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Ostan Orimattilasta

Markkinoitakin tulee...
Erkontie 13, Orimattila

ma-pe 12-17, la 9-14 ja su sulj.
044 974 6132  www.diia.fi

Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu 
Diia Oy

Muista tehdä tilaus ajoissa, 
jotta voimme toteuttaa

kaikki toiveesi.

- Kauneimmat    
 kukka-asetelmat
- Onnittelukukat
- Upeat pullo-
 koristeet
-  Tilaa kukat
 suoraan kotiin

ORIMATTILAN KANTRIKATSASTUS

SOITA
045 693 3748

Topintie 2B
Orimattila

www.omkk.fi

100% Kotimainen katsastusasema

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

Varaa aikasi: omkk.fi / 045 693 3748

Tervetuloa
Kantri-

katsastukseen!

20nahkhiir.fi

Talvi meni, kesä tulee
 ja korona stressaa.....

Käyttäkäämme paikallisia
palveluita, jotta voimme
vaatia niitä jatkossakin.

Nahkhiir Oy tukee myös
paikallisia, kuten tätäkin lehteä

Toukokuun                    13.5.

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, S-marketin vieressä
ORIMATTILA, puh. 0400 900 926
Av: MA-PE 9-16,30, LA SULJETTU

Mascotista aina mukavasti!

Huopakenkiä jokaiseen jalkaan!

- vetoketjulla
- koot 36-4140-46

Miesten jalkaan
LENKKARIT

Vapaa-ajan KENKÄ
naisille

30,- 25,-
(60,-) (50,-)

KAIKKI KENGÄT
ja MUUT TUOTTEET

-50%Ei koske
huopa-
kenkiä.
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Korona sotkee kaiken
Orimattilassakin on koronan takia mennyt jo satojen ihmis-
ten hommat uusiksi tai loppuneet kokonaan. Eniten ovat 
kärsineet yksin- ja pienyrittäjät. Moni on joutunut lopet-
tamaan yritystoimintansa ja sen uudelleen starttaaminen 
tullee olemaan vaikeaa, sillä ei ole enää rahaa yrityksen 
pyörittämiseen, kun asiakkaat kaikkosivat rajoitusten takia.

Korona kaatoi myös ensi lauantaille 25.4. suunnitellun 
raksapäivän, jonne oli ladattu jo kaikki valmiiksi Maatalo-
uspirkan ja Olan Extraa-lehden yhteistyönä.

Samoin käy perinteisten toukomarkkinoitten, jotka oli 
tarkoitus pitää 16.5.

Raksapäivä ja toukomarkkinat ovat Orimattilan kevään 
suurimpia tapahtumia. Ne ovat vetäneet väkeä yli 1000 
henkeä kumpikin.

Orimattilan kaupunki saa myös pahoin tuntea koronan 
vaikutukset ja menettää taloudellisesti todella paljon. On 
päivänselvää, että koko Suomessa joudutaan jatkossa purka-
maan monia sosiaalisia palveluja ja etuja, joita valitettavasti 
monet ovat väärinkäyttäneet vuosia.

Orimattila joutuu tekemään vaikeitakin valintoja saadakseen 
säästöä ja tulevaisuudessa budjettinsa toimimaan. Siinä on 
nyt muutamat jäljellä olevat kyläkoulut lakkautusuhan alla. 
Ei tarvitse olla suurikaan tietäjä, kun sanoo, että pian myydään 
Orimattilan kaupungin omistamia kiinteistöjä, joilla yritetään 
paikata ylensyöntiä ja pahasti miinuksella olevaa budjettia.

- - -
Pahimmat skenaariot väittävät, että koronavirus karkasi 
kiinalaisesta laboratoriosta? Muuten ei kai voi käsittää, 
miten Kiinassa oli heti niin hyvä valmius viruksen vastai-
seen taisteluun? Kenttäsairaaloitakin rakennettiin saman 
tien ja estettiin koronan leviäminen miljardikansaan. Kyse 
ei todellakaan ole ihan normaalista influenssaviruksesta.

Joku tästäkin sekamelskasta vielä hyötyy. Mutta miljoonat 
ihmiset kärsivät.

Yrittäminen ainut ratkaisu
Tällä palstalla on usein tullut todettua, että Orimattilaan on 
saatava enemmän yritystoimintaa, jotta pärjäisimme hyvin.

Hennaa en ole koskaan nähnyt Orimattilan pelastuksena, 
vaan päinvastoin. Henna ei ole millään tavoin osoittautu-
nut tuottavaksi. Mutta Hennan yritysalue olisi aikaa sitten 
pitänyt laittaa kuntoon.

Hennassa ei ole isommin ok-taloja noussut, vasta kolme 
asuntoa on rakennettu. Ilmeisesti osuuskuntatalojututkin 
kaatuivat Keinäsen lähdettyä?

Nyt Vuokratalot suunnittelee rakentavansa kaksi rivitaloa 
Pennalaan. Kysymys kuuluukin, että miksi molemmat sinne, 
kun Henna on kuitenkin eräitten päättäjien silmäterä, jonne 
on uhrattu jo 18 miljoonaa euroa?

Hennan kerrostalohankekin taisi mennä jäihin, kun Wasa 
Group vetäytyi?

Orimattilan tulevaisuus on yrittäjissä ja työpaikoissa. 
Muuta vaihtoehtoa ei ole - ennen kuin olemme lahtelaisia.

Reijo Välkkynen www.olanextraa.fi

Kari Viio on poissa
Ensimmäinen pääsiäispäivä 12.4. 
toi suru-uutisen, että ystäväni Kari 
Viio on nukkunut pois.

Kenkätalo Mascotin mukava kenkä-
mestari ja uuras yrittäjä jää mieleeni 
mieheksi, jonka sanaan ja tekemi-
siin sai aina luottaa. Häneltä löytyi 
sydäntä myös auttaa kavereitaan 
vaikeissa tilanteissa.

Muistan vieläkin, kuinka eka kerran 
tavattiin. Se oli heinäkuussa 2011, 
kun sovittiin Mascotin mainostami-
sesta Extraa-lehdessä. Kari sanoi, että 
se on sitten etusivulle ja laitetaan heti 
elokuun numeroon. Ja niin tehtiin. 
Siitä saakka Mascotin mainos on 
ollut jokaisessa Extraa-lehdessä. 

Teimme Extraan monesti juttua 

Mascotista. Aina Karilla oli positii-
vista kerrottavaa jalkineista, miten 
ne pitää olla nahkaa ja kotimaiset, 
jotka sopivat suomalaiseen jalkaan. 
Halpakenkiä ei noteerattu koskaan. 
Järjestimme vuosien saatossa myös 
useita markkinatapahtumia.

Mascotti valmisti kenkiä Dr. Wiio 
-tuotemerkillä. Niitä on tehty vielä 
näihin päiviin asti. Suomalaista laa-
dukasta nahkakenkää.

Karilla oli iso unelma, jonka hän 
sai jo hyvälle alulle. Huopakenkä. 
Sen hän vuosien mittaan suunnitteli 
pikkutarkasti aina jalkineen pohjan 
rakennetta myöten. Se oli tärkeää, 
että huopakenkä on joka tavalla 
jalkaan sopiva ja turvallinen, jonka 

kanssa voi liikkua niin sisällä kuin 
ulkonakin liukastelematta. Huopa-
kenkä sai heti suuren suosion, ja 
varsinkin vanhempi väki haluaa niitä 
itselleen.

Huopakenkien tuotanto käynnistyi 
viime vuonna Orimattilassa. Karilla 
oli tarkoitus laajentaa valmistusta 
Viroon ja Lempäälään, jossa hän 
asui. Mutta se unelma jäi kesken. 
Kävimme viime syksynä Karin kanssa 
esittelemässä huopakenkiä Sysmässä 
hyvinvointipäivillä. Siellä hän esitteli 
ja kertoi miten huopakengät sopivat 
hyvin myös diabeetikoille ja henkilöille, 
joilla on jalkojensa kanssa ongelmia.

Monet kerrat ”paransimme maa-
ilmaa”. Meillä oli paljon yhteisiä 

näkemyksiä yrittämisestä ja poli-
tiikastakin. Tykättiin samoista jutuista. 

Kari oli syntynyt jatkosodan aikaan 
1943. Lapsuudesta asti hän raiva-
si itse tiensä eteenpäin. Hänellä oli 
matkan varrella 15 kenkämyymälää 
eri paikkakunnilla ja kenkätehdas 
Orimattilassa.

Häntä jäi kaipaamaan kuusi lasta 
ja lukuisia lastenlapsia sekä sisa-
ruksia. Kaikkia heitä hän muisti aina 
lämmöllä. Mukaan lukien ystävien 
ja yrittäjien joukko.

Kiitos Kari. Oli hieno tehdä kanssasi 
yhteistyötä.

Reijo Välkkynen

Tarjolla uusia rivitaloasuntoja

Rauhalanpuisto II:n
asunnot valmistuvat

Arolan alueella olevat Rauha-
lanpuisto kakkosen rivitalot ovat 
loppusuoralla ja ne valmistuvat 
toukokuun puoliväliin mennes-
sä. Arola on yksi Orimattilan 
suosituimmista alueista, sillä 
sinne on rakennettu viimeis-
ten vuosien aikana kymmeniä 
omakoti- ja rivitaloja.

- Asunnoista lähes puolet 
on myyty tai varattu, selvittää 
yrittäjä Matti Korkeamäki 
Maxirakennuksesta.

Rivitaloasunnoissa on läm-
mitysmuotona edullinen maa-

lämpö vesikiertoisella lattialäm-
mityksellä sekä jokaisessa 
asunnossa on huoneistokoh-
tainen, koneellinen ilmanvaihto, 
jossa on lämmön talteenotto. 
Jokaiseen huoneistoon kuuluu 
oma varasto. Autokatospaikat 
myydään osakkeina. Rivitalo-
jen oma tontti on 4858 neliötä, 
joten sopivaa väljyyttä löytyy 
pihapiiriin.

- Maxirakennus pyrkii aina 
rakentamaan laadukkaita, 
toimivia sekä käyttökustan-
nuksiltaan edullisia asuntoja. 

Seuraamme mitä asiakkaat 
tahtovat, asuntojen tulee sijaita 
myös hyvällä paikalla. Kun on 
sopivaa tarjontaa, niin on myös 
kysyntää, Matti pelkistää.

- Rauhalanpuisto II on kuu-
des rivitaloprojektimme. Ma-
xirakennus on vuodesta 2014 
alkaen rakentanut Orimattilan 
keskustan alueelle peräti 75 
rivitaloasuntoa, jotka ovat men-
neet hyvin kaupaksi.  

Rauhalanpuisto on nimen-
sä mukaisesti rauhallisella 
paikalla. Alue on Arolantien 
alkupäässä, josta on helppo 
lähteä keskustan palvelujen 
pariin. Myös koulut ja päivä-
kodit ovat lapsiperheille lähellä. 
Juuri paraillaan rakennetaan 
uutta päiväkotia Kehräämön 
läheisyyteen.

- Markkinoinnista vastaa Kiin-
teistö 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

- Vielä on muutamia asun-
toja jäljellä, joten kannattaa 
ottaa yhteyttä, jos haluaa uu-
den kodin kivenheiton päästä 
keskustan palveluista. Asunnot 
sopivat kaikille, nuorille pareil-
le, lapsiperheille, vanhemmal-
le väelle ja yksinkin asuville. 
Seuraava rivitaloprojekti Maxi-
rakennukselle on nousemassa 
Renkomäkeen. Suunnitteilla on 
useampi muukin kohde, jois-
ta yksi on Isännäntien päähän 
tuleva rivitalo.

Rauhalanpuiston rivitaloasunnot ovat valoisia ja 
vaaleita.
- Keittiöissä on kiva kokata, sillä kaikki kodinkoneet 
ovat nykyaikaisia ja laadukkaita, Matti sanoo.

Rauhalanpuisto II:n vapaana olevat asunnot: 4 kpl kaksioita,
4 kpl kolmioita ja 1 kpl neljän huoneen asuntoja.
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 €
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www.ruskovilla.fi

Lämmintä 
päälle 

vaihtelevaan 
kevätsäähän

Verkkokauppamme 
toimitusaika 

vain 1-2 päivää

KORJAUS-
OMPELUA
Erkontie 6, Orimattila,
käynti Tullintien puolelta
Puh. 045-8806650
heli.lahtonen@katsura.fi

Avoinna ti 10-17, ke ja to 9-14. 
Muuten sop. muk.

Katso lisää netistä: www.katsura.fi

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

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

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

UUSIA RIVITALOASUNTOJA 
Asunto Oy Orimattilan Rauhalanpuisto II
Arolantie 8, Orimattila
Uusia rivitaloasuntoja rakenteilla hyvälle paikalle kes-
kustan tuntumaan. Lämmitysmuotona edullinen maa-
lämpö vesikiertoisella lattialämmityksellä sekä jokai-
sessa asunnossa huoneistokohtainen, koneellinen 
ilmanvaihto, jossa lämmön talteenotto. Jokaiseen huo-
neistoon kuuluu oma varasto. Autokatospaikat myy-
dään osakkeina.  Asunnot muuttovalmiita 15.5.2020. 
Arvioitu hoitovastike 1,80€/m2.
Huoneistokoot ja hinnat:
1 h+kk+s 38 m2 mh. 45 700 € vh. 106 500 €
2 h+kk+s 50 m2 mh. 54 500 € vh. 134 500 €
3 h+k+s 66 m2 mh. 56 900 € vh. 162 500 €
3 h+k+s 72 m2 mh. 57 300 € vh. 172 500 €
4 h+k+s 90 m2 mh. 65 500 € vh. 209 500 €

Rakentaja: RS-pankki:

OP Orimattila

Topintie 2, 16300 Orimattila

PARHAAT MAA-AINEKSET 
RAKENTAJILLE

• Seulotut ja murskatut lajikkeet
• Puutarhamulta

040 526 9119   |   parhaoy.fi

HAAT MAA AINEKSET

KANTRIT 17.7. Varauksin.

Kiinteistö Kane rakentaa
myös jätevesijärjestelmät
Kiinteistö Kanen autot on tuttu näky Ori-
mattilan seudulla. Loka- ja vesikuljetusten 
sekä vesikaivojen lisäksi Kane rakentaa ja 
hoitaa myös jätevesijärjestelmiä.

- Meillä on jätevesijärjestelmien rakentami-
seen kaksi kaivinkonetta ja kuorma-autoja, 
joten palvelemme asiakkaita kaikessa mitä 
tarvitaan, selvittää yrittäjä Kari Laine.

- Pystymme rakentamaan uusia tai kor-
jaamaan vanhoja jätevesijärjestelmiä, aina 
tarpeen mukaan. Myös avaimet käteen -pe-
riaatteella Kane hommaa kaikki tarvikkeet 
ja tekee maansiirto- ja asennustyöt.

Kari kertoo, että sateiset syksyt ja lauhat 
talvet ovat aiheuttaneet nyt monia ongelmia 
jätevesijärjestelmille ja kiinteistöjen sala-
ojajärjestelmille. 

- Veden paine aiheuttaa nyt maassa eri-
koisen ilmiön, kun se saa aikaan nostetta. 
Monet jätevesien umpisäiliöt joutuvat koville, 
kun ne tyhjennetään, niin silloin saattaa 
tapahtua maan sisällä nostetta, joka rikkoo 
tyhjän umpisäiliön. Se voi revetä ja sitten 
säiliöön pääsee maaperästä vettä ja säiliö 
on jatkuvasti täynnä.

Yksi umpisäiliöitä rikkova syy on myös se, 
että ne on sijoitettu liian syvälle maahan, 
jolloin päällä oleva maakuorma painaa 
säiliöitä lyttyyn ja rikkoo niitä.

- Sen takia onkin tärkeää seurata miten 

kiinteistöillä jätevesien umpisäiliöt toimivat. 
Jos ne täyttyvät liian usein, niin saattaa 
olla kyseessä repeytymä ja niihin pääsee 
ylimääräistä vettä.

Myös kiinteistöjen salaojat ovat ongelmis-
sa, jos rakennusten ympärillä on käytetty 
liian hienoa hiekkaa, joka tukkii salaojia. 
Varsinkin märät kelit saavat hiekat liikku-
maan salaojiin.

- Monesta talosta puuttuu kokonaan sa-
laojat, tai täyttömaa on ollut sellaista, jossa 
vesi nousee kapilaarisesti rakenteisiin. Ne 
on syytä korjata, ettei kiinteistöille aiheudu 
kosteusvaurioita.

- Kannattaa tutkailla tilannetta. Jos sala-
ojaputkista ei tule vettä lainkaan, niin voi 
olla katkos jossain, Kari aprikoi.

Kane laittaa salaojatkin kuntoon.

Liitännät myös
jätevesiverkkoon

- Teemme kiinteistöjen liittämisiä myös 
kaupungin jätevesiverkkoon. Nythän on 
kaava-alueilla ympäristöviranomaisten mää-
räys, että kaikki asuinkiinteistöt on liitettävä 
kaupungin jätevesiverkkoon. Samalla hoituu 
myös kunnallinen vesijohto kiinteistöille. 
Tarvittaessa rakennamme myös pumppaa-
mon, jonka myös huollamme, Kari kertoo.

Orimattilassa on haja-asutusalueillakin 
paljon kiinteistöjä, jotka ovat saaneet mää-
räyksen liittyä kaupungin jätevesiverkostoon. 
Näitäkin liittämisiä Kiinteistö Kane tekee. 
Jätevesilaki edellyttää, että pohjavesialueilla 
kiinteistöillä on oltava wc-vesillä umpisäiliö. 
Niitä on edelleen varsin paljon vaihtamatta.

- Lähdemme aina asiakkaan tilanteesta. 
Rakennamme sen mukaan, miten asiakkaalle 
on paras ja edullisin vaihtoehto.

- Toivottavasti kaikki jätevesirakentamiset 
ja liittymiset saadaan tehtyä sopuisasti niin 
viranomaisten kuin kuntalaistenkin kesken.

Kari kertoo, että kiinteistöjen liittämiset 
vesilaitoksen vesi- ja jätevesiverkkoihin 
ovat maksaneet muutamasta tonnista aina 
12 000 euroon.

- Se on aina tapauskohtainen. Kuinka pitkä 
matka vedetään, millaista on maasto, tarvi-
taanko pumppaamo väliin ja niin poispäin. 
Kaikkihan selviää, kun kutsuu meikäläisen 
paikan päälle tutustumaan. Katsotaan tilanne 
yhdessä ja teen tarjouksen kokonaishommas-
ta. Sitten tietty on erikseen liittymismaksut, 
jotka ovat kaupungin määräämiä taksoja.

Jätevesilaki siis edellyttää, että vuoden 
2019 lokakuun loppuun mennessä tuli hoitaa 
vesialueiden läheisyydessä ja pohjavesialu-
eilla olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät 
kuntoon. Orimattilassakin on vielä useita 
kiinteistöjä, joita ko. jätevesilaki koskee. Ne 
kannattaa laittaa kuntoon ja näin välttyä 
mahdollisilta sanktioilta.

- - -
Kiinteistö Kane hoitaa myös vesikaivojen 
huollot ja rakentamiset.

- Nyt keväällä on hyvä laittaa juomavesi-
kaivot kuntoon. Nekin tarvitsevat puhdis-
tamista muutaman vuoden välein. Myös 
vesikuljetukset sujuvat säiliöautollamme, 
joka kuljettaa vain puhdasta vesiverkon vettä.

- Soita 040 546 3076, niin hoidetaan 
homma, Kari sanoo.

- Rakennamme liittymiset myös 
kaupungin jätevesiverkkoon, Kari 
sanoo.

Kane vaihtoi rikkoontuneen jätevesisäilön uuteen 5000 litran säiliöön. 

“ Pystymme rakentamaan 
uusia tai korjaamaan van-
hoja jätevesijärjestelmiä, 

aina tarpeen mukaan, myös 
avaimet käteen -periaatteella.
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Kehräämö Kehräämö palveleepalvelee

Wanha villatehdas kutsuu
ja tarjoaa monipuolisesti
shoppailua, hyvinvointia...

Orimattilan parhaaksi

Kohti kesää
iloisin mielin!
Seuraa meitä
facebookissa
Orimattilan Kehräämö

- Minäkin ostan aina kaikenlaista
 kivaa Orimattilan erikoisliikkeistä.
- On niin mukavaa, kun niissä aina
 myös palvellaan. Ja mikä vielä on
 hyvää, niin saa niissä tinkatakin!

Orimattilassa on paljon
erikoisliikkeitä, niin pieniä
kuin suurempia osaajia,
erilaisia palveluja tarjolla!

OMASTA
Orimattilasta

OSTAN

Terassejakin rakennetaan

Nyt koti rempataan
ja pihapiiri kuntoon!
Urheilun joukkuepeleissä sano-
taan, että hyökkäys on paras 
puolustus! Niin tehdään nyt koro-
naviruksenkin aikaan ja ei anneta 
sille mitään periksi, vaan isketään 
virus taka-alalle ja kanveesiin. 
Maatalouspirkassa on maa-
lis-huhtikuussa ollut vilskettä, 
kun monet kotona olevat, myös 
lomautetut ja vaille työtä jääneet 
ihmiset ovat laittaneet vauhtia 
hommiinsa. Moni asunnono-
mistaja rakentaa terassia ko-
tipihaansa, moni tekee pikku 
sisustusremppaa, moni laittaa 
pihapiiriä uuteen uskoon…

- Nyt monellakin on hyvää 
aikaa tehdä vaikkapa terassi. 
Meiltä saa siihen hommaan 
kestopuut ja tarvikkeet sekä 
rakentamiseen työvälineet, 
lupaa Tero Lahtonen Maata-
louspirkasta.

- Neuvomme ja opastamme 
rakentamisessa tee se itse 
-rakentajia. Myös suositamme 
osaavia rakentajia, joita voi 
pyytää tekemään runkotyöt. 
Kodissa tai firmassa voi myös 
maalata tai laatoittaa sekä laittaa 
lattioille laminaattia tai vinyyliä, 
joita saa Maatalouspirkan kautta 

toimitusmyyntinä.
- Sisustusremppaa kannattaa 

myös tehdä. Siihenkin meiltä saa 
tarvikkeet ja neuvomme miten 
homma sujuu parhaiten, jos te-
kee itse.

- Ulkomaalauskausikin alkaa 
keleistä riippuen lähiaikoina, 
viimeistään toukokuun lopulla.

- Sitten voi laittaa pihapiiriä 
kuntoon. Vaikkapa koristaa 
pihalaatoilla terassin edustaa 
tai pikku polkuja, kuka mitäkin 
haluaa. Pihalaatat ovat saapu-
massa nyt huhtikuun lopulla 
meille myyntiin.

Tero kertoo, että piha- ja 
puutarhapuolella on ollut myös 
vilskettä, sillä klapikoneita on 
mennyt kaupaksi sekä muitakin 
puutarhakoneita ja -välineitä.

- Erilaisia kasvinsuojeluaineita 
puutarhan hoitoon kuluttajille on 
myynnissä. Myös hengityssuo-
jaimia pyrimme saamaan koko 
ajan lisää.

Raksapäivä, ehkä?

Koronaviruksen takia isot 
massatapahtumat on joudut-
tu perumaan. Maatalouspir-
kan raksapäivän piti olla ensi 
lauantaina, mutta se peruttiin 
maaliskuussa, kun valtiovalta 
niin suositti. Moni nyt kyseleekin 
raksapäivän perään.

- Me olimme tehneet paljon 
töitä raksapäivään, eli kaikki oli 
jo lähes valmiina. Esittelijöitäkin 
oli tulossa paikalle yli 20 yritystä. 
- Olemme kaikkien esittelijöitten 
kanssa sopineet, että jos rak-
sapäivä pidetään myöhemmin, 
niin he ovat silloinkin mukana. 
Alustavasti raksapäivää on 
kaavailtu elokuun puolenvälin 
jälkeen lauantaille, mutta tilanne 
on auki. Me emme voi vielä tietää 
miten koronavirus vielä silloin 
vaikuttaa, Tero pohtii.

- - -
Edelleen tavaraa tehdään ja 
se liikkuu Suomessa. Pidetään 
kaikki yhdessä rattaita yllä ja 
kulutetaan kukkarolle sopivasti 
kaikkia suomalaisia tuotteita!

- Kyllä me tästä selvitään!
Reijo Välkkynen

- Nyt kannattaa rakentaa vaikkapa terassi. Meiltä löytyy siihen kaikki mitä tarvi-
taan, sanovat Kimi ja Niko Maatalouspirkan kestopuu-osastolta.

“ Nyt monellakin on hyvää aikaa tehdä vaik-
kapa terassi. Meiltä saa siihen hommaan 
kestopuut ja tarvikkeet sekä rakentamiseen 

työvälineet.

Koronantäyteiset
terveiset Hellimöltä
Tässä Hellimöltä hieman tietoa koronan 
vaikutuksista toimintaamme.

Kuten arvata saattaa, meilläkin on toiminta 
lähes seisahtunut. Työntekijöistä melkein kaik-
ki on nyt lomautettuna, koska ryhmävaraukset 
on peruttu koko keväältä ja yksittäisetkin 
asiakkaat ovat pääosin kaikonneet hallituksen 
suositusten vuoksi.

Todella sydämestäni toivon, ettei tämä 
poikkeustilanne kestä kovin kauaa. Minä 
teen edelleen sen verran töitä mitä niitä on 
ja Hellimölle voi varata aikoja myös hoito-
pisteisiin tai saunamaailmaan enintään 2 
henkeä kerrallaan (tai perhe).

Hoitopisteitähän ovat suolahuone (keuhkot 
kiittävät!), Äänisen aaltojen matalaäänihie-
ronta, infrapunasauna, Mielenkeinujen riip-
pukeinurentoutus, käsiparafiinit ja Pyrami-
din piikkimattorentoutus. Minulle voi varata 
aikoja muun muassa kuumakivihierontaan, 
intialaiseen päähierontaan ja jalkahoitoihin. 

Hellimön lahjakortteja voi ostaa puheli-
mitse tai sähköpostitse tai voit tulla myös 
paikanpäälle ostoksille, mutta kannattaa 
soittaa ensin, että olen paikalla. Olemme 
nyt poikkeustilanteessa auki vain sopimuk-
sen mukaan.

Lahjakorttimmehan ovat voimassa vuoden 
ja ne käyvät maksuvälineenä kaikkiin palve-
luihimme, joten varmasti ehtii käyttämään 
sen vielä tämän tilanteen jälkeenkin! Säh-
köpostimme on info@hellimo.fi ja puhelin 
044-3773017, niihin vastailen arkisin noin 
klo 10-15.

Voimia ja tsemppiä kaikille tähän poikke-
ukselliseen tilanteeseen! Kyllä tästä vielä 
selvitään! Pysytäänhän terveinä!

Emma, Hellimö
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03 777 3111

Tue paikallista yrittäjää

03 777 3111

Puh. 037773111 ORIMATTILAN
URHEILU JA KONE OY  

Seuraamme tiiviisti
valtakunnallista

tilannetta ja
noudatamme
ohjeistuksia

asiaan liittyen.

Lohikäärme
AUTON jousitus kestää joka kerralla. Ikään 
kuin se tietäisi, miksi se oli hankittu. Hylätty 
ranskatar. Ranskattaria ei hylätty helpolla, 
ne tarrautuivat sieluun ja niitä sai ravistella 
irti niin, että kultaiset korvakorut helisivät 
parfyymin kietoessa tuoksuunsa. Tiessä oli 
kuoppia, kuin jumalat olisivat leikkineet mar-
morikuulilla, joiden sisällä oli maailmoja. 
Heitelleet niitä sinne tänne niin, että tielle oli 
jäänyt rikkoutuneista kuulista pieniä kuolleita 
meriä. Hänen ranskalainen autonsa kesti 
ne kuopat, kerta toisensa jälkeen ja kaarsi 
kauniisti tutun mutkan taakse tallin pihaan.

TALLIN olemus oli sama kuin aina. Haat 
olivat auki, hevoset viety sisälle. Koirat olivat 
vastassa. Ne tervehtivät ratsastajia päivä 
päivän jälkeen aina samassa tilassa. Rie-
muissaan jälleennäkemisestä, vapaat hännät 
peräpäätä heiluttaen. Olivat narskutelleet 
varastamiaan porkkanoita. Siellä täällä nä-
kyi porkkananpalasia, joissa oli paljastavat 
hampaanjäljet. Vain hevosilta voisi lipsahtaa 
kokonainen porkkana, koirat vain unohtavat 
syödä koko porkkanan, jättäen sen lojumaan 
mielenkiintoisemman asian ilmaantuessa 
paikalle. Hän pysähtyi tallin ovelle. Tasai-
nen rouske kuului varpusten sirkutuksen 
säestämänä. Kohina kuului janoisen tamman 
työntäessä turvallaan vesihanaa, äänet olivat 
hänelle yhtä rauhoittavia, kuin joen solina 
kullankaivajalle. Toivon ääniä. Kuten joki aina 
virtaa, tarvitsevat hevoset ihmistä. Tallilla sitä 
asettaa ihminen ajatuksissaan palapelinsä 
osaset aina kohdilleen, oikeisiin uomiinsa.

VANHAN hevosrouvan loimi oli kurainen. Se 
pyöristi sieraimiaan, kun ratsastaja työnsi 

kätensä nuuhkittavaksi ja kuuma sisään- ja 
uloshengitys lämmitti ratissa kylmettyneitä 
sormia. Ratsastajan mielikuvitus oli saa-
punut lohikäärmeiden maahan, vapaaseen 
ja uljaaseen maahan, jossa ainoa uhka oli 
tuleva myrsky, jolloin lohikäärmeillä ei voinut 
lentää, vaan ne piti peitellä unilaulujen kera 
lämpimiin heiniin odottamaan kohisevaa 
kevättuulta. Hevonen ravisti harjaansa, kaik-
kialle tulvi kuivan mudan pölyä ja hevosen 
tummaa tuoksua. Välillä ei ratsastaja pes-
syt hiuksiaankaan, vaikka kotona sanottiin. 
”Sinä haiset tallilta”. Hän ei välittänyt. Se 
oli hänen lohikäärmeensä haju. Se suojeli 
häntä. Kotona kun vaativat silmät tuijottivat 
häntä, hän ummisti silmänsä ja kuvitteli 
itsensä lohikäärmeensä selkään ja miten 
sen vahvat siivet löivät pilvistä reunuksia irti.

Kerttu Laine

Haku alkoi 17.4.

2 000 euron tuki
yksinyrittäjille

Orimattilan kaupunki myöntää avustusta 
yksinyrittäjille, joiden taloudellinen tilanne 
on heikentynyt koronaviruksen vuoksi. Ori-
mattilan laskennallinen osuus valtion tukipa-
ketista on 715 846 euroa. Tuki on haettavissa 
16.3.–31.8.2020 väliseltä ajalta syntyneisiin 
kustannuksiin.

Tukea tarvitsevat voivat valmistautua 
hakuun kokoamalla tarvittavat liitteet ja 
valmistelemalla vapaamuotoisen selvityk-
sen koronan vaikutuksista liiketoimintaan. 
Tukiehdot ja hakuohjeet on julkaistu kaupungin 
verkkosivuilla, jossa julkaistaan myös linkki 
hakemukseen.

Yksinyrittäjän tuki on 2 000 euron suuruinen 
kertakorvaus, joka on tarkoitettu yritystoimin-
nasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat 
esimerkiksi tilojen ja laitteiden kustannukset 
sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Sen sijaan 
palkkamenot eivät kuulu yksinyrittäjän tuen 
piiriin. Työttömyystuki ei sulje pois mahdol-

lisuutta yksinyrittäjän tuelle.
Yksinyrittäjän tuen ehtona on, että yrittäjän 

taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat hei-
kentyneet koronaviruksen vuoksi. Taloudelli-
sen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli 
yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 
prosenttia, kun kulut ovat pysyneet lähes 
samalla tasolla esimerkiksi edellisvuoteen 
verrattuna.

– Hakemuksia odotetaan satoja, joten kä-
sittelyprosessilta vaaditaan joustavuutta ja 
varmuutta. Hakuprosessi toteutetaan ulkoisen 
järjestelmätoimittajan kanssa yhteistyössä, 
jotta mukaan saadaan muun muassa vahva 
tunnistautuminen. Myös kriteeristön suhteen 
halutaan toimia mahdollisimman pitkälti sa-
malla tavalla kuin muissa alueen kunnissa, 
Kehittämispäällikkö Jenni Tolvanen toteaa.
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Jenni Tolvanen,
041 543 8517, jenni.tolvanen@orimattila.fi
www.orimattila.fi

- 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 

Kiitosta tulee Päärnilään
Luhtikyläntien ja Päärniläntien 
kesäinen kukkalaatikko oli 
saanut pääsäiskoristelun. Pa-
junkissoja ja värikkäitä koris-
teita oksissa. Se kyllä ilahdutti 

ja toivotti iloista kävelylenkkiä.
Kesäisin siinä laatikossa oli 

kukkia ja talvella näkyi havuja 
ja muita koristeita. Joulun aikaan 
oli mukana myös puinen tonttu.

Asialla lienevät Päärnilän 
alueen henkilöitä, jotka näin 
pitävät tienristeyksen aluetta 
kauniina. Kiitos tekijöille.

Vuokko ja kaveri

Roskisdyykkari?
Lukija lähetti toimitukseen 
kuvan ja kyselee: Onko jollain 
jo niin nälkä, että pitää pöyhiä 
roskiksista syötävää?  Vai onko 
mustavaristen tekemä roskiksen 
tyhjennys?

Jos on ihmisen nälästä kyse, 
niin kannattaa ottaa yhteyttä 
seurakuntaan tai Orimattilan 
hyväntekeväisyysyhdistykseen. 
Kumpikin taho antaa ruoka-apua.Kukkalaatikkoa oli ilo katsella Päärniläntiellä.
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Aineistot viim. 8 päivää
ennen ilmestymistä:
reijomedia@hotmail.com
050 336 8425 / Reijo
www.olanextraa.fi

13.05. TOUKOKUU
10.06. KESÄKUU
15.07. HEINÄKUU
12.08. ELOKUU

16.09. SYYSKUU
14.10. LOKAKUU
11.11. MARRASKUU
16.12. JOULUKUU

Orimattilan
parhaaksi!
Ilmestyminen 2020

EXTRASSA MAINOKSESI HUOMATAAN!

- Tule mukaan
iloiseen menoon!

Orimattilan ja Päijät-Hämeen
OP Kodit yhdistyivät 1.4.2020
OP Koti Orimattilan toiminnot yhdistettiin OP Koti Päijät-Hämeen 
kanssa huhtikuun ensimmäisenä päivänä. 

– Voimien yhdistäminen antaa meille hyvät lähtökohdat vastata 
asiakkaiden tarpeisiin ja parantaa palvelukykyämme Päijät-Hä-
meessä. Yhdessä meidän on helpompi vastata tulevaisuuden 
haasteisiin ja voimme tarjota asiakkaillemme kilpailukykyiset 
ja monipuoliset palvelut myös nopeasti muuttuvassa ja digitali-
soituvassa toimintaympäristössä, kertoo OP Koti Päijät-Hämeen 
toimitusjohtaja Raija Laine-Paajanen. 

– Hallinnolliset tehtävät vievät henkilökunnalta suhteettoman 
paljon aikaa, jota nyt yhdistymisen myötä vapautuu asiakkaiden 
hyväksi. Tehokkuutemme paranee ja voimme panostaa enemmän 
myös esimerkiksi osaamisen kehittämisen. Ja tavoitteenamme 
on myös kasvattaa markkinaosuuttamme, kertoo myyntipäällikkö 

Mika Nyman Orimattilasta.
OP Koti Orimattilan kolme kiinteistönvälittäjää siirtyvät vanhoi-

na työntekijöinä OP Koti Päijät-Hämeen palvelukseen. Jatkossa 
palvelemme asiakkaitamme yhteensä 19 kiinteistönvälitysam-
mattilaisen joukkueella.

OP Koti Päijät-Häme palvelee kaikissa kodin vaihtoon liittyvissä 
asioissa. Kokeneet ja pystyvät kiinteistönvälittäjämme ovat avuksi 
vanhan kodin myymisessä ja uuden kodin löytämisessä yhteensä 
vuosikymmenten kokemuksella. 

– Jatkossa tulemme näkymään enemmän myös Orimattilassa, 
jossa toimipiste säilyy entisessä paikassa Osuuspankin yhteydes-
sä, Laine-Paajanen jatkaa ja toivottaa uudet ja vanhat asiakkaat 
tervetulleeksi hyville asuntokaupoille.

Aloita liikunta maltilla
Ihanaa, se on kevät nyt! Mieli on virkeä ja 
intoa riittää jälleen oman kunnon paran-
tamiseen, kun ilma lämpenee ja aurinko 
paistaa. Lähdetään kuitenkin maltilla uusiin 
harrastuksiin niin vältämme pahimmat suden-
kuopat. Helposti ajattelemme, että enemmän 
on enemmän, mutta tässä tapauksessa se 
ei kuitenkaan ole niin.

Kunnon kohottamiseen riittää aluksi kaksi 
harjoitusta viikossa, jos elämä on ollut pit-
kään passiivista. Tärkeintä kehittymiselle on 
säännöllisyys ja järkevä nousujohteisuus. 
Kehittyminen on täysin yksilöllistä riippuen 
esimerkiksi geeneistä, aikaisemmasta urhei-
lutaustasta ja iästä. Aloittelevan kuntoilijan on 

tärkeää lisätä myös yleistä arkiaktiivisuutta, 
sillä sekin on tärkeä osa kunnon kehittymisen 
kannalta. Arkiaktiivisuus on matalatehoista 
liikuskelua, kuten työmatkojen kävelyä tai 
portaiden käyttöä hissin sijaan.

Palautuminen treenistä on tärkeää, jotta 
päästään aloittamaan uusi treeni aina ter-
veellä keholla. Kehon eri osat, kuten nivelet 
ja lihakset on totutettava treeniin pikkuhiljaa, 
jotta vältytään esimerkiksi rasitusvammoilta 
tai sairastumiselta. Palautumiseen tarvit-
semme riittävästi unta, ravitsevaa ruokaa 
sekä palauttavaa arkiaktiivisuutta.

Myös mieli pysyy virkeänä, kun treenejä 
tehdään vain sen verran mistä pystyy pa-
lautumaan. Motivaation säilymisen kannalta 
on hyvä laatia viikko-ohjelma. Tällöin pystyt 
asennoitumaan treeneihin ja ne tulee tehtyä, 
kun niille on varattu aika arjestasi. Oman 
terveyden ja kunnon tärkeyttä ei voi liikaa 
korostaa. Jos pidämme itsestämme huolta, 
niin jaksamme pitää huolta myös läheisis-
tämme ja muista meille tärkeistä asioista.

Liikkumaan voi lähteä esimerkiksi teke-
mällä koko vartalon lihaskuntotreenin kaksi 
kertaa viikossa maanantaina ja torstaina. 
Lisäksi on suositeltavaa käydä kaksi kertaa 
viikossa 30-60 min kävelylenkillä kevyesti 
hengästyen, jotta keho ja mieli palautuu 
arjen ja lihaskuntoharjoittelun tuomasta ra-
situksesta. Treenien kestoa lisätään aluksi 
pikkuhiljaa kuukauden ajan, jonka jälkeen 
aletaan lisäämään tehoa eli esimerkiksi pai-
noja lihaskuntoliikkeisiin ja juoksupyrähdyksiä 
lenkkiin. Pitämällä lepoviikon joka kolmas 
tai joka neljäs viikko varmistat kehittymisen.

Eikun menox!

Liikunnallisin terveisin,
Tinja Krigsman,

044 591 1271
Personal Trainer

Halloumijuusto kruunaa
hunajaiset uunijuurekset
Syksy ja talvi ovat suomalaisten juuresten ja si-
pulien sesonkia. Juurekset ovat parhaimmillaan 
uunissa pitkään rakkaudella haudutettuina. 
Halloumijuustolla tuunatut uunijuurekset ovat 
hyvä lisäke lihalle tai broileille, ja kasvissyöjälle 
ne käyvät ateriaksi sellaisenaan esimerkiksi 
riisin ja raikkaan salaatin kera. Ihanan värikäs 
ruoka valmistuu uunissa ”itsekseen”, ja sillä 
aikaa kokki voi puuhailla muuta, vaikkapa 
siivota tai ulkoilla. 

Hunajaiset uuni-
juurekset halloumilla
400 g palsternakkaa
500 g porkkanaa
400 g lanttua
2 punasipulia
2 paprikaa
4 rkl oliiviöljyä
2 rkl juoksevaa hunajaa
½ sitruunan mehu
1 tl hienokiteistä merisuolaa
muutama kierros mustapippuria myllystä

100 g halloumijuustoa
tuoretta rosmariinia ja timjamia

Kuori ja leikkaa lanttu, porkkana ja palster-
nakka paloiksi. Kuori ja lohko sipulit. Halkaise 
paprikat, poista kanta ja siemenkota ja leikkaa 
kuutioiksi. Voitele uunivuoka öljyllä ja kumoa 
juurekset, paprikat ja sipulit vuokaan. Valuta 
päälle öljyä, sitruunamehua ja hunajaa. Paista 
200-asteisen uunin keskitasolla 40 minuuttia 
tai kunnes juurekset ovat pehmeitä. 

Viipaloi halloumi ja lisää uunivuokaan kyp-
sennyksen puolivälissä. Voit myös paistaa 
halloumiviipaleet öljyssä pannulla ja lisätä 
valmiiseen ruokaan. Vinkki: saat ruoasta ve-
gaanisen jättämällä juuston ja hunajan pois. 
Hunajan tilalle sopii luomu täysruokosokeri 
tai intiaanisokeri.

Resepti ja kuva: kotitalousopettaja Aira Kuvaja
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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
Orimattila, Artjärvi,
Myrskylä, Pukkila.

Noutojakelussa: Kehräämö 
ja K-Supermarket Orimattila.
Jakelupainos:

n. 10.500 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
13.5.2020

Salon Korjaamo Oy
Käkelänraitti 2 A Orimattila, 03 777 1244

Aukioloajat: KORJAAMO MA-PE 8-17
Hinauspäivystys 24/7 Soita 0400 483 045

PESULINJA avoinna 24/7

Huhtikuun loppuun
PESUTARJOUS

-50%
ALENNUS!

Kilauta kaverille.
Ja kerro, että Olan Extraa

voi lukea myös netissä!
Eikä se maksa edes mitään.

www.olanextraa.fi
Yritysten ja
palvelujen
puolesta. 

Suomen tunnetuin
ja TV:stäkin tuttu

TAROT-tulkitsija
TUULA HUHTALA
Ajanvaraus:
041 707 1920
Katso lisää netistä:
www.tarot-tuula.fi

Huhkitaanpas
Pääsiäinen meni, virpojia näkyi 
vain etänä. Jonkin verran kait 
Kuivannolla trullit kuiski, mutta 
muuten aika hiljaasta oli joka 
rintamalla.

* * *
Koronaviruksen myötä on nous-
sut monenlaisia juttuja esiin ja 
mukamas ideoita sen voittami-
seen. Muun muassa vanhoja ra-
jariitoja, kun muutama heppuli 
on vaatinut entistä Orimattilan 
ja Artjärven rajaa suljettavaksi, 
ettei tauti kait leviä?

Sitten joku ehdotti, että Pa-
lojoen vettä voisi pullottaa ja 
myydä viruksen torjuntaan. 
Voisi kyllä olla niin tehokasta, 
että virustorjuntavettä nauttinut 
ei nauti enää mitään sen jälkeen.

Kaikkia ei kannata ottaa to-
sissaan.

* * *
Joku vaan jaksaa olla järjetön 
heppuli, kun jatkuvasti kaataa 
liikennemerkkejä. On meinaan 
sairasta touhua sekin, kun Tön-
nön ahteen päällä ensin joku 
ajoi isommalla vehkeellä liiken-
teenjakajan ylitse 18.3. tienoilla 
ja kaikki merkit mäkeen. Sitten 
se korjattiin ely-keskuksen toi-
mesta ja ans olla, niin lauan-
taiaamuna 4.4. kaikki jakajan 
merkit taas kaadettu. Ja se oli 
tehty käsivoimin. Taas joudut-
tiin korjaamaan merkit pystyyn. 
Olisikohan kyseisen tyypin käydä 
kallonkutistajan pakeilla?

* * *
Koivulan ja Lintulan alueella ei 
tykätä, kun joku käyttää moot-
torisahaa lähes päivittäin. On 

äänekästä ja häiritsevää tou-
hua, kun kyse ei ole edes tuiki 
tarpeellisesta päristelystä.

Voisiko joku ympäristövi-
ranomainen puuttua asiaan, 
muiltakin osin? Noin kysyttiin 
meikältäkin kantaa asiaan. 
Samaa mieltä olen, että ei ole 
kiva juttu. Ei.

* * *
Jaahas. Kaupunginhallitus hy-
väksyi kaupunginjohtajan osal-
listumaan julkisen johtamisen 
Public EMBA -koulutukseen. 
Tästä Eetvartille on tullut monta 
tiedustelua, että onkohan siitä 
mitään apua?

On mielenkiintoista. Joku tiesi 
sanoa, ettei vanha koira opi uusia 
temppuja.

Oli miten oli, niin taas rahaa 
palaa…

* * *
Kaupunginjohtajan palkkaa 
tarkistettiin 1.4. lukien. Se on 
nyt 8 500 euroa kuukaudessa. 
Presidentti Niinistö vetosi, ettei 
nyt tässä vaikeassa taloustilan-
teessa jaeta osinkoja ja koroteta 
palkkoja. Miten tässä kävi, niin 
sitä voi jokainen arvuutella ty-
könään?

Orimattilan kaupunki on aloit-
tanut yhteistoimintamenettelyn 
poikkeusolosuhteiden vuoksi. 
Neuvottelut koskevat enintään 90 
päivän lomautuksia tuotannollisin 
perustein, eivät irtisanomisia.

* * *
Koronavirus ei hetkauta Hal-
maan saunaseuran toimintaa, 
sillä kuukausikokous pidettiin 
etänä ja kaikki saunoivat ko-
tonaan. Yhtään kokousta ei 
ole peruttu 12 vuoden aikana. 
Reipasta sakkia, sanoo meikä!

Eräässä firmassa hoidetaan 
saunominenkin varoetäisyy-
dellä…

* * *
Sen sijaan joulupukkijutut 
ovat vaarassa. Oikeusminis-
teri Anna Maija Henrikssonnin 
mukaan kyse ei ole tartunta-
vaarasta, vaan siitä, ettei enää 

voi tehdä pimeässä työtä? 
Tuo nyt tuskin koskee montaa-
kaan pukkia, sillä suurin osahan 
ilmoittaa kiltisti pimeän ajan tu-
lonsa verottajalle.

* * *
Pitäisiköhän Orimattilassakin 
siirtyä pormestarimalliin ja 
luopua kalliista kaupunginjoh-

tajan virasta? Sitä pohdittiin 
taannoin Marengissa, joka oli 
vielä avoinna ennen koronaa. 
Kärkölässä menee nyt mukavasti, 
kun siellä on pormestarina Mark-
ku Koskinen, joka oli aiemmin 
kunnanhallituksen puheenjohtaja. 
Orimattilassa voisi olla por-
mestarinna, eli valtuuston pu-
heenjohtaja voitaisiin valita. Tai 
sitten pormestariksi joku mukava 
kenttämestari.

* * *
Sitten tiedoksi: Arskan kesän 
puistojoogakurssi on peruttu. 
Nyt vaan toivotaan, että syk-
syllä päästään taas jatkamaan. 
Reiskahan poistui jo taivaisiin 
joogahommiin.

* * *
Sitten tällä kertaa lukijoitten kii-
tokset saa Nahkhiir, joka hoiti 
ajoissa hiekanpuhdistukset omil-
ta reviireiltään. Monet muut aloit-
tivat 3-4 viikkoa myöhemmin. 
Nahkhiir tekee aina puhdasta 
jälkeä pihassa ja puutarhassa.

* * *
Korana-valaisin oli jo ennen 
koronavirusta. Sellaisen kun 
hommaa kotiinsa, niin ei iske 
koronakaan. Oheinen valaisin 
löytyy paikallisesta.

* * *
Kovin jää kapeeksi Kärrytien ja 
Käkeläntien rempattu ajoväy-
lä. Ei kaksi isoa rekkaa mahdu 
kunnolla ohittamaan toisiaan. 
Oi voi vaan, taas.

* * *
Sitten taas lukijakuva, jossa nä-
kyy Lahdentien ojien hirvittävä 
roskamäärä. Ja samaan kuvaan 
kuuluu myös Eetvartin rojuauto.  
Niinpä näkyy olevan paljon taas 
roskia tienposkessa. Tuo Lada, 
joka tuolla kiitää voisi vauhtinsa 
puolesta olla meikän Lada, mut-
ta väri on väärä. Eikä meikällä 
ole rojua autossa, vaan se on 
paremmassa jemmassa.

* * *
Nyt jäi Merosen makkarat saa-
matta meikältäkin, kun raksapäi-
vä peruttiin. Toivottavasti edes 
kantrit pidetään. Toivottavasti 
nähdään siellä Däni ja Eerika. 
Ja tietty iki-ihana Freeband.

* * *
Tällaista vääntöä. Pidetään lip-
pu korkealla, sillä ei uinti, nain-
ti ja puinti koronan takia lopu. 

E E T V R T T I

Tönnön mäen päällä oleva liikenteenjakaja on saanut 
turpiinsa jo monta kertaa.

- Löylyä lissää, tää ei tunnu vielä missään! Turvaetäi-
syys on huomioitu.

Tällainen on korona-va-
laisin. Sitä koronavirus 
pelkää. Hanki omasi!

Arskan joogakurssit on peruttu. Seuraa syksyn 
ilmoittelua tulevista kursseista.

Lahdentien varrelta. Muotitalo Tokmannin kohdalta 
napattu lukijan kuva.
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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

 myynti ja asennukset

Meiltä myös
SISUSTUS-
VALAISIMET

03
7777 444

EDULLISEEN HINTAAN!

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

www.lantmannenagro.fi/orimattila

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

www.lantmannenagro.fi/orimattila

EDULLISEEN HINTAAN!

8900

1500

TUULETUSTELINE
KIINTEÄ YLÄKEHÄ VIHREÄ

PYYKKINARUTELINE
MARKKI 4-SAK VIHREÄ

OKSASILPPURI
GHE 150 STIHL

46900
PUUTARHAMULTA 
40L BIOLAN

6 SK

4900

Muista myös VESIKAIVOJEN
rakentamiset ja huoltotyöt!

Kiinteistö Kane Oy

KANE HOITAA
HOMMAN

Teollisuustie 13, Orimattila
Kari Laine, 040 546 3076
- Parhaiten saat yhteyttä soittamalla!

jätevesijutut kuntoon!
- rakentamiset ja uudistus
- korjaukset ja huollot
- verkostoihin liittämiset
- pumppaamoasennukset

VÄRISILMÄ Orimattilan Tapetti ja Väri Oy

m
2990

6590€
TARJOUS

(+ rahti 220€)

Värisilmä

POUTA talomaali PANU talomaali Nordica Eko 

7250€
+sävytys

/9 l 9950€
+sävytys

/9 l 10900€
+sävytys

/9 l 12300€
+sävytys

/9 l

Virtasen

4 öljyn maali

Värisilmä auttaa - turvallisesti

Ideo vinyylilankku

Valitse ulkomaalisävysi myymälämme 
seinältä, milloin vaan.

Ota yhteyttä 03 871250 
tai varisilma@otv.fi , niin
katsotaan paras maalivaihtoehto
kohteeseenne. Voit noutaa
tarvikkeet myymälästä, pihalta, tai sovi toimitus suoraan kotiisi!

Lattiaviikot 30.4 2020 saakka

m1990

Wicanders 
vinyylikorkki 
harmaa kelo

Novitek Salla Basic ulkoporeallas

Tutustu sivuihimme www.allaskauppa.fi
ja pyydä tarjous myös muista malleista

Tilaa nyt, niin voit 
viettää poreilevaa 
Juhannusta!


