltointeja, hule-
vesijärjestelyjä ja katuvalaistuksia. Summa ei 
sisällä maanhankintakustannuksia.

Potilaan palvelu-
kokemuksen rakentuminen
on monisärmäinen asia
JOKAINEN meistä on toden-
näköisesti jossain elämänsä 
vaiheessa potilaana tervey-
denhuollossa. Joskus näihin 
tilanteisiin sisältyy paljon 
iloa ja riemua, ja joskus 
nämä tilanteet ovat surun 
ja epätoivon täyttämiä. Oli-
pa syy terveydenhuollossa 
käyntiin mikä tahansa, po-
tilaalla on lähes poikkeuk-
setta tarve saada ratkaisu 
terveysongelmaansa ja tar-
ve tulla hyvin kohdelluksi, 
kuulluksi ja ymmärretyksi. 
Potilaalla on oikeus saada 
hyvää hoitoa ja palvelua. 

VAIKKA asiat näyttäisivät 
terveydenhuollon ammatti-
laisin silmin sujuvan mallik-
kaasti, voi potilaan kokemus 
saamastaan palvelusta ja 
hoidosta olla negaatioiden 
täyttämä. Palvelukokemuk-
sesta sanotaan, että se on 
kohtaamisten, tunteiden ja 
mielikuvien summa. Kun 
potilas käy esimerkiksi 
sairaalassa tai terveyskes-
kuksessa, hän muodostaa 
käsityksen saamastaan 

hoidosta osin järjen, osin 
aistien ja osin tunteiden 
avulla. Palvelukokemus syn-
tyy näiden kolmen tekijän 
yhteisvaikutuksesta, ja siksi 
jokaisen potilaan kokemus 
terveydenhuollon palvelusta 
on henkilökohtainen, ainut-
laatuinen ja potilaalle aina 
oikea.  

PALVELUKOKEMUKSEEN 
vaikuttavat potilaan aikai-
semmat kokemukset pal-
veluja tuottavasta yksiköstä 
sekä terveydenhuollosta 
yleensä. Tänä päivänä 
potilaat kertovat paljon 
mediassa ja sosiaalisessa 
mediassa omista kokemuk-
sistaan ja vaikuttavat sitä 
kautta muiden ihmisten kä-
sityksiin. Vaikuttaminen voi 
olla sekä positiivista että ne-
gatiivista, mutta näyttää siltä 
että, erityisesti negatiivisia 
palvelukokemuksia tuodaan 
herkästi julkisuuteen. Kun 
potilaiden palvelukokemuk-
siin vaikuttavat myös poti-
laan ikä, sukupuoli, koulutus 
ja persoona, voidaan todeta, 
että potilaiden palvelukoke-
mukset rakentuvat monesta 
eri tekijästä, joihin henki-
löstö ei voi aina vaikuttaa. 
Potilas tuo hoitotilanteisiin 
oman historiansa ja tunne-
tilansa samoin kuin häntä 
hoitava henkilöstökin tuo. 
Palvelukokemus syntyy sekä 
potilaan että häntä hoitavan 
henkilöstön välisessä vuo-
rovaikutuksessa. Potilaalla 

saattaa olla vaikeuksia sää-
dellä käyttäytymistään tai 
tunnetilaansa kohtaamisissa 
terveydenhuollon henkilös-
tön kanssa sairauden ai-
heuttaman huolen ja hädän 
vuoksi, mutta ammattilai-
selta voi odottaa, että hän 
kykenee mukauttamaan 
käyttäytymistään potilaan 
suuntaan. Ammattilaisel-
la on suuri vastuu hyvän 
palvelukokemuksen tuot-
tamisessa. 

HYVÄLLÄ palvelukokemus 
ei tuota ainoastaan tyytyväi-
syyttä ja hyvää mieltä poti-
laalle ja hänen läheiselleen. 
Potilaiden tyytyväisyys hei-
jastuu takaisin henkilöstöön 
ja vahvistaa osaltaan hei-
dän hyvinvointiaan. Monet 
tutkimukset tuovat esille, 
että potilaiden hyvät palve-
lukokemukset ja tyytyväi-
syys perustuvat siihen, että 
henkilöstö voi hyvin, heitä 
on riittävästi ja johtaminen 
on kunnossa. Yksinkertainen 
asia teoriassa, mutta vaikea 
toteutettava käytännössä.

- - -
Tarja Korpela on Lahden 

ammattikorkeakoulun leh-
tori ja vastaa Asiakkuus-
johtaminen sosiaali- ja 
terveyspalveluissa yamk 
-koulutuksesta. Hän toimii 
myös Versote –hankkeessa 
2018-2019.

Tarja Korpela

Maxirakennus tekee 16 uutta asuntoa

Rauhalanpuisto II 
rakentaminen alkoi

Matti keskustelemassa työmaan kuulumisia Aku Ka-
pulaisen kanssa, joka paraillaan asensi liesituuletinta 
uuteen asuntoon.

Arolan asuntoalueella olevat 
Maxirakennus Oy:n Rauhalan-
puiston ykköskohteen rivitalot 

ovat loppusuoralla ja ne val-
mistuvat toukokuun puoliväliin 
mennessä.

- Rivitaloasunnot ovat men-
neet kohtalaisen hyvin kaupaksi, 
sillä ainoastaan muutama on 
enää myymättä. Nyt aloitimme 
As. Oy Rauhalanpuisto II:n ra-
kentamisen, jonne tulee myös 
16 asuntoa kolmeen rivitaloon, 
selvittää yrittäjä Matti Korkea-
mäki Maxirakennuksesta.

Arolan asuinalue on yksi Ori-
mattilan suosituimmista alu-
eista, sillä siellä ollaan lähellä 
keskustaa, mutta kuitenkin 
lähellä luontoa.

- Pyrimme aina rakentamaan 
laadukkaita, toimivia sekä käyt-
tökustannuksiltaan edullisia 
asuntoja. Seuraamme mitä 
asiakkaat tahtovat, asuntojen 
tulee sijaita myös hyvällä pai-
kalla. Kun on sopivaa tarjontaa, 
niin on myös kysyntää, Matti 
pelkistää.

- Rauhalanpuisto II on nyt 
kuudes rivitaloprojektimme. Lä-
hes kaikki palvelut ovat lähellä, 
myös koulut ja vapaa-aikaan 
liittyvät palvelut ja monenlaiset 
harrastusmahdollisuudet.

- Rauhalanpuisto on nimensä 
mukaisesti rauhallisella paikalla, 
luvassa on linnunlaulua, Matti 
lupaa.

Lämmitysmuotona rivitaloissa 
on maalämpö ja omalla tontilla 
on kokoa 4858 neliötä.

- Ennakkovarauksia asunnois-
ta otetaan jo vastaan. Mark-
kinoinnista vastaa Kiinteistö 
Korkeamäki, joten minulle voi 
soittaa vaikka heti numeroon 
0400 422 973, niin kerron lisää. 
Voi myös poiketa toimistolla tai 
laittaa sähköpostia: matti.kor-
keamaki@asuntoon.fi

- Nyt vielä voi vaikuttaa 
asunnon sisustukseen. Myös 
liikuntarajoitteisten toiveet 
huomioidaan. Rivitalot ovat 
yksikerroksisia.

- Rauhalanpuisto II:n asun-
not valmistuvat keväällä 2020. 
Kannattaa hyvissä ajoin ottaa 
yhteyttä, jos haluaa uuden kodin 
kivenheiton päästä keskustan 
palveluista. Asunnot sopivat 
kaikille, nuorille pareille, lap-
siperheille, vanhemmalle väelle 
ja yksinkin asuville.

Asunnot ovat: 2 kpl yksiöitä, 5 
kpl kaksioita, 6 kpl kolmioita ja 
3 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, 66,0 m²
- velaton hinta 162 500 €
3h + k + s, 72,0 m²
- velaton hinta 172 500 €
4h + k + s, 90,0 m²
- velaton hinta 209 500 €.

- Nämä Rauhalanpuiston ensimmäiset asunnot ovat 
muuttovalmiita toukokuun puolivälin jälkeen, Matti 
sanoo.

“ Pyrimme aina rakentamaan laadukkai-
ta, toimivia sekä käyttökustannuksiltaan 
edullisia asuntoja. Seuraamme mitä 

asiakkaat tahtovat, asuntojen tulee sijaita myös 
hyvällä paikalla. Kun on sopivaa tarjontaa, niin 
on myös kysyntää.
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RAKSAPÄIVÄ
lauantaina 13.4. klo 9.00-14.00

Grillaamme 
1000 kpl 
MEROSEN
MAKKARAA
- taatusti maistuvaista

- TERVETULOA MUKAAN RAKSAPÄIVÄÄN,
         toivottaa Maatalouspirkan väki!

 RAJUJA TARJOUKSIA!!!
 Korkein tarjous - voitatko?
 Runsaasti TUOTE-ESITTELYJÄ

ESITTELYSSÄ 
LASERLINER -TUOTTEET JA 
WAGNER -MAALAUSLAITTEET

Lisäeristys tuo lämpöä
ja hyvinvointia kotiin.

Kysy
tarjous!

Yläpohjan lisäeristys on
edullisin ratkaisu energia-
talouden parantamiseksi.

EKOVILLA
levyt ja puhallusvillat

PUUTARHAN 
MUSTAMULTA 40 L

5 SÄKKIÄ 
KYMPILLÄ!

- VAIN RAKSAPÄIVÄNÄ

ESITTELYSSÄ
MCCULLOCH
ROBOTTI-
LEIKKURIT

- TULE JA IHASTU!

YHTEISHINTAAN

PPN50 ANKKURINAULAIN 
+ IM90 RUNKONAULAIN 129900 5900

TIKKURILAN 
MAALARIN 
TALOMAALI 9L

TARJOUS- 

HINTAAN

MAALAUS- 
HOMMIA 
LUVASSA?
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Akkukonesarja

DLX2220AJ
18V

Kevyet ja tehokkaat koneet
vaativaan käyttöön

Ammattilaisen kompaktit koneet samassa paketissa.
Sisältää akkuporakoneen DDF483 ja iskevän
ruuvinvääntimen DTD155 sekä kaksi 18V 2.0Ah
akkua. Akkujen latausaika on noin 24 minuuttia.
Toimitetaan Makpac kantolaukussa.

Akkukonesarja DLX2220AJ + 66-os. tarvisalkku B-43044  

299,-
(241,13 alv 0%)

VAKIOVARUSTEET

821551-8821551-8821551-8821551-8 - Makpac muovilaukku 3 | 837864-7837864-7837864-7837864-7 - Makpac sisusmuotti (3)

MUKANA TOIMITETTAVAT LAITTEET

195584-2195584-2195584-2195584-2 - Latauslaite, Li-ion 14.4V ja 18V | 197254-9197254-9197254-9197254-9 - Akku 18V LXT, 2.0Ah

Yhteis-

hintaan!

(3)

hhhintt

Vito, Sprinter vai X-sarja? Tutustu nyt lauantaina.
Veho Lahti tuo laajan Mercedes-Benz-malliston näytille Orimattilan Raksapäivään la 13.4. klo 9–14.  

Uusi etuvetoinen Vito Worker? Vai nelivetoinen ensi talvea ajatellen? Miten olisi täysin räätälöitävä Sprinter?  

Vai avolava-autojen tiennäyttäjä X 350d 4MATIC, jossa väkivahva V6-diesel? Tule ja näe kerralla kaikki!

Mercedes-Benz Vito 111CDI-3, 05/32K normaali A1 Worker kokonaishinta alk. 35 895,64 € (sis. alv:n, arvioidun autoveron ja toimituskulut 600 €), CO2-päästöt 164 g/km. 
Huolenpitosopimus 3 vuodeksi kk-maksulla alk. 22,46 €/kk. Ajotietokoneen kieli: englanti. Kuvan auto lisävarustein.

Etuvetoinen  
Vito Worker 111CDI-3  

alk. 35 896 €

Etusi jopa 
3 370 €

Puhelun hinta 010-numeroihin: 8,35 snt/puhelu 
+ 16,69 snt/min (sis. alv. 24 %).

VEHOTRUCKS.FI
OMAVEHO.FI

VEHO LAHTI
Kasaajankatu 8, Lahti | 010 569 8245 | Ma–pe 8.30–17 
Huolto: Ma–pe 7–22, la 7–15 | 010 569 8235

Kerabit®

Kerabit-bitumikatto on näyttävä, hiljainen ja helppo asentaa.  
Kerabit-katon alla on hyvä asua. 

Tarjouksessa erä Kerabit 10+ harmaata tiivissaumakatetta 
(II-laatu, rullakoko 1,1 x 8 m)  
Tarjous on voimassa 13.4.2019 alkaen niin kauan kuin tavaraa riittää.

Tuotetiedot ja asennusohjeet löydät osoitteesta www.kerabit.fi .

Parasta kattoaParasta kattoa

Tarjous

 39,00 €/rll
 39,00

VAKIOVARUSTEET
821551-8- Makpac muovilaukku 3  837864-7 - Makpac sisusmuotti (3)

195584-2- Latauslaite, Li-ion 14.4V ja 18V  197254-9 - Akku 18V LXT, 2.0Ah
MUKANA TOIMITETTAVAT LAITTEET
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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

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

ERÄ!

Kimi Leppänen  044-722 7667

Laadukkaita tuotteita - korkein tarjous voittaa!

NYT TÄYSIN VALMIINA!

TEE
KORKEIN

TARJOUS!
Mukana ovat mm:

Tarjousten tuotto Orimattilan Seudun Urheiluampujien nuorten hyväksi.

EE

MÄRKÄ-KUIVAIMURI 
ASP30-ES 
SÄHKÖTYÖKALULIITÄNNÄLLÄ

6900

26900

3900

NYT KATOT HYVÄÄN KUNTOON!

PUHDAS KATTO BIOCOMB 4L 
Riittoisuus n. 150 m2 

EXTRA 
STRONG

NARVI KIUAS 
KOTA KURU 20

+ 2 LTK KIUASKIVIÄ KAUPANPÄÄLLE

Olli Kivi, mammuttikoti.fi

Mukana 
ovat myös:

ja SAHAUSNÄYTÖKSIÄ
tekee 
tuttu 

NAHKHIIR

OP Orimattila

Olemme Raksapäivillä lauantaina 13.4. klo 9-14,  
Maatalouspirkalla osoiteessa Vesitornintie 1.  

Orimattila on...

Jokela

Arola

Käkelä

Jymylinnanmäki

Artjärvi
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- 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 

Kuka vääntelee merkkejä?

Ennakkomainontaako?
Lukijan 3.4. lähettämä kuva Kehräämön nurkista, Artjärventieltä. 
Kysymys oli mukana, että onko huutokauppa tulossa ensi vuonna 
vai milloin? Voisiko mainoksen jo poistaa tai päivittää?

Nimimerkki Paras huuto

Orimattilassa on jo pitkään jatkunut ilmiö, että väännellään 
liikennemerkkejä osoittamaan väärään suuntaan tai jopa niitä 
kaadetaan kumoon.

Tässä kuvaa Virenojan risteyksestä. Jo monta kuukautta on 
Lahteen päin ajaville ollut oheinen liikennemerkki käännettynä 
väärään suuntaan. Kyseessä on melkoinen ilkivallanteko, joka saattaa 
aiheuttaa vakavan kolarin, kun kyseessä on ohituskieltoalue, joka 
on nyt piilotettu kääntämällä liikennemerkki väärään suuntaan.  
Ihan pikkupojat eivät näitä tyhmiä tekoja tee, vaan kyseessä on 
joku isompi pölvästi. 

Virenojalainen

Markkinatorin pillit ne soi 27.4.

Mallusjoen kansantanssijat
jo 50 vuotta iloisin askelin!
Kansantanssi on Suomessa 
harrastuksena suosittu ja eri 
seuroissa on laskettu ole-
van jopa 25 000 harrastajaa. 
Mallusjoen kansantanssijat 
on yksi aktiivisena mukana 
olevista ja ryhmä juhlii tänä 
vuonna 50-vuotista matkaansa. 
Mikä kansantanssissa viehättää, 
niin sitä Extraa kävi kyselemäs-
sä Jaana ja Toomas Tärkiltä, 
jotka ovat innokkaasti mukana 
kansantanssin pyörteissä. Mi-
tä kansantanssi on, mitä siihen 
kuuluu ja mistä se on alun perin 
saanut alkunsa?

- Vuodenkiertoon, luontoon ja 
yhteisöllisiin tapahtumiin liittyvät 
tanssit ovat kuuluneet kulttuuriin 
täällä pohjoisessakin jo esihis-
toriallisella ajalla. Suomalaisen 
kansantanssin historia taas liit-
tyy vahvasti Suomen yleiseen 
historiaan ja sen eri vaiheisiin. 
Kansallisuusaatteen nostamana 
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun 
alussa annettiin keruukehotuk-
sia kansanperinteeseen, jolloin 
siihen asti enimmäkseen ajan-
vietteenä toimineesta musiik-
ki-, leikki- ja tanssiperinteestä 
muotoutui suomalaisten juuria 
korostava kulttuurin muoto ja 
nykyisen kansantanssin perus-
ta, selvittävät Jaana ja Toomas 
kansantanssin taustoja.

- Olemme molemmat harras-
taneet kansantanssia jo ihan 
lapsesta saakka, Jaana täällä 
Lahden seudulla ja Toomas sil-
loisessa kotimaassaan Virossa.

- Ja kun tiemme toi meidät 
viitisen vuotta sitten Orimattilaan, 
oli luontevaa jatkaa harrastus-
ta paikallisessa, vähintäänkin 
maineikkaassa, Mallusjoen 

kansantanssiryhmässä.
- Kansanmusiikissa ja -tans-

sissa on vaan jotakin niin mu-
kaansatempaavaa iloa, ja koska 
suomalaiset kansantanssit ovat 
luonteeltaan seurustelutansse-
ja, ja ryhmän kanssa yhdessä 
tekeminen on aina hauskaa. 
Koskaan ei ole treenejä, joista 

ei lähdettäisi kipein pohje- ja 
poskilihaksin…

Mallusjoella on
rentoa meininkiä

Jaana ja Toomas kertovat, että 
Mallusjoen kansantanssiryh-
mään ovat tervetulleita kaikki 

kansantanssista kiinnostuneet, 
joille tanssin perusaskelikot ovat 
tuttuja.

- Pääsyvaatimuksena on myös 
kansantanssijoille ominainen 
hieman vinksahtanut huumo-
rintaju, he nauravat.

- Jukka Saaren luotsaamassa 
viriilissä ryhmässämme on kah-
deksan parin verran tanssijoita ja 
vähintäänkin pilke silmäkulmas-
sa ja kieli poskessa tanssitaan. 
Markkinatorin pillit soivat aina 
syntymäpäivien ja muiden kis-
sanristiäisten yhteydessä maljoja 
kohotellessamme.

- Ryhmällämme on aina vuo-
sittain jokin kohde tai tavoite, 
joka pitää harjoittelumotivaatio-
ta tehokkaasti yllä. Ryhmä on 
matkannut esiintymisreissuille 
aina mm. Italiaa, Itävaltaa ja 
Australiaa myöten unohta-
matta kotimaisia festivaaleja 
kuten Kaustisten kansanmusiik-
kijuhlat sekä Pispalan Sottiisi. 
Myös Mäntsälän Sepän Soitto 
on monena vuonna ollut meille 
perinteinen tapahtuma.

50-vuotisjuhlia
tanssitaan 27.4.

Myllylän koulu on Mallusjoen 
kansantanssijoiden 50-vuoti-
sjuhlien paikkana lauantaina 
27.4. kello 15.

- Tanssiryhmämme täyttäessä 
kunnioitettavat 50 vuotta, juhlis-
tamme tätä merkittävää tapah-
tumaa kotikonnuillamme kan-
santanssikonsertin merkeissä. 
Parituntisessa kansantanssi- ja 
musiikki-ilottelussa esiintyvät 
meidän lisäksemme myös Lah-
den Tanhuujat sekä orimattila-
laisille tuttu, upea Taru Nyman.

Markkinatorin pillit ne 
soi!-konsertti. Liput 12€/5€ 
sis. pullakahvit. 

Lippuja voi ostaa etukäteen 
ryhmäläisiltä tai numerosta 
0449757204 (ohjaaja Jukka 
Saari), sekä ovelta tuntia ennen 
tapahtumaa. www.facebook.
com/malkkarit/

Jaana ja Toomas nauttivat täysin siemauksin kansan-
tanssista. He suosittavat sitä muillekin!

Kansantanssi tempaa mukaansa!

“ Markkinatorin 
pillit soivat aina 
syntymäpäivien 

ja muiden kissanris-
tiäisten yhteydessä 
maljoja kohotelles-
samme.

Aroaskel jalkahoitola
Rantatie 6, I krs, ORIMATTILA

Tella Aronen, puh. 040 5238910

Parasta
Sinun
jaloillesi!

Rakkaudesta 
liikuntaan!

Pakaantie 1,
Kehräämö 2. krs

Miten puhut
itsellesi? 
”Jos haluat toisten olevan 
onnellisia, harjoita myötä-
tuntoa. Jos haluat itse olla 
onnellinen, harjoita myötä-
tuntoa.” Dalai-lama. 

Sisäisellä puheellamme on 
suuri merkitys hyvinvoinnil-
lemme. Myötätunnon har-
joittaminen muille on usein 
helpompaa kuin itselle. 
Saatamme olla itsellemme 
ankaria, syyttäviä, käske-
viä, komentavia ja moitti-
via. ”Saamaton laiskuri, et 
taaskaan lähtenyt lenkille.” 
Tai teet vaikka jonkin mokan 
töissä ja yösi menee itseäsi 
syyttäessä. ”Aina mä mo-
kaan. En koskaan onnistu.” 
Katsot itseäsi peiliin, etkä 
löydä itsestäsi mitään muu-
ta kuin virheitä ja puutteita, 
jotka nekin ovat usein aivan 
keksittyjä. Puhuisitko samoin 
parhaalle ystävällesi?

Itsemyötätunnon taito on 
yksi hyvinvoinnin tärkeim-
mistä taidoista ja onneksi 
tätäkin taitoa voi harjoitella. 
Myötätunto itseä kohtaan 
tutkitusti auttaa tasapai-
nottamaan itsekriittisyyttä 
ja sen avulla voi kestää 
vastoinkäymisiä paremmin. 
Elämämme pisin suhde on 
oman itsemme kanssa ja 
kun arvostamme itseämme, 
huolehdimme itsestämme 
paremmin. Kehu ja kan-
nustus toimivat lapsillekin 
paremmin, kuin moittiminen 
ja kieltäminen. Sen sijaan, 
että kritisoit, syytät ja moitit 
itseäsi, lannistat, pelottelet 
ja piiskaat itseäsi, niin mi-
täpä jos kuuntelesit itseäsi. 
Lohduttaisit, kannustaisit, 
kehuisit ja rohkaisisit itseäsi. 

Sisäinen puheemme 
vaikuttaa valtavasti teke-
miseemme ja tekemättä 
jättämiseemme. Opettele 
tunnistamaan olkapäälläsi 
istuva ankara sisäinen syyt-
täjä. Kun tunnistat sen, voit 
pysäyttää sen ja ikään kuin 

kääntää katseesi toiselle 
olkapäällesi. Siellä istuu 
myötätuntoinen paras ys-
täväsi, joka ohjaa sinua lujan 
lempeästi ja kannustavasti. 
Voit myös koittaa kirjoittaa 
itsellesi kirjeen, jossa kehut 
ja tsemppaat itseäsi. Jos se 
tuntuu vaikealta, asettaudu 
itsesi ulkopuolelle ajatellen 
ystävän näkökulmasta käsin. 
Millainen olet? Mitä osaat 
ja kykenet? Mitä hyvää toi-
voisit itsellesi nyt? Haluatko 
kenties lohduttaa itseäsi 
jostain? Hyvä ystävä osaa 
myös kyseenalaistaa jotain 
toimintaasi tai ajatuksiasi 
lempeän armollisesti. 

Seuraavan kerran, kun kat-
sot itseäsi peilistä, hymyile 
itsellesi ja sano itsellesi jo-
tain kaunista.

(Lähde: Maaret Kallio. 
Lujasti lempeä. Mielen 
työkirja.)

Valmentaja
Tmi Kisse, Krista Laurila
Mind Coach® stressin-

hallinta, liikunta ja elintavat
tmikisse.weebly.com
Lisää vinkkejä ja ajankoh-

taisia asioita Facebookissa: 
Tmi Kisse
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Perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokas
Hämeen vaalipiirissä

Parempi Suomi -
Maarit Tuomi
eduskunta-avustaja, lähihoitaja

113
Maarit Tuomen tukiyhdistys

Lopetetaan pelleily...

Seppo
Mustonen 
Eläkeläinen
Projektijohtaja
Tradenomi

148Olen 64-vuotias ja toiminut
kansainvälisen kaupan alalla.
Olen myös venäjän kaupan asiantuntija.

KAISA
eduskuntaan

Kaisa Liski
Eduskuntavaaliehdokas
Hämeen vaalipiiri
Kunnanvaltuutettu
Yrittäjä

TURVALLISUUTTA 
SUOMALAISILLE
Harri
Kerijoki
Sininen tulevaisuus
todellinen vaihtoehto

95

Soten ja vanhuspolitiikan ykkösehdokas Hämeessä 
www.ainonarkki.fi 

Olen ollut mukana valmistelemassa vanhuspalvelu-
lakia, palvelusetelilakia ja ikääntyneiden palveluiden 
laatusuositusta sekä hallituksen koti- ja omaishoidon 

kärkihankkeen ohjausryhmässä.
Valtakunnan tason tekijä, johon voit luottaa.

HÄME

Hyvinvoiva Suomi. Jokaiselle.

.fi

Sininen tulevaisuus 
syntyy Orimattilaan?

- Katsotaan vaalien 
jälkeen, uskon, että Ori-
mattilan Siniset ry syntyy, 
Onni sanoo toiveikkaana.

Perussuomalaisten puolueen 
hajoamisen myötä syntyi Sini-
nen tulevaisuus -puolue vuonna 
2017. Myös kuntapolitiikassa 
tapahtui muutoksia, kun osa 
perussuomalaisista siirtyi sinisiin.

Orimattilassa ei ole toistaisek-
si näkynyt Sininen tulevaisuus 
-puoluetta, vaikka siitä on kuis-
kailtu jonkin verran. Asiasta piti 
tietty ottaa selvää.

Pitkään politiikassa mukana 
ollut Onni Hiltunen kaavailee, 
että Orimattilan Siniset ry syntyy 
eduskuntavaalien jälkeen.

Onni on itse pitkän linjan po-
liittisen tien kulkija ja hän oli 
mukana jo silloin, kun SMP oli 
voimissaan. Sittemmin SMP me-
ni menojaan 1995 ja raunioista 
nousi Perussuomalaiset ry Raimo 
Vistbackan, Timo Soinin ja parin 
muun voimin.

- Minä liityin perussuomalaisiin 
heti, kun se oli mahdollista. Olin 
toiminut SMP:n Helsingin piirin 
puheenjohtajan 1980-luvun lo-
pulla, joten oli selvä asia, että 
jatkan perussuomalaisten rivissä.

Orimattilaan muuton myötä 
vuonna 2001 Onni perusti vä-
littömästi Orimattilan Perussuo-
malaiset ry:n, jonka puheenjoh-

tajana hän toimi vuoteen 2016, 
jonka jälkeen halusi tehdä tilaa 
nuoremmille.

Perussuomalaiset hajosi 2017, 
jolloin syntyi Uusi vaihtoehto 
-ryhmä, joka sittemmin muuttui 
Sininen tulevaisuus -puolueek-
si. Onni oli seurannut tilannetta, 
erosi perussuomalaisista ja va-
litsi Sinisen tulevaisuuden. Nyt 
hänellä sydän sykkii, että siniset 
saadaan myös Orimattilaan. 

Reijo Välkkynen

Tulossa mielenkiintoiset vaalit

Orimattila on monelle
ehdokkaalle tuiki tärkeä

Vaalipäivä on sunnuntaina. Käyttäkää oikeuttanne!

Eduskuntavaalien ennakkoää-
nestys on juuri päättynyt 9.4. 
ja moni ehdokas tekee vielä 
vimmatusti töitä, jotta ensi 
sunnuntaina 14.4. saisi mah-
dollisimman paljon ääniä. Kenelle 
kellot soivat eduskuntaan, on 
sitten nähtävissä vaalipäivän 
iltakympin aikaan.

Orimattila on monille eh-
dokkaille arvokas paikka, sillä 
peräti neljä orimattilalaistakin 
ehdokasta on nyt pyrkimässä 
eduskuntaan. Tosin kaikki ovat 
eri puolueista, eikä enää niin kuin 
takavuosina keskustalla, jolla oli 
Orimattilasta kaksi ehdokasta 
vuonna 2011; Riitta Lonka (702 
ääntä) ja Tapio Malmiharju (768 
ääntä). Vuonna 2015 Malmiharju 
sai 1115 ääntä.

Tällä kertaa keskustasta on 

ehdolla Jukka Mölsä, joka 
pyrkii isä-Teron jalanjäljille 
eduskuntaan. Keskustan tilanne 
on vaikea, sillä kaikki eivät ole 
tälläkään kertaa yhteisen oman 
ehdokkaan takana. Miten vai-
kuttaa sitten Orimattilassakin 

vaikuttanut Kaisa Liski, joka 
on nyt keskustan listoilta pyrki-
mässä Arkadianmäelle. Taatusti 
on luvassa uutta meininkiä, jos 
Kaisa tulee valituksi, on hän sen 
verran värikäs ja aktiivinen per-
soona. Kaisa kertoi syksyllä, että 
hänen sydämensä sykkii aina 
Orimattilalle.

Edelleen eduskuntaan pyrkii 
Orimattilasta kokoomuksen kan-
sanedustaja Kalle Jokinen, joka 
viime vaaleissa 2015 sai kaik-
kiaan 5728 ääntä. Hän menetti 
Orimattilassa kannatustaan 279 
ääntä verrattuna vuoteen 2011.

Mielenkiintoista on nähdä 
miten kokoomuksen Kristiina 
Hämäläinen saa ääniä, sillä 
hän on eräissä ennusteissa 
nousemassa eduskuntaan. 
Viime vaaleissa Kristiina sai 
ensi kertalaisena 2578 ääntä. 
Hänhän on hiljattain valittu uusi 

Orimattilan hyvinvointipäällikkö. 
Nuorta uutta voimaa.

Orimattilasta perussuomalais-
ten ehdokkaana on Sari Sikkilä, 
joka on ensimmäistä kauttaan 
kaupunginvaltuustossa. Sari saa 
varmasti saa paikallisiakin ääniä, 
mutta ääniä saanee myös pe-
russuomalaisten Maarit Tuomi, 
jonka äänimäärä viime vaaleissa 
oli jo 2019 ääntä.

Neljäntenä orimattilalaisena 
ehdokkaana on vasemmisto-
liiton Väinö Weckström, joka 
tunnetaan paremmin freelan-
ce-näyttelijänä ja ohjaajana. 
Hänen äänimääräänsä on todella 
vaikea edes ennustaa?

Sitten on mielenkiintoista 
nähdä myös se, miten Hjallis 
Harkimon perustama Liike nyt 
-ryhmä saa ääniä Orimattilas-
ta. Tunnettuna ehdokkaana on 
lahtelainen Seppo Mustonen, 
joka muutama vuosi sitten vai-
kutti Kaitilantiellä TechnoNicol 
-yrityksen vetäjänä.

Kaikkiaan Hämeen vaalipii-
ristä on 14 kansanedustajaa 
eduskunnassa. Kokoomuksel-
la, keskustalla ja demareille on 
kolme edustajaa, perussuoma-
laisilla kaksi ja yhden edustajan 
puolueita ovat vasemmistoliitto, 
siniset ja kristillisdemokraatit. 
Näillä näkymin voimasuhteet 
tulevat hieman elämään, ja 
puolueitten sisällä tapahtuu 
muutoksia ja uusia nimiä nousee 
eduskuntaan. Keskustan Sirk-
ka-Liisa Anttilan jättämä paikka 
aiheuttanee paljon liikehdintää, 
ainakin keskustassa. 

Onnea matkaan kaikille ehdok-
kaille! Ja mennään äänestämään, 
ettei nukkuvien puolue Uninen 
tulevaisuus ole taas voittaja!

Reijo VälkkynenLahdentien varressa on kymmenittäin vaalijulisteita.
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Huumaa vaalien
Nyt on monilla orimattilalaisilla 
masu täynnä ja iloinen mieli, kun 
eduskuntavaalien ehdokkaat ovat 
kestinneet eri tilaisuuksissa ja 
se kiva jatkuu vielä lauantaihin 
13.4. asti.

Vaaleista on Eetvartti aina 
tykännyt. Tosin on tummiakin 
ehdokkaina. Voi olla, että joutuu 
arpomaan, kenen naisen hyväksi 
ääni tälläkin kertaa menee. Ilman 
naisia meikä nääs olisi jo kuollut 
sukupuuttoon.

Vaalit kiinnostaa niin paljon, 
että piti soittaa selvännäkijä Tar-
ja Suharille ja kysyä miten olisi 
käynyt, jos ääniharava Ville Erola 
olisi ollut persujen ehdokkaana? 
Tarja sanoi, että olisi heittämällä 
mennyt eduskuntaan ja pärjännyt 
hyvin. Ainoastaan kädenvään-
nössä olisi hävinnyt jollekin 
Hakkaraiselle… 

* * *
Orimattilassa eduskuntavaa-
lien ehdokkaat saavat mai-
nostaa vaalien aikaan missä 
vaan mieleen juolahtaa. Aika 
riemunkirjavaa meininkiä siis. 
Helsingintien varrella Tönnöstä 
keskustan ohi Lahdentietä eteen-
päin on useita mainoksia, samoin 
muillakin kujanpätkillä.

Liikenneviraston ohjeissa to-
detaan: Vaalimainosten sijoit-
tamiseen asemakaava-alueilla 
tulee hankkia rakennusvalvon-
taviranomaisen lupa. Ja näin-
hän sitten homma on hoidossa 
Orimattilassa.

Asemakaava-alueilla muissa 
kunnissa saa mainostaa vain 
niille varatuissa vaalitelineissä.

* * *
- Moi, tässä kuva pysäköinnistä 
Kuohutiellä. Mikähän järki tässä-
kin on? Sitä ihmettelee lehtenne 
innokas lukija, nimimerkki Oskari. 
Niinpä niin. Pysäköinti ei ole 
oikein, sillä auton pitäisi olla 
ajoradalla eikä jalkakäytävällä. 
Näitä näkee Orimattilassa tämän 
tästä. Moni kun ei huimausai-
nepäissään erota tienreunaa.

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
Jakelujuniorit Oy

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
15.5.2019

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

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

Erkontie 11
Orimattila
ravintolatehdas.fi

Tehtaan perinteinen
VAPPUBRUNSSI
1.5.2019 klo 11-15. Hinta 28€.
Pöytävaraukset ja tiedustelut sähköpostitse: 
ravintola@ravintolatehdas.fi
tai puhelimitse 010 327 4400

Vappuaattona 30.4.
olemme avoinna
klo 10-05 - BILEET
SIIS AAMUUN SAAKKA!

Wappubrunssi Kehräämöllä 
Luvassa on maistuvaista hyvää, kun Ravintola Kehräämö pitää 
keskiviikkona 1.5. wappubrunssin musiikin kera. Brunssiruoka 
on tarjolla klo 12-18.

Musiikista vastaa Eija Korhonen Duo klo 13-15. Sitten lauteille 
nousee wanha aito Mutkattomat klo 15-18. Eki, Pekka, Hanski, 
jotka lupaavat soittaa kaikki vanhat biisinsä läpi.

Tämä ennakkotietona, seuraa mainontaa.

Samoin yhä vilkutellaan, kun 
ajetaan liikenneympyrään sisään. 
Lähinnä kait Artjärven suunnan 
autoilijat? Pitäisikö järjestää lii-
kenneympyrän ajokurssi?

* * *
Meikää ihmetytti, kun rakas-
tettu kaupunginjohtaja taas 
veti hakemuksensa pois, tällä 
kertaa haku koski Sodankylän 
kunnanjohtajan virkaa. Edellinen 
peruminen tuli Päijät-Hämeen 
hyvinvointiyhtymän toimitusjoh-
tajan paikan hakemisesta, se 
tapahtui vuonna 2014.

Selityksenä nyt kait perhesyyt? 
Meikän mielestä nuo syyt pitäisi 
olla selvillä jo ennen kuin jättää 
hakemuksensa. Kysyä lupa ensin 
kotoa.

* * *
Jaaha, tässäkin postia rakkailta 
lukijoilta, jotka ovat mielensä 
pahoittaneet grillikioskin mai-
nosesitteen kuponkitarjouksista, 
jotka eivät olleetkaan sitten sitä 
mitä luvattiin. Eetvartti on samaa 
mieltä, eli asiakas on oikeassa.

- Mieheni otti kupongilla ker-
roshampurilaisen ja kupin kahvia. 
Hampurilainen oli hyvä, mutta 
kahvin sai pahvisesta mukista, 
eikä kullatusta Pauligin Presi-
dentti -kupista ja lautaselta, joka 
oli esitekuvassa.

- No, itse päätin ottaa ke-
bab-aterian. Ja kupongissa 
komeilee Coca Cola -muki ja 
maukkaan näköinen kebab-an-
nos. Mutta kupongilla sai vain 
ja ainoastaan pelkän kebab 
-annoksen. Harhaanjohtavaa 
mainontaa siis!!! Coca Cola 
-juoma jäi siis saamatta. Myyjä 
vain tokaisi, että juoma kuuluu 

vain hampurilaisaterioihin.
- Tyydyimme siihen. Söimme 

annokset ja jano oli aikamoinen 
annoksen syötyä. Eipä auttanut 
kuin ajaa kotia juomaan, koska 
päätin olla kyseisestä paikasta 
enää ostamatta mitään toistai-
seksi.

- Joten, jos ihmetellään, että 
miksi kukaan ei enää suosi 
Orimattilassa paikallista, niin 
ainakin mainontaan ja niiden 
lupauksiin voisivat yritykset 
kiinnittää huomiota. Ei sillä, että 
muualla kaikki toimisi paremmin, 
mutta pienellä paikkakunnalla 
vaan huono maine leviää hyvin. 
Joten ihmetellä täytyy, että miksi 
näin tapahtui, kysyy naisasiakas?

* * *
Kankaanmäellä katkesi vesijohto 
15.3. aikoihin ja Mega Areenalle 
mennessä tulvi pahasti. Onneksi 
ei tarvittu soutuvenettä, vaan 
autoilla pääsi ja sai sielläkin 
alustapesun ilmatteeksi.

Olisihan se kiva, jos siinä olisi 
lähellä olevalla tyhjällä tontilla 
vaikkapa lampi suihkulähteineen. 
Voisi toimia virkistyspaikkana 
suvella nuiville.

* * *
Sitten kiitosta. Nahkhiirin poijaat 
ovat olleet ahkerina ja aloittivat 
katuhiekkojen poistot hyvissä 
ajoin maaliskuussa. Firman 
hoitamat piha-alueet ovat olleet 
jo monta viikkoa harjattuina ja 
hommat on hoidettu aamutuimiin 
eikä levitelty päivisin pölyjä. YIT:n 
alaiset lakaisinkoneenkuljettajat 
heräsivät 1.4. talviunestaan.

* * *
Erkontiellä kevätpäivän seisaus 
oli 25.3., kun iso kuorma-auto 

tukki väylää. Kuorma-auto tuli Ar-
tjärventien suunnasta, koukkasi 
ensin vastaantulevien kaistalle, 
josta kääntyi oikealle Arvidin pi-
haan päin (kielletty ajosuunta) 
ja sitten peruutti Erkontien yli 
Veikon Vehkeen pihaan. Että 
semmoinen sählinki ja ihan 

vaan siksi, kun isolla kuormu-
rilla ei pääse legoleikkikujalla 
kääntymään liittymistä suoraan 
ja suosiolla sisään.

* * *
Huumeet, varsinkin amfetamiini 
ja kannabis ovat ongelma myös 
Orimattilassa. Taloyhtiöitten 
paskaputkista otetut näytteet 
keskustassa antavat hurjia 
lukemia. Tauti sen kun kasvaa 
vuosi vuodelta ja monet nuoret ja 
aikuiset pilaavat tulevaisuutensa. 
Huumekuskeja on liikenteessä 
paljon!

* * *
Että tämmöstä tautia.

E E T V A R T T I

Iso kuorma-auto aiheutti ison ruuhkan. Iso kiitos aina 
vaan Erkontien suunnittelijoille!

Sopu sijaa antaa. Tämä mainosviritelmä löytyy terk-
karinmäen tuntumasta Helsingintien varresta.

Kankaanmäentiellä olisi pian tarvittu Salon Antin 
pitkävartisia kalastajansaappaita.

Tämä auto on pysäköity 
jalkakäytävälle. Oikein vai 
väärin?

Kuva napattu mai-
nosesitteestä, jonka 
kuponki lupasi enemmän 
kuin antoi. Juoman olisi 
pitänyt kuulua mukaan.

Hyvinvoiva Suomi, jokaiselle
Vaalit eivät paranna sote-palveluita. Sen tekevät ihmiset ja alan ammat-
tilaiset. Me emme tarvitse lisää hallintoa, byrokratiaa tai asiakkaiden 
pompottelua. Nyt on lähdettävä liikkeelle nykytilasta ja parannettava sitä. 

Alueet maassamme ovat erilaisia ja palveluita ei voida tuottaa samalla 
tavalla Lapissa ja metropolialueella. Ratkaisut tulee miettiä ihmisten 
arjen näkökulmasta.

Hoitoon pääsyn nopeuttaminen tarkoittaa hoitotakuuajan tiukentamista. 
Jos julkinen ei pysty tuottamaan palvelua määräajassa, tulee asiakkaalle 
antaa mahdollisuus hakeutua muualle palvelusetelin turvin. Palvelusetelien 
arvot tulee määrätä kunnan tuotantokustannuksen perusteella kuten 
palvelusetelilaki jo nyt edellyttää. Myös hoivaan tarvitaan sitovat määräajat.

Kunnat ovat nyt ja tulevaisuudessa järjestämisvastuussa. Vastuunsa 
täyttämiseksi ne voivat tehdä vapaaehtoista yhteistyötä muiden kuntien 
kanssa. Tämä työ on jo aloitettu monin paikoin ja kunnat kannattavat 
kuntapohjaista mallia.  

Vastuullinen markkinatalous on jo nyt osa sotea. Ilman yksityisen ja 
julkisen yhteistyötä eivät asiakkaat pärjää. Yksityinen sote on luvan tai 
ilmoituksen varaista ja sitä valvotaan jo nyt aktiivisesti. Jatkossa valvontaa 
tulee tehostaa ja se tulee suunnata palveluun eikä palveluntuottajatahoon 
olipa palvelu julkista tai yksityistä.

Väestön vanhetessa palvelutarpeet kasvavat varsinkin hoivassa. Hoivan 
henkilöstömitoituksen tulee olla sopiva, ei yli- tai alimitoitettu. Kustan-
nusten nousua on hillittävä kaikin keinoin jotta pystymme tarjoamaan 
palvelua mahdollisimman monelle.

Suomi on tuoreen YK:n raportin mukaan maailman onnellisin maa. 
Monet asiat ovat hyvin, mutta korjattavaakin riittää. Tartutaan siis toimeen. 
Vanhuspalvelulain ja vanhuspalveluiden laatusuosituksen uudistaminen 
tulevat olemaan aloittavan eduskunnan listalla kärkipäässä.

Aino Närkki, eduskuntavaaliehdokas, Hämeen kokoomus

 - - - - - - UUDENMAAN VAALIPIIRI - - - - - - 
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nahkhiir.fi

Älä nuku,
äläkä huku,
vaikka olisit 
pääsiäispupu

Tule Maatalouspirkan
raksapäivään la 13.4.

Sähköasennustyöt 
luotettavasti ammattitaidolla

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

PALVELEMME
TEITÄ

MA-PE
7.-17

SÄHKÖASENNUS OY
OLIN & TUOMISET
ON A-RYHMÄN
SÄHKÖURAKOITSIJA
Tarjoamme asiantuntevaa
palvelua yli puolen
vuosisadan kokemuksella. 

Tarvitsetko
sähkömiestä? 
Soita ja sovi aika

03-7777 444 
Haluatko tarjouksen
sähköurakasta?
Ota yhteyttä:
Seppo Hämäläiseen,
040 5152 445
seppo.hamalainen@pp6.inet.fi

 myynti ja asennukset

Meiltä myös
SISUSTUS-
VALAISIMET

KOULUTUSOHJELMA
KEVÄT 2019 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen koulutuksiin:
tarja.korpela@lamk.fi / 044 7080 878 

Koulutukset toteuttaa Lahden ammattikorkeakoulu

Osallistuminen maksutonta

    Työkaluja, tukea, tietoa, valmennusta, koulutusta ja 
    apuja kumppanuuksien löytämiseen ja muodostamiseen

    Kehittämisprojekteja ja asiantuntija-apua liiketoiminnan 
    kehittämiseen sekä uudistamiseen

Tuloksellisellista yhteistyötä muuttuvassa toiminta-
ympäristössä Orimattilan alueen yrityksille, yhdis-
tyksille ja sote-palveluntuottajille  

Asiakas ja asiakaskokemus        17.4.2019     
digitaalisessa palveluissa          klo 13-16

Paikka: Sibeliustalo, Puusepänverstas         

VERKOSTOITUVAT 
SOTE-YRITYKSET 
PÄIJÄT-HÄMEESSÄ 

Vahvista osaamistasi ja osallistu 
Verkostoituvat sote-yritykset –hankkeeseen!

www.lamk.fi/hanke/versote

22.5.2019
klo 13-16

Palvelumuotoilu

Paikka: NiemiCampus, Mukkulankatu 19


