
KEHRÄÄMÖN
MARKKINAT
la 24.5. klo 10-14
LUVASSA TAAS KAIKKEA
KIVAA KOKO PERHEELLE!

HATTARATARJOILUA

AARTEENETSINTÄKISA 

ELLE!

S-ETUKORTILLA BONUSTA

Erkontie 16
Orimattilan S-market
avoinna ma-pe 9-18

la 9-15   

Tarjoukset voimassa toukokuun 2014
tai niin kauan kun tavaraa riittää.

KESÄKSI KUNTOON!!

29,90
(37,00)

SITRAATTI
Magnesium
120 tbl
Suonenvetoon,-
vatsan toimintaan!

19,90
(27,90)

ANTI-SALT
160 tbl
Nesteenpoistoon,
jalkojen turvotukseen.

Slank Douple Action
60 kps
Laihdutusvalmiste, joka lisää
kylläisyyttä, tasaa verensokeria
ja polttaa rasvaa!

SLIMMIX anti-sellulite
60 tbl 
TORJUU SELLULIITTIA!
PARANTAA
AINEENVAIHDUNTAA.

CANDIDA 
FORTE
60 tbl
Greipinsiemenuute
Turvotukseen, hiivan 
häätöön, vatsan 
hyvinvointiin.

9,90
(14,10)

8,50
(11,50)

19,90
(27,50)

Uudistaa 

muotosi!

Kenkätalo Mascotista

Kenkätalo
MASCOTTI
Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä
ma-pe 9-16.30, la 9-14. Puh. 040-558 6702

Mukavia keväisiä 
jalkineita

Jokaiseen
jalkaan
sopivat

Joka talouteen Orimattilassa,
Myrskylässä ja Pukkilassa. 
Jakelupainos n. 11 700 kpl

Tässä numerossa taas
paljon kivaa luettavaa.
Ole hyvä ja tutustutaan!21.5.2014

Orimattilan palvelujen, kaupan, osaamisen ja tapahtumien erikoislehti.

www.expert.fi

Orimattilan Urheilu ja Kone Oy  Erkontie 4 Avoinna:ark.09.00-17.30, la.10.00-14.00 

Hoover –Helkama 
jääkaappipakastin

A+ 152cm korkea 
jääpakastinkaappi, 
jossa lasihyllyt, iso 
vihanneslaatikko ja 
ovien kätisyys kään-
nettävissä.
leveys 55cm

Volta pölypussiton imuri
jonka Multisykloni-tekniikan 
ansiosta imuteho säilyy
tehokkaana. Poistoilman
puhtaudesta huolehtii HE-
PA-suodatin, monipuoliset 
suulakkeet

32” Digit-tv antenni ja kaapelitalouksiin , 
HD-Ready, 2 HDMI liitäntä

Tyylikäs ja käytännölli-
nen klassinen matka-
puhelin puhumista ja 
tekstiviestejä varten

DORO 507 
gsm-puhelin

79€

VOLTA - UTT7920WM

129€

Kisastudio kuntoon!

KULTAJAHTIIN!KULTAJAHTIIN!
FINLUX  TV32FLY168

269€

299€

TOUKOMARKKINAT
lauantaina 24.5. klo 9-14
Taas on keskustassa
monenlaista meininkiä
ja markkinahumua!
Katso mitä missäkin
tapahtuu ja maistuu!
Kärrytien Markkinat-
ilmoitus sivuilla 8-9. 

Nyt mukaan!
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Toukomarkkinat 24.5.

Orimattila, 21.5. 2014  

Ensi lauantaina odotetaan Toukomarkkinoille paljon poruk-
kaa. Silloin Orimattilan kauppiaat ja yritykset tempaavat ja 
tarjoavat tuotteitaan ja palvelujaan entistä tehokkaammin.

Luvassa on paljon erikoistarjouksia ja tuote-esittelyjä, 
maistatuksia ja tarjoiluja, on grillimakkaraa, kahvia useam-
massakin paikassa, on aarteenetsintää ja pomppulinnaa. 

Tavoite ja totuus se sama: Osta Orimattilasta. Jokainen 
kotikaupunkiin jätetty euro rakentaa hyvää meille kaikille. 

Sampolaan kasvua
On iloinen uutinen, että Sampolaan tehdään nopeampi 
tieyhteys Lahdentieltä, jotta isot rekat pääsevät sinne 
helpommin ja päinvastoin. Ysivitosen kohdalta pari sataa 
metriä Lahteen päin olisi uuden Sampolaan johtavan tien 
liittymä. Hieno homma!

Sampola lähiyritysalueineen on Orimattilan perustukijalka. 
Siellä on useita hyvin toimivia yrityksiä, jotka antavat työtä 
sadoille orimattilalaisille, jotka sitten maksavat yritysten 
kanssa veroja. Juuri noilla verorahoilla rakennetaan tule-
vaisuutta kaikille.

Sampolan alueeseen tulee kaupungin panostaa. Sinne pitää 
saada uusia yrityksiä, jotta Orimattila pärjää jatkossakin. 
Myös Sampolan ilmeeseen kannattaa kaupungin satsata, 
sillä kaikilta osin se ei nyt houkuttele…

Sampola, Virenoja, Pennala. Siinä on Orimattilan luon-
nollinen kasvusuunta ja tulevaisuus. Lahdentien varteen 
tulee panostaa niin yritystoimintaan kuin asumisenkin. Se 
on ainoa keino selvitä tulevista vuosista.

Erkontien remppa
Muutama Erkontien yrittäjiä on närkästynyt, kun he ovat 
saaneet kaupungilta kirjeen Erkontien saneerauksesta. Uudet 
tietyöt ja katurempat alkavat 23.6. ja kestänevät syksyyn.

Kaikki eivät tykkää nyt tuosta rempasta, sillä asiakkaitten 
on vaikeampi tulla liikkeisiin ja pöly lentää. He kysyvätkin, 
että miksi pitää lisää rempata Erkontietä ja eikö jo viime 
kesän remontointi riittänyt? Monen mielestä se on turhaa 
touhua, kun lopputulos on huonompi kuin vanha. Kenelle 
Erkontien ja sen reuna-alueitten remontoinnista on hyötyä? 
Kuka sitä tarvitsee, ei ainakaan tavalliset kaupunkilaiset 
ja kauppiaat? Näin he toteavat.

Samaa mielipuolta on:
Reijo Välkkynen

reijomedia@hotmail.com

Kun tarvitset tilaa juhliisi, kokouksiin…
Juhlatila Nuorela
Luhtikylässä on kaikille
tapahtumille sopiva paikka.
Tiedustele lisää Jenniltä
puh. 040 5582791 tai 

 
 
 
 
 
 

 Tietokone 
huolto ja myynti 

 

0400 972 165 
huolto@aamos.fi 
 

AAMOS OY 

Seuraava lehti
ke 11.6.2014

- L u k i j a n   k y n ä s t ä - 
Tällä lukijoita -palstalla saa vapaasti ottaa kantaa ja jakaa mie-
lipiteitään. Ketään ei saa kuitenkaan henkilökohtaisesti loukata, 
vaan kirjoitusten tulee olla hyvätapaisia.

Toimitus 

Uimarannantie
- miksi puomi?
Kesän taas tehdessä tuloaan, 
nousee ajatuksiin harmi puo-
mista Uimarannantiellä. 

Se on auki kesäkuun alusta 
elokuun loppuun kello 7-22.

Kiinnostaisi tietää mihin lakiin 
perustuu moinen kuntalaisten 
rajoittaminen?

Tätä piinaa on jatkunut kesästä 
2010 asti, enkä ole saanut vas-
tausta kysymyksiini päättäjiltä.

Kalliojärven ihailija

Olan Extraa tiedusteli asiaa 
kaupungin tekniseltä johtajalta 
ja Tuukka Tuomala kertoi, että 
puomin asettamisesta Uimaran-
nantielle on sivistyslautakunnan 
päätös huhtikuulta 2010.

Eri viranomaisten keskuste-
lujen pohjalta puomi hankittiin 
estämään ilkivaltaa Kalliojärven 
uimarannalla ja lähialueilla sekä 
hillitsemään yöllistä häiriköintiä. 
Myös Uimarannan tienvarsia käy-
tettiin luvattomina kaatopaikkoina, 
kun valvova silmä ei nähnyt.

Nyt puomi on avattu 15.5. alkaen 
ja suljetaan taas elokuun lopussa. 
Puomilta on vajaa kilometri ui-
marannalle, joten tien suljettuna 

ollessa on mentävä kävellen tai 
polkupyörällä Kalliojärvelle.

Toimitus

Mikä vanha
terveyskeskus?
Meitä Orimattilaan muualta 
muuttaneita ihmetyttää, kun 
kaupungissa puhutaan vanhasta 
terveyskeskuksesta, jota ei liene 
ollut kymmeniin vuosiin?

Kyseisessä paikassahan on aivan 
muuta toimintaa, joten voisiko sille 
antaa uuden nimen, joka paremmin 
toimisi nykyajassa? Tietty tämä voi 
olla yhtä vaikea asia kuin aikanaan 
Orimattilan siirtyminen kesäaikaan 
yhdessä muun Suomen kanssa.

Toivola voisi olla paljon parempi 
nimi?

Uuskaupunkilainen

Vanhaa terveyskeskusta 
saneerataan paraillaan. 

Myrskylän Säästöpankki tukee
20.000 eurolla uutta lastensairaalaa
Säästöpankin vastuullisuus-
kampanjaan liittyen Myrskylän 
Säästöpankki jakoi tukea tänäkin 
vuonna 30.000 euroa. Suurin yk-
sittäinen lahjoitus 20.000 euroa 
annettiin Uusi Lastensairaala 2017 
-hankkeelle. Lastensairaala on 
kaikkia suomalaisia paikkakuntia 
koskeva asia, sillä siellä hoidetaan 
vakavasti sairaita lapsia kaikkialta 
Suomesta. 

Lisäksi tukea myönnettiin:
Myrskylän Reserviläiset ry, 

3.000 euroa Myrskylän vete-
raanien kirjahankkeeseen sekä 

Myrskylän kirkonkylänkoulun 
vanhempainyhdistys, 2.000 
euroa koulun järjestämiin kult-
tuuritapahtumiin

Orimattilan sotaveteraanit ry, 
3.000 euroa kesäretkeen Hamina 
Tattooseen ja muihin tapahtumiin 
ja Orimattilan Eläkeliiton jaosto, 
2.000 euroa yhdistyksen järjes-
tämiin tapahtumiin

- Tässä tukemisessa kyse on 
vanhasta konseptista, joka on 
tuotu nykyaikaan. Säästöpankit 
ovat tukeneet omien toiminta-
paikkakuntiensa hyvinvointia 

monin paikoin jo 1800-luvulta 
asti. Säästöpankithan ovat siitä 
erilaisia pankkeja, että ne voivat 
lain mukaan jakaa voittovarojaan 
säästäväisyyden edistämiseen ja 
muihin yleishyödyllisiin tarkoituk-
siin, kertoo Myrskylän Säästöpan-
kin toimitusjohtaja Immo Laiho.

- Uskomme, että mahdollisuus 
osallistua Säästöpankkien päätök-
sentekoon on lisännyt toiminta-
paikkakuntiemme yhteisöllisyyttä. 
Ihmiset voivat parhaimmillaan 
kokea, että kun paikkakunnalla 
on Säästöpankki, koko yhteisö 

voi paremmin. 200 vuotta van-
ha säästöpankkiaate on tänään 
nykyaikaisempi kuin koskaan.

- Vastuullisuus oli keskeistä jo 
silloin kun Säästöpankit syntyi-
vät. Ne perustettiin edistämään 
säästäväisyyttä ja henkilökoh-
taista vaurastumista. Myös 
vastuullisuus yhteisöä kohtaan 
on osa Säästöpankkien alkupe-
räistä toiminta-ajatusta. Kyse ei 
ole julkisuustempusta, sponso-
roinnista tai viherpesusta, vaan 
tukiperinteemme tuomisesta 
nykyaikaan.

Myrskylän Säästöpankin toimitusjohtaja Immo Laiho ja konttorinjohtaja Jussi Korkeamäki lahjoittivat 3000 
euroa Orimattilan Sotaveteraaneille. Lahjoituksen vastaanottivat Erkki Kuisma, Ilmo Pelkonen ja Hertta Mäl-
kiä sekä puheenjohtaja Seppo Vohlonen.

Kuntalaisaloite keräsi 735 nimeä
Harri Korvan kuntalaisaloite, joka 
koskee omien lääkärien sekä 
ilta- ja viikonloppupäivystysten 
saamista takaisin terveyskeskuk-
seen, keräsi taakseen kaikkiaan 
735 nimeä. Se on iso määrä, 
sillä nimiä kerättiin netissä ja 
vain yhtenä päivänä Harri jal-
kautui keräämään allekirjoituksia 
S-Marketin aulaan.

- Jos olisi halunnut tehostaa 
vielä lisää, niin nimiä olisi ke-
rännyt helposti tuplaten lisää, 
mutta kuntalaisaloitteeseen 
riittää, kun kaksi prosenttia 
äänioikeutetuista allekirjoittaa 
aloitteen, Harri selvittää.

- Lähes kaikki, joille esitin 
aloitteen allekirjoittamista, 
lähtivät heti mukaan ja ovat 
samaa mieltä lääkäritilanteesta 
ja päivystyksistä. Toivottavasti 
Orimattilan kaupunginvaltuusto 
on myötämielinen ja saadaan 
omat palvelut takaisin terveys-
keskukseen. Se on suuri käde-
nojennus kuntalaisille.

Orimattilan kaupunginhallitus 
vastaanotti kuntalaisaloitteen ja 

siirsi sen perusturvalautakun-
nan käsittelyyn, josta se sitten 

aikanaan etenee kaupunginval-
tuustoon.

Harri Korva jätti kuntalaisaloitteen Orimattilan kaupunginvirastoon maanantaina 
21.4. toimistovirkailija Virpi Metsolle. 
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OKARIINA
Sisustus- ja

lahjatavaraliike
ERKONTIE 6, ORIMATTILA P. 050 552 1705

Avoinna: ma suljettu, ti-pe 10-17, la 10-14

Vain to-la kaikki valaisimet
 -15%
poistuvat -30%,-40%

Pöytäliinat kesäkotiin!
TARJOUS to-la
vahakangas 9,50€/m

akryylikangas 17,90€/m

TOUKOMARKKINAT

Metsolankuja 95, Virenoja  www.maatilalihameronen.fi

Palveleva Maatilan Puoti avoinna to–pe klo 12–17 ja la 9–15.
Ystävällisesti tervetuloa!

Palveleva Maatilan Puoti avoinna to–pe klo 12–17 ja la 9–15.
Ystävällisesti tervetuloa!

Kukka- ja Hautauspalvelu
Henriikka Oy

 Liiketalo Erkontähti, Niementie 2, Orimattila
p. 777 8160 Av: ma-to 9-17.15 pe 9-18 la-su 9-14

Orimattila - Artjärvi - Kuivanto - Myrskylä
- Pukkila - Lahti ym. paikkakunnat

- Kukkasidonnan erikoisliike -

Hyvää palvelua,
ammattitaitoa
- kukkasten - värien
- laadukkaiden
 lahjatavaroitten
 valikoimat lähellänne

aa

eee

Tarjoamme kotimaista lähituotantoa

Puutarhatuote Viitanen
Kaitilantie 50,   044 754 5872

Avoinna ma-pe 9-18, la-su 9-14

Toukomarkkinoiden aikaan…

ARVOMME
kävijöiden kesken

50 EURON
LAHJAKORTIN! 

Puutarhamme
KESÄKUKKAPÄIVÄT
PE 23.5.   ja   LA 24.5.
9-18                          9-14

TULE NYT KESÄKUKKIEN
RUNSAASEEN MAAILMAAN!

- Tehdään taas yhdessä kaunista!

Kesäpäivän

TARJOUS:
Komeat AMPPELI-
KUKAT
 2 kpl VAIN 35 €

Yllätystarjous
pikkutaimista

Teitä palvelee monta ammattilaista.
Ota ruukut mukaan, istutetaan yhdessä.

Pärhä Oy seuloo multaa
Nyt on parhaillaan se aika, kun 
perustetaan pihapiiriin uutta 
nurmikkoa ja paikataan van-
haa. tai ladataan kasvimaille 
uutta uskoa. Noissa hommissa 
tarvitaan kunnon multaa, joka 
on ravinteikasta, ja pysyy myös 
multana vuosikaudet eteenpäin.

Heinämaalla Pärhä Oy:n 
multatuotanto pyörähti käyn-
tiin toukokuun alussa. Nyt on 
saatavana hienoksi seulottua 
ja laadukasta multaa monen-
laiseen viherrakentamiseen, 
nurmikoille, kasvimaille sekä 
vanhan perusparantamiseen. 

- Hyvää ruokamultaa teh-
dään monesta eri raaka-ai-
neesta, jossa tietty perustana 
on raakamulta. Siihen lisätään 
joukkoon hienoa kiviainesta, eli 
filleriä, mukaan laitetaan myös 
maanparannusturvetta, selvittää 
Petri Pärhä.

- Olemme seuloneet multaa 
monena vuonna, mutta tänä 
vuonna lisätään joukkoon myös 
kalkkia, eli pikkaista hienosäätöä 
mukaan, sanoo Jari Pärhä.

Pärhän multa on Viljavuuspal-

velun testaamaa ja tutkimaa, 
josta saadaan lannoitussuositus 
ja sopivuus erilaisiin käyttökoh-

teisiin.
- Me emme sekoita joukkoon 

mitään kompostijuttuja, vaan 
teemme laadukasta multaa, joka 
sopii sellaisenaan kasvimaille 
tuottamaan vaikka maukkaita 
kurkkuja ja tomaatteja.

Pärhän multaa ajetaan kuor-
ma-autoilla Heinämaalta 30 kilo-
metrin säteellä Lahden, Nastolan 
ja Orimattilan seudun alueille. 
Suurin käyttötarkoitus on piho-
jen perustaminen, kun tehdään 
nurmikot, kasvi- ja kukkamaat. 
Multaa menee myös liike- ja 
teollisuuspihojen viherraken-
tamiseen.

- Toimitamme isommat määrät 
asiakkaille 35 kuution yhdistel-
mäkuormina, ja sitten saa myös 
17 kuution multakuormia, Petri 
selvittää.

- Lisäksi noutoasiakkaat voi-

vat itse tulla hakemaan multaa 
kuorma-autolla tai peräkärryllä, 
kun sopii tulostaan, niin ollaan 
paikalla kuormaamassa. Kannat-
taa soitella numeroon 040 526 
9119, niin meillä palvellaan reip-
paasti, Jari lupaa. Hän kertoo, 
että multaa toimitetaan myös 
iltaisin ja viikonloppuisin.

- Sopivaan hintaan myydään. 
Sesonki on parhaimmillaan ja 
kestää lumentuloon asti.

- - -
Pärhä Oy:llä on CE-merkintä 

kiviaineksille, joka tarkoittaa, että 
kaikkien kiviainesten on oltava 
jalostettuja tuotteita. Se on tänä 
päivänä laadukkaan kiviaines-
toimittajan ykköslaatumerkki.

Pärhä Oy:llä on kaksi kiviai-
neksen ottoaluetta Orimattilassa 
ja nyt uusin Nastolassa.

www.parhaoy.fi
Jari ja Petri ovat seuloneet multaakin jo useana 
vuotena.

Tutulta puutarhurilta neuvot 
kaupan päälle
Taas on aika, kun istutetaan ke-
säkukat pihapiiriin, parvekkeille 
ja haudoille. Kannattaa pohtia 
mitkä kukat ja lajikkeet sopivat 
auringon ja varjon puolelle, silloin 
ne kestävät kauan, tuoden iloa 
ja kauneutta koko kesän ajaksi.

Entisaikaan vanhempi väki tiesi 
aina mikä on kesäkukkien paras 
istutusaika ja paikka. Vuosien 
saatossa on ostoskäyttäytymi-
nen muuttunut, kun ”kiireisinä” 
ihmiset ostavat kesäkukatkin ei 
aina niin harkitenkaan.

- Tarjontaa ja tarjottavaa on 
kovin monenlaista, joissa am-
mattitaito ei aina riitäkään, to-
teaa puutarhuri Vesa Viitanen 
Puutarhatuote Viitaselta.

- Mielestäni myyntipaikan ja 
myyjän on velvollisuus opastaa 
ja asiakkaita kaikissa kukkiin ja 
istutuksiin liittyvissä asioissa. Se 
juuri on ammattitaitoa, Vesa ko-
rostaa.

- Ammattitaitoinen myyjä osaa 
vaistota asiakkaan odotukset, ky-
selee tarvittavat perustiedot asi-
akkaan toiveiden toteuttamiseksi.

Kesäkukkasesonki on taasen 

alkanut, ja kukkasuosikeista 
esimerkiksi pelargoniat, petu-
niat ja daaliat ovat säilyttäneet 
suosionsa.

- Amppelikukkien suosiolle ei 
ole löytynyt rajaa, vaan määrät 
lisääntyvät vuosi vuodelta, esi-
merkiksi karjalanneito, miljoo-
nakello, surfiinat ja verenpisara 
suosituimpana, Vesa luettelee.

- Puutarhatuote Viitasen aina 
odotetut iloisten ideoitten kesä-
kukkapäivät ovat tulossa puu-
tarhallemme; ammattimaiset 
neuvot ja istutteet sekä teille 
ruukkuihinne kauniit istutukset.

- Kesäkuun alussa kannattaa 
tulla toisille puutarhapäiville. Sil-
loin on lisäksi paikalla piha- ja 
puutarhahortonomit neuvomas-
sa kaikkiin puutarhaan liittyvissä 
asioissa. Heiltä voi myös tilata 
puutarhasuunnitelmia. Asian-
tuntijan opastuksella on tärkeä 
merkitys, näin säästätte aikaa, 
rahaa, saatte parhaan kukkalois-
ton pihallenne.

Suunnitellaan ja tehdään yh-
dessä kaunista, on Vesan lämmin 
suositus.

- Karjalanneito ja daalia ovat kesäkukkien suosikkeja. 
Myös pelargoniat ja petuniat ovat aina perinteisen 
suosittuja, Vesa sanoo.

Iso kaivuri latasi seulaan raakamultaa, joka erotti siitä kivet ja muut ylimääräiset 
aineet. Tuloksena saatiin laadukasta ruokamultaa.
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RANKAT AJAT
VAATIVAT

KOVIA OSAAJIA.

KORHOLA
MAAMME PUOLUSTAJA.

WWW.KORHOLA.COM

216

EXTRAA MANNATORILLA24.5.2014
Lasten lauantai.

Tarjoamme mehua, pipareita, karkkia ja 
lapsille ilmapalloja. Kaikki Mannan omat 
lastentavarat ja vaatteet – 50 %. Lisäksi 

muita markkinatarjouksia.
Tervetuloa!

Mannatori, Erkontie 12, Orimattila.

Topintie 2, 16300 Orimattila

Haastekampanja jatkuu

LAHJOITA SINÄKIN
verkkomaksu www.uusilastensairaala2017.fi,
soita 0600 95120 ( 20,11€+pvm/mpm),
keräystili: FI93 5541 2820 0199 67,
lähetä tekstiviesti SAIRAALA numeroon 16499 (10€) 
Keräyslupa: POH 2020/2012/3890/24.1.2013

Aika hyvin sanottu, vai mitä?
Tee sinä puolestasi hyvä teko ja
lahjoita uusilastensairaala2017.fi

(haastesumma 20-100 euroa, toki muukin summa käy)
Esa Alhola haastaa Raimo Henttosen, Juha Koskimaan ja 
Jouko Peltolan.
Jatka haastetta, nimet julkaistaan Olan Extrassa.
Laita haasteet sähköpostitse: reijomedia@hotmail.com

MUST14 – kaupunki-
festarit la 24.5.2014 
klo 16 – 20 Varsapuisto
Jo kolmatta kertaa järjestettä-
vä perinteikäs liikunnallinen ul-
koilmatapahtuma tarjoaa osal-
listujille mm: Olympiaradan 
(40 metriä pitkä kaikenikäisille 
sopiva juoksu/temppurata), 
Pomppulinnan lasten pie-
nimmille, Benji-köysijuoksun, 
korikiipeilyä, DJ KUBE soittaa 
tapahtuma-alueella menevää 

festarimusaa! Hattaraa ilmai-
seksi 1000 ensimmäiselle! Si-
pi-Pellen sirkus ja taikakoulu. 
Luvassa myös paljon muuta 
makkarakojuista metrilakuun. 
Tervetuloa koko perhe! Tapah-
tuman järjestämisestä vastaa 
Orimattilan nuorisopalvelut 
yhdessä Orimattilan seura-
kunnan kanssa

Tulevia kivoja jutskia…
11.05. - 10.08. 2014 Kotieläinpuisto avoinna joka päivä 
klo 11-19. 
24.05. Orimattilan Toukomarkkinat
29.05. Orimattilan Tähtikisat
05.07. Mersupäivät Kehräämöllä
17.-20.07. Artjärvi-päivät
Luvassa taas paljon erilaisia tapahtumia.
25.07. (pe) Kantrikulkue
26.07. (la) Kantrimeininkiä, avoin
27.07.-02.08. Takinkääntöviikot 
Mallusjoen Seuratalolla. Sitä parasta extraa!
23.08. Orimattila Cruising, Kehräämön takapiha klo 16 alkaen.
- - -
Mikäli haluat tapahtumastasi maininnan Olan Extraan, niin 
lähetä pikku postia: reijomedia@hotmail.com

Voisilmäpulla oma suosikki
- Olen aina tykännyt leipomi-
sesta. Jo lapsena tein taikinasta 
omia juttujani ja sitten vähän 
vanhempana olin äidin apuna, 
kun leivottiin. Sitten paistoin 
pullaa ja kakkuja kavereille ja 
tutuille. Siitä se innostus syntyi, 
kuvailee Arja Mero leivonnan 
alkujuuriaan.

- Pienten kommellusten kautta 
päädyin leipomoalalle töihin ja 
myöhemmin yrittäjäksikin Yk-
kösleipureihin. Ensin menin Alpo 
Karjalaiselle töihin, jossa vierähti 
pullantuoksussa muutama vuosi 
ja sitten lähdin opiskelemaan 
alaa. Minusta leivottiin leipu-
ri-kondiittori ja palasin takaisin 
Ykkösleipureihin. Ostin yrityksen 
itselleni vuonna 1996.

Arja valittiin vuodenvaihteessa 
Orimattilan Pienyrittäjien Vuoden 
2013 Sisukkaaksi.

- Se on hieno saada tunnustus-
ta, kiitos vaan vieläkin. Se aina 
antaa hyvää mieltä, ja kannustaa 
eteenpäin.

Kilpailu leipomoalan tuotteissa 
on tänä päivänä kovaa. Orimat-
tilassakin marketit tarjoavat val-
takunnan tason suurleipomoitten 
tuotteita melkoiseen kilpailuhin-
taan. Tarjontaa on runsaasti 
varsinkin leipäpuolella, johon 
Ykkösleipurit ei panostakaan 
niin paljon kuin pulla- ja kon-
ditoriatuotteisiin.

- Vaikka leipomoala on kovasti 
kilpailtu, niin on tämä hauskaa-
kin. Ei tässä muuten jaksaisi 
aamukolmelta olla mukana 
vaivaamassa taikinaa. Pitää 
erikoistua ja tärkein juttu on se, 
että tuotteet ovat laadukkaita ja 
hinnat kohdallaan.

- Meillä kaikki leivotaan ai-
na voilla ja käytetään puhtaita 
lähituottajien raaka-aineita. 
Tuotteissamme on Valion voit 
ja marjatuotteet, Vääksyn Myllyn 
jauhot ja Sallisen mausteet. Siinä 
on niksit ja maistuvien tuotteiden 
salaisuus.

- Kaikki on itse ja käsintehty. 
Eikä käytetä mitään lisäaineita, 
meillä voi ja sokeri ovat reilussa 
käytössä, selvittää myös Toni 
Mero, joka äitinsä kanssa lei-

poo ja paistaa Ykkösleipurien 
tuotteita.

Valikoimaa
on runsaasti

Tuotevalikoimaa riittää, taatusti 
on jokaiselle jotakin. Kahvilei-
päpuolelta löytyy monia eri 
sortimentteja. Tuotteita ovat 
munkit, kakut, pitkot, kranssit, 
viinerit, pullat, piirakat ja sitten 
konditoriatuotteita, myös piparit 
ja kahvikakut. Lisäksi on per-
sikkaviettelystä ja kinuskirinke-
leitä. Tuotevalikoimaa on useita 
kymmeniä erilaisia.

- Myös suolaisia leivotaan. Li-

hapiirakat ja -pasteijat, pizza- ja 
kasvispiirakat, vehnäsämpylät 
ja kauraleipää, Arja mainitsee 
tuotteita.

- Tilauksesta voi itse vaikuttaa 
tuotteisiin, muun muassa voim-
me muunnella täytteitä asiak-
kaan toivomusten mukaan. Vielä 
ehtii hyvin tilata täyte- ja voilei-
päkakut kevään ja kesän juhliin. 
Kannattaa poiketa juttusilla joko 
täällä leipomolla Niementiellä 
tai sitten keskustassa Leipu-
rinkulmassa. Ja soittaakin voi 
numeroon 03-7773 799. Meillä 
palvellaan aina ilolla.

Orimattilalaisten suosikkeja 
ovat Ykkösleipurien tuotteista 

mm. lihikset, pasteijat ja hillo-
munkit. Myös täytekakkuja me-
nee reippaaseen tahtiin. Arjan 
maistuvaisten kakkujen maine 
on kiirinyt kautta Päijät-Hämeen.

- Me käytämme lihapiirakois-
sa ja pasteijoissa kotimaista 
lähituottajien lihaa, jonka itse 
paistamme täällä leipomossa. 
Siksi niissä on niin hyvä maku 
ja ovat suosittuja, Toni selvittää.

Kun kysytään leipurin omaa 
suosikkia, niin Arja vastaa:

- Omasta itse tehdystä pul-
lasta tykkään, voisilmäpulla tai 
rahkapiirakka uunilämpimänä 
kahvin kanssa. Voiko olla sen 
parempaa, hän kysyy?

Toni ja Arja ovat saaneet aamun leipomiset tehtyä ja nyt pakataan vielä kakkuja 
myyntiin. - Orimattilassa on ihan kiva yrittää. Ykkösleipurien tuotteista tykätään, 
he kiittelevät.
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Sinua palvelee
Mammuttimyyjä
Olli Kivi

p. 044 540 4000
Mammuttikoti.fi

HIRSI PUUPINTA
puurunko

KIVIPINTA
puurunko

VALITSE UNELMIESI KOTI!

Hanki tietokoneelle 
uusi elämä Linuxilla

Onko sinulla tietokoneella Windo-
wsin XP-käyttöjärjestelmä, jonka 
päivitykset päättyivät huhtikuun 
alussa? Entä reistaileeko tie-
tokoneesi, se toimii hitaasti ja 
koettelee hermojasi?

Apu voisi löytyä Linuxin ilmai-
sesta käyttöjärjestelmästä, jonka 
saa asennettua vanhalle tietoko-
neelle. Samalla kone puhdistuu 
kaikista mahdollisista viruksista 
ja muista hidastavista tekijöistä. 

- Linuxin käyttöjärjestelmä on 
ilmainen ja sen saa asennettua 
vanhemmallekin tietokoneelle. 
Olen asentanut jo kymmenkunta 
Linuxin järjestelmää Windows 
XP:n tilalle, kun sen päivitykset 
loppuivat. Toimii ihan hyvin, kun 
ei ole tullut yhtään negatiivista 
palautetta, selvittää Nicholas 
von Troil Tietokone-Apu Nic-
Help Oy:stä.

- Linux sisältää kaikki ohjel-
mat valmiina, mitä peruskäyttäjä 
tarvitsee. Siinä on nettiselaimet, 
sähköposti, Libre-office, josta 
löytyy kirjoitusohjelmat, taulukot 
ja powerpoint-tyyppiset ohjelmat, 
siis ihan kaikki mitä tarvitaan 
tavalliseen käyttöön, myös 
Gimb-kuvankäsittelyohjelma.

- Linuxilla on tuhansia erilai-
sia sovelluksia, joilla voi tehdä 
monenlaisia töitä ja voi pelata 
pelejä, surffailla netissä. Ihan 
laadukas systeemi, Nicholas 

selvittää.
Linuxin käyttöjärjestelmän 

asentaminen maksaa Nic-Hel-
pissä 60 euroa. Asennus kestää 
noin tunnin päivityksineen, riip-

puen koneen muistimäärästä. 
Kannattaa tiedustella asiaa 
puhelimesta 020 734 3580 tai 
laittaa sähköpostia: palvelu@
tietokone-apu.fi   

- Linuxin käyttöjärjestelmä pelaa hyvin vanhemmissakin tietokoneissa, joihin sen 
voi asentaa, Nicholas kertoo.

Vinkki uuteen kotiin

Vapaa-ajan ihana paikka
Orimattila, Koskustentie 1092E, 
1-2h,k,s, yht. 40,0 m2 

Viehättävä vapaa-ajan paikka 
odottaa jo innokkaana kesää ja 
uusia asukkaitaan. Iso pihapiiri 
suorastaan kutsuu nauttimaan 
suvesta, sillä tällaista mökki- ja 
pihapiiriä on harvoin tarjolla.

Isolla tontilla on pihapiiriä 
hoidettavaksi ja kasvimaata 
kuopsutettavaksi, joten kivaa 
kesäpuuhaa löytyy omasta takaa. 
Oikeastaan kaikki on jo valmii-
na, paljon erilaisia monivuotisia 
kasveja ja luonnonkukkia, jotka 
koristavat pihapiiriä. Siellä on 
ilo myös lekotella ja kuunnella 
vaikkapa peipposten liverrystä. 
Rauhaisa paikka, joka löytyy noin 
15 kilometrin päässä Orimattilan 
keskustasta.

Kaikki on valmiina myös useis-
sa rakennuksissa, joita löytyy 
pihapiiristä. Päämökin lisäksi on 

vierasmaja kahdella huoneella 
(sähköpatterit), lasitettu kuisti, 
kesäkeittiö, puuliiteri, Puucee, 

varastorakennus, pienempi 
vierasmaja, leikkimökki sekä 
pihalla katettu uima-allas.

Kaikki on valmiina. Vesi tulee 
hanasta ja sähköä löytyy monen-
laiseen tekemiseen ja menoon.

Keittiössä ja olohuoneessa 
lattiat on koivuparkettia, seinät 
maalattua panelia. Makuuhuo-
neessa lattia on mäntylautaa, 
saunassa laatoitettu lattia, pu-
kuhuoneessa lattialämmitys, 
saunan seinät paneloitu. Ko-
dinkalusteissa löytyy jääkaappi, 
liesi, mikroaaltouuni ja kaapistot.

Tämä ihanuus on nähtävä 
paikan päällä!

Kysy lisää: Orimattilan OP-Kiin-
teistökeskus Oy, Erkontie 11, 
myyntineuvottelija Tarmo Melt-
ti, puh. 0400 347 758, tarmo.
meltti@op.fi

www.opkk.fiKeittiö on siisti niin kuin kaikki muutkin tilat.

- Kesä kruunaa pihapiirin, toteaa Tarmo Meltti.

Yrityskummin palsta:

Orimattila - hanki oma matkailu!
Palvelut, kokemukset, kuulopuheet, tarinat, 
juorut...niillä matkailualueen maine kantautuu

turistien tietoon. Orimattilan matkailun 
kehittämisestä kiinnostuneet kokoontuivat 
huhtikuun lopulla pohtimaan mm. kohteiden 
määrää, tunnettavuutta sekä sitä kuinka 
yritysystävällinen kaupunki on matkailua 
kohtaan.

Orimattilan työpaikkarakenteessa kaupan ja 
majoituksen osuus on 9,5%. Kun lisäämme 
siihen kuljetuksen, rakentamisen, liike-elä-
män toiminnan, muut palvelut ja alkutuo-
tannon, niin pääsemme lukuun 54,3%. Tälle 
osuudelle vaikuttaa paikallinen matkailu ja 
sen oheispalvelut.

Mitä turistiattraktioita meillä sitten on?
Onhan meillä, vahva Kantrikaupungin 

imago ja siihen liittyvät Hevoset, Kantrit ja 
Kotieläinpuisto.

Näiden kolmen elementin kehittäminen 
vetovoimaisemmiksi, uudistaen originaaleja 
ideoita oli tilaisuuteen osallistujien yhteinen 
toive. Missään muualla Suomessa ei ole 
kantrifestareita, mikään muu kaupunki ei 
käytä kantrikaupunki nimeä.

Paikkakunnan korkeatasoista taide- ja 
kulttuuritapahtumatarjontaa ei tietenkään 
unohdettu.

Huolta kannettiin keskustan tyhjien lii-
ketilojen käytöstä, ulkoilmakahvilan ja 
majoitustilojen puutteesta sekä Palojoen 
maisema- ja virkistysnäkymästä. Koululai-
selle toivottiin kesätyöpaikkaa kaupungin 
infopisteen hoitajana.

Paikalla olleille heitin myös kysymyksen 
siitä, mitä matkailuyrittäjät voisivat järjestää 
150-vuotisjuhlallisuuksien aikaan. Suureksi 
ilokseni siihen lähtikin vastaukseksi hyvin 
konkreettinen tapahtumaidea, jota paikal-
laolijat pääsivät yhdessä suunnittelemaan. 
Ollaan kuulolla.

Markkinoinnin suhteen on kaupungilla voi-
massaoleva sopimus Lahti Regionin kanssa.

Paikallisesti tärkeintä onkin nyt saada 

kuntoon reittejä, joilla paikkakunnalla 
vierailevat löytävät kohteet eivätkä joudu 
niitä itse luomaan. Minne ajat autolla, minne 
pyörällä, kävellen?

Tuletko ostoksille? Tuletko historialliselle 
retkelle? Tuletko taide- ja kulttuurivierailulle?

Erilaiset harrastus- ja liikuntatapahtumat 
vetävät väkeä laajalta alueelta. Niihin tu-
lisi matkailullisesti panostaa lisää. Tässä 
haastetta yhdistysten ja yritysten väliselle 
yhteistyölle ja varojenkeruulle.

Mutta, yhtä asiaa en ymmärrä. Miksi Ori-
mattilan kaupungin sivut ovat vain venä-
jänkielisiä? Onko tavoitteena yksipuolistaa 
kohderyhmät? Artjärven entinen kunnan-
johtaja tunnetaan kyllä Venäjän ystävänä, 
mutta 36 vuotta matkailijoita siihen kylään 
vastaanottaneena on meillä majoitettu nel-
jänkymmenen eri kansallisuuden edustajia.

Englanninkieliset (saksa, ruotsi) sivut on 
avattava pikaisesti osoittamaan, että kaikki 
matkailijat ovat Orimattilaan tervetulleita.

Leena Ritala

VALMISBETONIA
JA BETONITUOTTEITA
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Erkontie 12, 16300 Orimattila

(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

-60%
-80%

Huom! Kesäkuu: ma-pe 10-17, Heinäkuu ma-to 10-17

Hur a Kesäalej
KAIKKI KEVÄÄN 2014 KEHYKSET ALENNETTU!

-30%

LISÄKSI sAAT esim. aurinkolasit
vahvuuksilla kaupan päälle!

Avaa tili!
Saat 12 kk
korotonta

maksu-
aikaa!

Alennuksen saat ostaessasi myös
linssit, ei muita alennuksia.

Juuri nyt on hyvä aika
hankkia uudet silmälasit
- Kesän aikana teemme tilaa 
syksyn uusille kehysmalleille, 
joten saat nyt tuntuvat alennuk-
set kaikista kevään 2014 kehyk-
sistä ja lisäksi vielä vaikkapa 
aurinkolasit vahvuuksilla kaupan 
päälle, toteavat Orimattilan Nä-
kökeskuksen kehysasiantuntijat 
Maritta Montonen ja Saana 
Mäkelä. 

- Viikoittain saamme kiitosta 
paitsi hyvästä ja ystävällisestä 
asiakaspalvelusta myös laajasta 
kehysvalikoimastamme. Meillä 
onkin satsattu paljon kehysvali-
koimaan, kehyksiä on jatkuvasti 
hyllyssä n. 800 – 900 kpl, mikä 
on tuplamäärä keskikokoiseen 
optikkoliikkeeseen verrattuna, 
Maritta kertoo.

- Laajasta valikoimasta löytyy 
vaihtoehtoja jokaiselle, on upei-
ta, viimeisen muodin mukaisia 
merkkikehyksiä mm. Prada, 
Dolce&Gabbana, Givency, Furla, 
La Matta jne. sekä aina kattava 
valikoima laadukkaita, kevyitä, 
nikkeliallergisillekin sopivia ti-
taanisia kehysmalleja, laajan 
perusmalliston lisäksi. Erityis-
tä huomiota on kiinnitetty myös 
siihen, että valikoimista löytyy 
aina malleja myös sekä pieni- 
että suurikasvoisille.

Lisäksi outlet–osastoltamme 
löytyy hyvä valikoima poistomal-
leja edulliseen hintaan – laadusta 
tinkimättä.

- Malliston laajuuden ja moni-
puolisuuden mahdollistaa se, että 
olemme yksityinen optikkoliike.

Suurten ketjujen myymälöihin 
kehykset ostetaan pääkontto-
rilla, meillä valikoimista vastaa 
myymälän henkilökunta. Myymä-
lässämme on aina oikeanlaista 
tavaraa tarjolla ja lisäksi meidän 
on mahdollista huomioida yksi-
löllisyys, Saana selvittää.

- Usein kehyksiä ostaessa 
meillä on jo ajatus, kenelle 
jokin tietty kehys on sopiva. 
Emme myöskään osta useita 
kappaleita samaa kehystä, jo-
ten yksilöllisyys toteutuu myös 
sitä kautta. Useissa ketjumyymä-
löissä kehysten mallikappaleet 
on hyllyssä ja sama myydään 
monta kertaa…

Kehys antaa
uutta ilmettä
- Kehyksen valinta on erittäin tär-
keä ja olennainen osa silmälasien 
hankintaa. Siinä kannattaa ilman 
muuta käyttää ammattilaista apu-
na. Asiantuntija osaa ehdottaa 
sinulle erilaisia vaihtoehtoja ja 
myös kertoa, mitä eroja on vaih-
toehtojen välillä. Makuasioita ja 
mieltymyksiä aina kunnioitetaan; 
toinen haluaa räväkät, persoo-
nalliset kehykset, toinen ajatto-
mat, huomaamattomat palvelijat 
vuosien käyttöä ajatellen, sanoo 
optikko, yrittäjä Salla Salmela. 

- Silmälasit ovat käyttäjällään 
paraatipaikalla, ne näkyvät aina, 
säästä ja vuodenajasta riippu-
matta. Asiantuntijan opastuksella 
löydät sinulle kauniisti piirteistäsi 
korostavat mallit ja sopivat vä-
risävyt – oikeilla valinnoilla voi-
daan koko yleisilmettä virkistää, 
nuorentaa ja vaikka häivyttää 
kasvojen piirteitä; pyöreyttä tai 
pitkänomaisuutta jne.

Salla kertoo, että kehystä va-
littaessa myös faktat tulee aina 
huomioida. On ehdottoman tärkeä 
silmälasien käyttömukavuuden 

kannalta, että kehys on oikean 
kokoinen ja oikean muotoinen, 
istuu hyvin kasvoilla, että ko-
konaisuudessa huomioidaan 
lopputulos eli asiakkaan sil-
mälasivahvuuksien vaikutukset 
kehysvalintaan. 

Linssien valinnassa asiantuntija 
niin ikään on erittäin tärkeässä 
roolissa.

- Haluammekin aina keskus-
tella asiakkaan näkötarpeista ja 
toiveista ja niistä lähtökohdista 
tarjota hänelle parhaat ratkaisut 
linssivalintaan.

- Olemme erittäin iloisia voi-
dessamme tarjota asiakkaalle 
huipputeknologiaa ja osaamista 
myös linssipuolella; Rodenstockin 
kameramitoituslaitteella yksilölli-
sesti suunnitellut moniteholinssit 
ovat maailman huippuluokkaa 
tarjoten aiempaa laajemmat ja 
tarkemmat näkökentät kaikille 
etäisyyksille. Asiakaspalaute näis-
tä linsseistä on ollut loistavaa, 
Salla toteaa.

Kesäisin terveisin, Orimattilan 
Näkökeskus, Maritta, Saana, 
Salla, Maija-Liisa Ja Riitta (vielä 
äitiyslomalla)

Aurinkolaseissa löytyy upeita uutuuksia.

Silmälasit ovat aina paraatipaikalla, siksi kehys kan-
nattaa valita huolella.
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SUURET TOUKOMARKKINAT
LAUANTAINA 24.5. klo 10-14
Orimattilan keskustan alueella

Megamyynti
Areena
mahtavia tarjouksia
lauantaina klo 10-17!

Kärrytie1

2

4

1

2
3

4

TERVETULOA KAIKKI 
MUKAVAAN HULINAAN!

3

Kehräämö jytää
Kehräämön kaupoissa ollaan niin
iloisin mielin. Aarteenetsintää
lapsille klo 11-13. Kaikki
voittavat onnenkiven.
Korutasku lahjoitti kivet
ja upean aarrearkun, jonka
voittaja arvotaan.

HATTARATARJOILUA klo 11-13
KAHVITARJOILUA  10-14 ym.

Erkontiellä on…
taas monenlaista toukohulinakivaa… 
Kannattaa poiketa Erkontien erikois-
liikkeissä ja tsekata mitä missäkin 
tapahtuu. Katso lisää tästä lehdestä!

Kärrytiellä taatusti
Kaikki Kärrytien erikoisliikkeet ovat juonessa 
mukana. Myös Piparuuti ja K-Supermarket 
ovat markkinamielellä. Tarjolla on Kärrytiellä 
grillimakkaraa… Esittelyjä, OKY:n taimien-
vaihtopäivä ym.

- Minä ainakin
menen Toukomarkkinoille!
Käyn kaikissa paikoissa ja napsin 
makkarat ja kahvitkin maistelen…
Tietty voitan kilpailut ja arvonnat.

Nyt mukaan Toukomarkkinoille
Toukomarkkinat kutsuu lauantaina 24.5. 
klo 9-14. Silloin tapahtuu koko kaupungin 
keskustan alueella, iloisissa merkeissä 
mennään ja OSTA ORIMATTILASTA -teema 
puree tehokkaasti!
Tässä vähän juontoa mitä missäkin 

tapahtuu ja minne kannattaa suunnata 
markkinahuimaukseen.

Viime Toukomarkkinoilla mm. Kärrytien alueella oli markkinaväkeä useita satoja 
tutustumassa kauppiaitten runsaaseen tarjontaan ja esittelyihin.

Kärrytie 
Luvassa on klo 9-14 eri-
koisliikkeitten tempauksia ja 
makkaratarjoilua, esittelyjä ja 
markkinatarjouksia. Värisilmän 
pihassa ulkotorimyyjiä, esitteli-
jöitä ja OKY:n taimienvaihtopäivä.

Värisilmässä on poistomyyn-
nissä aivan hulvattomaan hintaan 
tapetteja (jopa 1 € rulla), laattoja, 
laminaatteja, maaleja, erilaisia 
boordeja, mm. muumiboordia 
ihan huippuhalvalla! Kannattaa 
lähteä valitsemaan ulkomaalisä-
vynsä ”Suomen suurimmasta 
värikartasta”.

Sähköasennus tarjoaa klo 
9-13 vadelmamunkkikahvit ja 
poistohintaan taas hyvää tavaraa. 
Arvontaa, jossa ylläripalkinto!

Akku ja Varaosa ihan hurjilla 
tarjouksilla mukana… työkaluja, 
painepesureita, sekalaista tava-
raa markkinahintaan!

Sähkö- ja Konekeskus esit-
telee ilmalämpöpumppuja.

VahvaTassu lataa eläinten 
lelut ja tarvikkeet ale-hinnoin, 
kahvitarjoilua pullan kera.

Kuumakuppi on mukana juo-
nessa ja paistaa lettuja ja köyhiä 

ritareita markkinahintaan.
Piparuutissa on arvontaa.
K-Supermarketissa on seni-

orikarnevaalit. Siellä on mukana 
kaiken kansan Eki Jantunen, jota 
kantsii mennä moikkaamaan ja 
kuulemaan, kisailemaan… Katso 
lisää sivu 12.

Kehräämö 

- Monenlaista meininkiä, huikeita 
tarjouksia klo 10-14.

Kynttiläpaja Maria Drocki-
la lataa jokaiselle Toukomark-
kinoilla ostavalle asiakkaalle 
-40 prosentin alennuskupongin 
seuraavaan ostoskertaan.

Korutasku lahjoittaa lasten 
aarteenetsintää lippaan, jossa 
on kiviaarteita.

Aarteenetsinkisa klo 11-13 

löytyy Puotikujalta, kisaa luot-
saavat Arkkitehtuuripalvelu Nina 
Könönen ja Minieuro Kirppis.

Ravintola Tehdas tarjoilee 
ulkona hattaraa klo 11-13. 

Käsityövakka järkkää kahvi-
tarjoilun klo 10-14.

Erkontie ja S-Market

- Kauppiaat taas iloisella tuulella, 
tarjouksia ja esittelyjä.

S-market Orimattila tarjoaa 
erilaisia maistatuksia, Paulig, 
Satotukku, Sinuhe, Hartwall ja 
Maatilan parhaat.

Caressa on toukomarkkinoilla 
tarjolla pakuriteetä ja raakasuk-
laa Smoothie-maistiaisia.

Markkinapöydässä paljon 
huippuedullisia tuotteita -40% 
alennuksella.

Orimattilan Osuuspankilla 
on pienimuotoista kilpailua/
arvontaa, ajantasaista tietoa 
sekä kahvia, pullaa ja mehua. 
Myös lapsille on omaa ohjelmaa.

Life lataa markkinatarjouksia, 
tarjouskoreja ja tasarahatuotteita 
5,-, 10,-… Maistatusta. 

Myymälässä myös kiinalaisen 
lääketieteen, akupunktion ja aku-
painannan asiantuntija-terapeutti 
Jaana Savioja. Jaana tekee myös 
hoitoja ajanvarauksella.

Hiuspisteen ulkotarjouskorista 
hiustenhoitotuotteita poistohin-
taan!

Lyylin tyylissä on extraa pos-
kettomaan hintaan! Katso Lyylin 
mainos tästä lehdestä.

Mannatorilla on Lasten lau-
antai, mehua, pipareita, karkkia 
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TERVETU

Lämmitysalan Yritys Oy
www.lammitysalanyritys.fi
suomenlammitys@gmail.com
045 123 4567

Osta testivoittaja ja 
leikkaa lämmitys-
kuluja heti!

TESTIVOITTAJA 12/13

 Kiitettävää lämmitystehoa
 Testin paras energia- 

tehokkuus jäähdytyksessä
 Testin hiljaisin

Ilmalämpöpumppu 
Panasonic HE12PKE

kaukomarkkinat.fi

Panasonicin uusimman 
12-sarjalaisen 
lämmitysteho ja 
energiatehokkuus 
osateholla olivat 
kiitettävällä tasolla.”

Panasonic HE12PKE
TM Rakennusmaailma 12/13

– 30°CLämpöä jopa

pakkasesta

Kärrytie 4, Orimattila  P. 03-872 872

Toukomarkkinoilla 24.5. meillä
Kaukomarkkinoilta Maarit Auvinen

esittelemässä pumppuja 10-13.

ORIMATTILAN SÄHKÖ- JA
KONEHUOLTOKESKUS OY

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Sähköasennus 
tarjoaa 24.5.
MARKKINOILLA

KAIKKI
SISUSTUS-
VALAISIMET
- poistokappaleita superedullisesti!

1190
TUULETTIMET 
Pöytä- ja lattiamallit Tarjous

9” PÖYTÄ-
TUULETIN

INVERTTERIT EDULLISESTI

HEHKU-
LAMPPU
40 W

LED-
LAMPPU

1€

10€

49€

ENERGIAN-
SÄÄSTÖ-
LAMPPUJA-50%

-20%

kpl

100W 40€ 300W 56€

1000W 180€ 600W 110€

*ARVONTAA!!! – voita!
*KAHVITARJOILU Tervetuloa!
*AAARRRVVVOOOONNNTTTAAAAAA!!!!!!!!!

TARJOUSTUOTTEITA
VAIN RAJOITETUSTI!
- Tule ja vie parhaat päältä!

Taitto-
veitsi
c55b

(38,90)

25€

Style
musta
V9 lamppu

-laatua

ja lapsille ilmapalloja. Kaikki 
Mannan omat lastentavarat ja 
vaatteet –50 %. Lisäksi muita 
markkinatarjouksia.

Okariinassa liikkeen edessä 
poistokorista tavaraa ulosheit-
tohintaan. 

Tapahtumatori

kaupungintalon kupeessa klo 10 
– 14. Torilla mm. Vuoden Nuori 
Yrittäjä Simo Santala + kalus-
toa tutustuttavana, pomppulinna 
(säävaraus), kasvomaalausta, 
Osuuspankki jalkautuu tapah-
tumatorille, maistiaisia näytel-
mästä Pekka Töpöhäntä ja Vain 
kilpailu jalostaa yleisötapahtuma 
– kysely palvelusetelistä

Kirpputori-
tapahtuma
kutsuu myös!

Koivula-Lintula-Myllylän kylä-

johtokunta järjestää 
avoimen kirppu-
toritapahtuman 
Myllylän koulun 
pihalla 24.tou-
kokuuta klo 10-14.

Myyntipaikat ei 
maksa mitään. Oma 
myyntipöytä tai vaikka 
auton peräkontista voit 
tulla kauppaamaan 
kevätsiivouksen jäljiltä 
itsellesi tarpeettomak-
si jäänyttä tavaraa. Ei 
paikkavarauksia.

Tämä Korutaskun lah-
joittama upea aarrearkku 
korukivineen on lasten 
aarteenetsintäkisan 
palkintona. Voittaja arvo-
taan kaikkien kisailijoiden 
kesken.

ka 
voit
an 

- Olen sitten tilannut tosi hyvät 
ja kesäiset kelit Toukomark-
kinoille. Minulla on suhteet 
kunnossa vintille, sanoo itte 
Touko Mehiläinen.

KORUTASKU
Kehräämöllä
Pakaantie 1
Orimattila
7878 277Ohittamaton LAHJAPAIKKA!

Lahjavinkit

kivestä

käsin:
Lahjavinkit

kivestä

käsin:

TAIMIEN- JA KASVIEN VAIHTO 
La 24.5.2014  klo 9 – 13
Orimattilan Tapetti ja Väri Oy:n piha-alueella
Kärrytie 3 Orimattila. Jäseneksi liittyjien kesken

arvotaan yhdistyksen vuokravälineiden käyttöoikeuksia ym.
Lisätietoja  Sirpa Lepistö mp. mp. 050 529 0604.

TILAA  OMAKOTITALKKARI   Kari Viitanen
mp. 044 712 6669
Palvelu on tarkoitettu omakotiyhdistyksen jäsenille ja
palvelusta peritään 10,00 € tunti + matkakulut 0,43 €/ km.
Liity jäseneksi, saat merkittäviä jäsenetuja katso osoitteessa: 
www. omakotiy.fi

ORIMATTILAN OMAKOTIYHDISTYS Ry
Lisätietoja puheenjohtaja Pertti Oksanen mp. 0400 459222 tai 
pertti.oksanenphnet.fi

Orimattilan 
Kehräämö

Pakaantie 1
0103274400    

Ravintola ja kesäterassi
ma-to 11-21
pe 11-22(02)
la 12-22(02)
su avoinna tilauksesta

www.ravintolatehdas.fi

Tavataan markkinoilla!

Naurulokkeja bongattiin eniten
Liekö sateennihkeä keli piilotta-
nut linnut metsän siimekseen, 
kun niitä oli vain vähän näkyvil-
lä Luhtikylän bongauspäivänä 
huhtikuun puolivälissä.

Eniten oli näkyvillä naurulok-
keja, joita olikin sitten sata-

määrin kyttäämässä matoja 
kevääseen heräävillä pelloilla. 
Onneksi pari joutsenta sentään 
luimuili Luhdanjoella, joka on 
Porvoonjoen alkupäätä. Muu-
tama tintti ja töyhtöhyyppäkin 
ilmaantui näkyville, joten bon-

gattavaa löytyi.
Nuorelassa oli esillä ja tar-

jolla erilaisia linnunpönttöjä, ja 
pääsiäisen merkeissä lapset 
maalasivat kananmunia se-
kä saivat kasvomaalauksia 
poskiinsa. 

Luhtikylän Nuoriseuran jär-
jestämä tilaisuus keräsi ihan 
kivasti osanottajia, joille maistui 
puffetin tuotteet ja ulkona gril-
lattu makkara. Maailmaa paran-
nettiin mukavan yhdessäolon 
merkeissä.

Lintuja bongattiin isolla joukolla. Muutamilla oli mukanaan kiikarit, joilla pääsi lähempää seuraamaan mitä 
muun muassa joutsenpari touhuili. 
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KÄRRYTIELLÄ TAPAHTUU AINA VAAN…

MARKKINAT 

lauantaina 24.5. klo 9-14

GRILLI-

MAKKARAN

tarjoilua 10-13

* TOSI REILUJA TARJOUKSIA!
* Tuote-esittelyjä * tarjoilua ym.

Värisilmän pihassa tapahtuu

* Markkinamyyjiä * Esittelyjä

* Orimattilan Omakotiyhdistyksen

TAIMIENVAIHTOPÄIVÄ 9-14

ULOA MUKAAN MARKKINAHUMUUN!

MUURINPOHJALETTUJA
MYYNNISSÄ klo 10-14.

Kahvila kirpputori!
Tervetuloa nauttimaan! 

Avoinna
7-15

Kahvila
KUUMA-
KUPPI 

Kirpputori 
Piparuuti

Kärrysepäntie 1, Orimattila
Puh. 040-767 1031

ma-pe 10-17, la-su 10-15.

 Tule ja osallistu 
arvontaan 24.5.

Parhaat vinkit ja laadukkaat
tuotteet - Värisilmästä.

Meiltä myös: suunnittelu, 
asentajat, kuljetus

Ulkomaalaukseen:
POUTA- talomaali

VÄRISILMÄ Orimattilan Tapetti ja Väri Oy Puhelin (03) 871 250 
Kärrytie 3, 16300 Orimattila. www.orimattilantapettijavari.fi
Avoinna: ma-pe 8.30-18.00, la 9.00-13.00.
Seuraa blogiamme:
tunnetilablogi.blogspot.fi

http://www.facebook.com/
VarisilmaOrimattila

  

6650€

PANU kestää isältä pojalle

VINHA

KIRJO AQUA

8950€

9250€

9900€
alk.

9 l+säv.

+säv.

+säv.

9 l+säv.

11,7 l

9 l

Osta 15.5.–30.6.2014,  
saat laskun vasta syyskuussa!

KKKKyyssyy llissäää mmyyyyjjilltäämmmmmmeee

VÄRISILMÄ-rahoitus

3990€
/m2

vain

Lattiat kuntoon!

NOVITEK-ulkoporealtaat
Nyt Halti malliallas
myymälässämme. 
Tule tutstumaan 
tai katso mallit 
sivuiltamme 
www.orimattilantapettijavari.fi

Perinteinen kirpputori
pihallamme la 24.5.

SISUSTUSMATERIAALEJA
KIRPPUTORIHINNOIN!

WICANDERS
DECOLIFE
vinyylikorkki,
2 kuosia

Laminaatit
Navaro Oak & 
Asturia Oak

12,90
/m2

käyttöluokka 23/32

ORIMATTILAN AKKU JA VARAOSA Oy Kärrytie 4. Puh. 040-584 2831
Tarjoukset voimassa 24.5. saakka. Tuotteita rajoitettu erä.

TOUKOMARKKINATARJOUKSET
Painepesuri 
1800W/230v
max. paine  130 bar.
vesimäärä 420 l/h
sis.letku 6 m, messinkivahvistettu 
pesupistooli, suutinputki+
turbosuutin, ulkoinen
pesuainesäiliö, pesuharja

Kevytpeite
2 x 3 m9900

290

Pesurin ostajalle 
3 L pesuainetta 
kaupan päälle.

Hyllylaatikko
400 x 94 x80 mm

990
4 kpl

Ämpäri 12 L

Puukko
ruostumatonta terästä, 100mm

Jauhesammutin 2 kg
sertifiointi: SS-EN3, CE,
Wheelmark, DNV
teholuokka 13A 89B C

Paperipyyhe
laadukas valkoinen
2-kerrospaperi
arkki 19 cm x 23 cm,
400 arkkia / rulla 93 m

5 kpl500

990

5700

495

1990

Puutarhaletku-
setti
1/2” letkua 20m
sisältää pikaliittimet

Vapaa-ajan 
akut alk.

Hydrauli-
öljy 32 tai 46, 20l

5600
alk.495

5 kpl

Auton ehostukseen Sonax- ja Autoglym- tuotteet.
Sonax autonhoitotuotteet -25%. Autoglym tuotteet -15%.

MAKKARA-
TARJOILU
la. 24.5.

klo 10-13

Kärrytien erikoisliikkeet, Kärrytie 4, Orimattila 
Puh. 7777 033, 040-761 3442 Av: ma-pe 10-18, la 9-13   
www.vahvatassu.fi   www.facebook.com/VahvaTassu

Toukomarkkinoilla 24.5.

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

TOUKOMARKKINAPÄIVÄNÄ 
24.5. kaikki lelut ja

tarvikkeet (ei kissanhiekat)

–20%

Kesäksi kätevä

kylmäkassi!

Valikoimaamme kuuluvat

15 kg säkit

57,90 Kahvitarjoilu,
lämpimästi
tervetuloa!

Tutustu
myös muihin
MUSH-raaka-

ruokiin.
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Kehräämö, Pakaantie 1,
Orimattila,  puh 7878 277
Ma-pe 10-17, la 10-16

KORUTASKU

KESÄN  JUHLIIN!KESÄN  JUHLIIN!

Kivestä
käsin.
Kivestä
käsin.
K
k
KKKKKK
kk

Merkkipäivä-,
ylioppilas-,
rippi- ja
häälahjat
sekä tuliaiset.

Merkkipäivä-, 
ylioppilas-,
rippi- ja
häälahjat
sekä tuliaiset.

“Kello käy
 mennyttä aikaa”

Rakennustyömiehille

EDULLISTA
MAJOITUSTA
Hotelli Teltassa 
Orimattilassa.

0400 464 893
Pakaantie 1 Orimattila
(Kehräämön 4 krs.)
www.hotelliteltta.fi

FYSIKAALINEN HOITOLAITOS

MUSCULUS
Erkontie 20, 16300 Orimattila

Puh. (03) 777 3860

Sinun hyvinvoinniksesi
                  Pentti Koskimaa
Essi Kekoniemi Johanna Kelokaski

• Fysioterapia

• Lymfaterapia

• Kipuhoidot

• Huimaushoidot

• Akupunktio

• Kinesioteippaus

• Yksilölliset

 tukipohjalliset

• Hieronta

• Urheilufysioterapia

• Nivelmobilisointi

• Myös ilman lääkärin lähetettä

Parturi-Kampaamo Anne

Tule uudistuneeseen
Parturi-Kampaamoomme

uudistumaan
tai muuten
vaan iloisesti
piristymään!
Terveisin,
Anne, Inka ja Mia

Erkontie 23, Orimattila, 03-7845272
kampaamoanne.info

Ilmalämpöpumppu tuo
säästöä lämmityskuluihin
Orimattilan Sähkö- ja Kone-
huoltokeskus on tänä keväänä 
asentanut useita Panasonicin 
ilmalämpöpumppuja, kun ko-
titaloudet ja yritykset hakevat 
säästöä jatkuvasti kasvaville 
lämmityslaskuilleen.

- Meillä on tarjota hyvä ilma-
lämpöpumppu, sillä Panasonic 
HE12PKE -malli on ilmalämpö-
pumppujen testivoittaja. Siinä on 
kiitettävää lämmitystehoa, hil-
jaisuutta ja energiatehokkuutta, 
selvittää Tapani Puranen Säh-
kö- ja Konehuoltokeskuksesta.

- Se oli Tekniikan Maailman 
vertailussa ainoa malli, josta ei 
löytynyt mitään huomautetta-
vaa, ja se sai kiitosta hyvästä 
hyötysuhteesta, sillä on lämpö-
kerroin cop jopa 5.57, jatkaa 
Ari Haakana.

Tapani ja Ari kertovat, että Pa-
nasonicista löytyy lämmitystehoa 
vielä -30 asteen pakkasillakin, 
joten se pärjää hyvin Suomen 
vaativissa oloissa. 

- Ilmalämpöpumppu on erittäin 
hyvä vaihtoehto lämmitykseen, 
kun haetaan energiatehokkuutta. 

Se lyö perinteisen sähköläm-
mityksen sekä öljylämmityksen 
helposti hintavertailussa ja 
lämmitystehokkuudessa, kun 
lasketaan kulujen ja tehojen 
hyötysuhde. Päästään jopa 60 
prosentin säästöihin vuositasolla, 
Ari sanoo.

- Riippuen talon koosta ja miten 
se on lämpöeristetty, niin ilma-
lämpöpumppu maksaa itsensä 
hyvinkin takaisin jo kolmessa 
vuodessa, Tapani lisää.

Tänä päivänä moni omako-
titalon omistaja harkitseekin 
lämmityksen vaihtamista ilma-
lämpöpumppuun, sillä perinteiset 
öljy-, sähkö- ja kaasulämmitys 
maksavat aina vaan enemmän.

- Minulla on ollut Panasonic 
jo kahdeksan vuotta ja silloin 
alussa seurasin sen tehokkuut-
ta. Meillä sähkölasku tipahti 33 
prosenttia vuodessa ja laite toimii 
edelleen moitteettomasti. Uudet 
mallit ovat nykyään paljon te-
hokkaampia, joten saa aikaan 
huomattavaa säästöä lämmitys-
kuluissa, kun asentaa ilmaläm-
pöpumpun, Ari kertoo.

- Panasonicin ilmalämpö-
pumpun perustamiskustan-
nuksissa edullisin vaihtoehto 
maksaa 1700 euroa. Se sisältää 
ilmalämpöpumpun, perusasen-
nuksen, putkiston, viemäröinnin, 
sähköistyksen ja kolme metriä 
kourutusta, Tapani laskeskelee.
Tehokkaimmissa malleissa läm-
mitystehoa riittää aina 200 neliön 
tiloihin asti..

- Toki löytyy ilmalämpöpump-
puja pienempiin tiloihin, vaikkapa 
20 neliön tilojen lämmitykseen.

Myös viilentää

 Ilmalämpöpumppu on siitä-
kin erinomainen, että sitä voi 
kuumina kesäpäivinä käyttää 
huoneilman viilentämiseen. 
Tämä Panasonicin testivoittaja 
sai viilennyksestäkin kiitettävät 
pisteet, Ari lisää ja kertoo, että se 
tekee riittävän kylmää pienellä 
energiamäärällä. Invertteri-tek-
niikka takaa, että tehot säätyvät 
automaattisesti, jolloin saadaan 
aikaan tehokkain lämmitys tai 
jäähdyttäminen.

Panasonicilta löytyy myös 
erikoistehokas malli WE12NKE, 
jossa on ulkoyksikön kompres-
sorin ympärillä lämpöakku, josta 
se hyödyntää lämmitysenergian 
sulatuksen aikana. Se sopii isom-
piin kohteisiin, muun muassa 
liikunta- ja juhlasaleihin.

- Kaikki ilmalämpöpumppua 
epäilevät ihmiset voisivat tulla 
Toukomarkkinoilla meille tutus-
tumaan, kun Kaukomarkkinoitten 
edustaja esittelee mm. tätä tes-
tivoittajaa liikkeessämme. Kan-
nattaa lähteä esittämään tiukkoja 
kysymyksiä, Ari kehottaa.

- Jos tilaa ilmalämpöpumpun 
nyt, niin sen saa paikalleen asen-
nettuna kahden viikon varoitus-
ajalla, Tapani lupaa ja suosittaa 
myös kotitalousvähennyksen 
käyttämistä.

- - -
Sähkö- ja Konehuoltokeskus on 

ostanut Hyvinkään Huoltoportin 
liiketoiminnot. Kaupan myötä tuli 
myös Electroluxin takuuhuolto. 
Nyt huoltoon kuuluvat kaikki 
laitemerkit ja nyt myös lähes 
kaikkien merkkien takuuhuollot.

Ari ja Tapani asensivat uuden ilmalämpöpumpun omakotitaloon Nurmitiellä. - Tehoa löytyy varmasti kovilla-
kin pakkasilla. Panasonic tarjoaa jopa neljän vuoden takuun laitteilleen, he toteavat.

Paremman elämän puolesta
Ravintola Tehtaassa pidettiin 
sunnuntaina 4.5. kahvikon-
sertti ”Paremman elämän 
puolesta”.

Tilaisuus veti tuvan täyteen 
kuulijoita, jotka nauttivat 
konsertista iloisna.

Esiintyjinä olivat laulutaite-
lija Juha Poikela ja hanuristi 
Ville Arminen. He esittivät 
Aleksis Kiven ja Eino Leinon 
runoihin sävellettyjä lauluja.

Tilaisuuden lopuksi kiersi 
hattu esiintyjien matkaku-
lujen korvaamiseksi.
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Lyylin tyyli

Paljon erilaisia,  yksilöllisiä ja kauniita
mekkoja juhlaan ja arkeen. Täältä löydät
myös kivat paidat ja caprit kesän rientoihin.

Toukomarkkinapäivänä 
tarjouksessa; 

 ja hameita 15€

35€

 lyhyet takit 45€

TERVETULOA!!
Erkontie 11, avoinna ti-pe klo 10-17 ja la klo 10-14

Onko tuttu tunne?
Tuntuuko Sinusta lähinnä tällaiselta, 
kun edes mietit ajokortin hankintaa? 
Ei hätää, me kerromme, mitä tuossa 
tilanteessa pitäisi tehdä. Ota rohkeasti 
yhteyttä, niin me kerromme mielelläm-
me, miten homma hoituu sujuvasti ja 
ei aikaakaan, kun pystyt jo nauramaan 
kuvan skenaariolle!
P.S. Kysy myös joustavia maksuehtojamme!

S-market Orimattila, puh. 010 229 0276 
Palvelemme ma-pe 9-19, la 9-16
www.hairlekiini.fi
facebook.com/hairlekiini

Osta kaksi 
DUALSENSES Sun 
tuotetta, saat kolme 
matkakokoista 
tuotetta

KAUPAN 
PÄÄLLE!
Edun arvo 19,00

me&i-vaatteet on
Marin juttu
Orimattilan alueelta puuttuu laa-
dukas lastenvaatekauppa ja siinä 
onkin avautunut markkinarakoa 
me&i –tuotteille, joita edustaa 
pukkilalainen Mari Puustinen. 
Poikkesimme Marin juttusille Hy-
vän Olon Päivässä ja kyselimme 
millaisista tuotteista on kyse ja 
samalla myös Marin taustaa 
me&i-myyntityölleen. 

- Olen 29-vuotias monen asian 
tekijä. Olen opiskellut ensin 
kaksoistutkinnon kautta yli-
oppilaaksi ja parturi-kampaa-
jaksi, ja sitten kasvatustieteen 
maisteriksi / opinto-ohjaajaksi ja 
luokanopettajaksi. Syksystä 2013 
lähtien olen ollut myös yrittäjä ja 
myyn oman toiminimen kautta 
ruotsalaisia me&i-tuotteita, Mari 
selvittää yrittäjätaustaansa.

- Lisäksi olen parhaillaan 
käynnistelemässä sisustus- ja 
lahjatarvikepuotia, joka toimii 
pääasiassa verkkokauppana, 
mutta kesäisin myös mökkini 
yhteydessä ihan livenä.

- me&i:ta lähdin myymään, 
koska halusin nykyisen luo-
kanopettajan työni rinnalle 
toisen työn.

- Minulle me&i-myyjänä toi-
miminen on joustavaa, kun voin 
päättää omat aikatauluni ja ta-
voitteeni. Vielä melko tuoreena 
pukkilalaisena halusin myös työn, 
jossa voin saada uusia tuttuja 
lähiseudulta. 

Mari kertoo, että me&i on vuon-
na 2004 kahden ruotsalaisen 
kotiäidin perustama lasten- ja 
naistenvaatteita valmistava ja 
myyvä yritys, joka aloitti Suo-
messa toimintansa 2007. Se 
toimii kotimyyntiperiaatteella 
kaikkiaan 750 myyjän voimin. 
Suomen ja Ruotsin lisäksi se 
toimii Norjassa, Saksassa ja 
Iso-Britanniassa.

me&i:n vaatteet tunnetaan 
kirkkaista väreistä, laadusta 
ja ekologisesta toiminnastaan. 

- Kun kerran kokeilee 
me&i-vaatteita, ei halua käyttää 
enää muita! Sama pätee niin 
lasten kuin aikuistenkin kohdal-
la. Vaatteet ovat huippumukavia 
päällä, kestäviä, monikäyttöisiä ja 
hyvännäköisiä! Mallit ovat klas-
sisia ja kestävät aikaa, Mari luet-
telee me&i-tuotteiden hyviä ja 
toimivia ominaisuuksia.

Kokoja löytyy naisille XS-XL ja 
lapsille 50/56-158/164. Valikoi-
masta löytyy vaatteita arkeen ja 
juhlaan. Yhteen yläosaan löytyy 
monta sopivaa alaosaa ja toisin 
päin, joten mallistosta saa koot-
tua omaan vaatekaappiin monia 
hyvännäköisiä kokonaisuuksia! 
Väriskaala ja kuosivalikoima on 
houkuttelevan laaja, mallistosta 
löytyy sekä yksittäisiä puhtaita 
värejä että herkullisia printtejä.

Mallisto me&i-tuotteilla vaihtuu 
kaksi kertaa vuodessa, tammi- ja  

elokuussa. Kulloinenkin mallisto 
on nähtävissä me&i:n kotisivuil-
la: www.meandi.fi.

- Tulen mielelläni esittelemään 
mallistoa koteihin, työpaikoille 
ja tapahtumiin! Minulta voi 
myös tilata tuotteita suoraan. 

Sähköpostiosoitteeni on mari.
puustinen@meandi.fi ja pu-
helinnumeroni 050 4078274. 
Vierasjoukosta riippuen voin 
esitellä joko vain naistenmal-
liston tai sekä naisten- että 
lastenmalliston.

Mari esittelee ja myy mielellään laadukkaita 
me&i-tuotteita, joista löytyy vaatteita lapsille ja nai-
sille.

Kari auttaa ja tekee
monensorttisia töitä
Tarvitsetko apua? Onko pihatöis-
sä jotain hommia? Entä pitääkö 
pilkkoa puita tai puhdistaa rä-
ystäskouruja? 

- Tai sitten talonmaalausta ja 
nurmikonleikkuuta tai painepe-
surilla pesemistä. Myös kodin 
siivousta niin sisällä kuin ulko-
nakin ja muita kodin askareita. 
Noita kaikkia töitä olen valmis 
tekemään, lupaa Kari Nieminen, 
joka aloitti piha- ja mökkitalkka-
rin hommat toukokuun alusta.

- Päätin työllistää itse itseni, 
sillä minulla pitää olla aina jotain 
tekemistä. En osaa olla paikal-
lani, vaan hommia olen tottunut 
tekemään pikkupojasta asti.

Kari sai idean Easy Jobin kaut-
ta, joka on kuulemma fiksumpi 
tapa tehdä töitä, helppoa yrittä-
jyyttä ilman paperisotaa. Siltä se 
tuntuukin jo nyt alusta alkaen..

- Easy hoitaa paperihommat 
ja laskutukset ja minä paiskin 
työt. Saan valita asiakkaani ja 
oman työtahtini, saan pitää myös 
tulevaisuudessa kesälomaa, Ka-
ri kertoo iloisin mielin uudesta 
työstään.

- Minulla on kokemusta työn-
teosta vuosien varrelta, sillä olen 
maatilan poika Heinämaalta. 
Kannattaa soitella ja sovitaan mi-

tä hommia voin tulla tekemään. 
Töitä paiskitaan Orimattilassa, 
Myrskylässä ja Pukkilassa.

Karin tavoittaa parhaiten nu-

merosta 040 552 6049 nor-
maalina työaikana klo 8-16. 
Apu on lähellä, kun tarvitaan 
miestä talkkarinhommiin.

Karilla on koneet 
ja työkalut talk-
karin hommiin. 

Kantrikulkue
on ja pysyy 
Pitkin kevättä on kyselty, että 
onko niitä kantreja ja kulkuetta 
tänä vuonna?

No, on ne. Kantrit elää ja voi 
hyvin.

Kantrikulkue pidetään per-
jantaina 25.7. klo 18. Se lähtee 
Jokivarren koululta Puistotielle 
ja sieltä Erkontietä pitkin Keh-
räämölle. Eli samalla tavoin kuin 

viime suvena.
Kehräämöllä on sitten pikku 

biletystä, josta saamme lisää 
infoa myöhemmin. Varmaan 
joku soittaa ja musisoi. Heinä-
paalipiknik kutsuu.

Kantreja ei ole varsinaisessa 
vanhassa merkityksessään, mut-
ta meininkiä kylläkin, katsotaan 
mitä tuleman pitää…
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Palvelemme ammattitaidolla
LVI-asioissa Päijät-Hämeessä
- Soita tai tule käymään meille Tokkolantielle!

Orimattilan Putkityö Oy
Tokkolantie 8, 16300 Orimattila, puh. 010 396 7777 tai 0400 492 944, putkityo@orimattilanputkityo.fi 

Katso lisää: www.orimattilanputkityo.fi

 300 l Laadukas Jäspi
LÄMMINVESIVARAAJA
REILUUN KESÄHINTAAN

Lämmintä vettä
aina edullisesti.

Kysy varaajasta tarjous.
 - Asennettuna tai ilman asennusta.

ORAS –HANOISTA
tarjouksia myymälässä

Oras Cubista
-hanoissa käytetyt
innovaatiot ovat
tulosta Oraksen
jatkuvasta edelläkävijän asemasta 
sekä tuotekehityksen aktiivisuu-
desta ja luovuudesta.

Vaihda vanhan öljylämmityslaitoksen
tilalle uusinta tekniikkaa. Tilaa Atlantic
hybridilämmitysjärjestelmä meiltä!
Uusi järjestelmä on helppo asentaa vanhan tilalle. Sisäyksikkö asennetaan van-
han kattilan paikalle. Ulkoyksikkö kattilahuoneen ulkopuolelle. Asennus
on helppo toteuttaa. Lämmityskulut puolittuvat. Lämminvesi riittää. Et tarvitse 
lämpökaivoja tai maaputkea. Kaikki laitteet ovat helposti huollettavissa.
Valmistaja on Euroopan suurimpia lämmityslaitetehtaita.

KYSY TARJOUS VÄLITTÖMÄSTI.
Asennuksen saat vielä tänä kesänä.

Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

UUTTA!

ILMANVAIHTO-
PUTKET 

UPONOR
VIEMÄRIPUTKET

-30% -30%

IDO wc-istuin
Veistokselliset linjat luovat kylpy-
huoneeseen arvokasta tunnelmaa. 
Pyöreälinjainen muotoilu mukautuu 
monenlaiseen ympäristöön.

Maalämpö on oman pihan energiaa. 
OILON GEOPRON maalämmitys-
laitteet ovat alansa huippua.
Kysy tarjous laitteesta, lämpö-
kaivosta, asennuksesta ja
GEOPRO-uutuuslämpöpumpusta.
- Ota talon tiedot mukaan

ja tule neuvottelemaan!

Pelittääkö öljypoltin?

ÖLJYPOLTTIMEN
VAIHTO SÄÄSTÄÄ!
Poltintarjous, kysy hintaa.
Poltinhuolto säästää euroja.

HUOLLON YHTEYDESSÄ

SUUTIN VELOITUKSETTA.
TULE TUTUSTUMAAN UUSITTUUN 

LVI-MYYMÄLÄÄN.
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MERSUPÄIVÄ
KEHRÄÄMÖLLÄ LA 5.7. klo  10-15 

www.mersupaiva.com

Palvelemme. Nopeasti. Tehokkaasti.

Atlantic tuo säästöä öljylämmitykseen

Tiesitkö, että öljylämmityk-
sen päivitys tämän päivän 
tekniselle tasolle on edullisin 
vaihtoehto lämmitykseen?

Suomessa on tuhansia öljy-
lämmitteisiä taloja, joissa on 
hyväkuntoisia ja vähemmän 

hyväkuntoisia öljylämmityslait-
teita. Kaikkia laitteita ei kannata 
pikaistuksissaan heittää kaa-
topaikalle.

Markkinoilla on nyt uutuustuo-
te, joka on todellinen vaihtoehto 
niin maalämpölaitteille kuin myös 

ilmalämpöpumpuille. Laitteisto 
asennetaan vanhan öljykattilan 
tilalle, sillä korvataan vanha Jä-
mä tai Arimax -lämmityskattila 
ja lämminvesivaraaja.

Korkeahyötysuhteella toimiva 
Atlantic Hybridi Oil on ilma/ve-
silämpöpumpun ja öljylämmi-
tyksen yhdistelmä.

- Laitteessa on ilmavesiläm-
pöpumppu ja pienitehoinen täy-
sautomaattinen öljypoltin. Laite 
toimii ilmavesilämpöpumppuna 
koko lämmityskauden. Hybridio-
minaisuudet suunnilleen puolit-
tavat talon lämmityskulut. Eli, 
jos aiemmin on öljyä kulunut 
noin 2000 litraa, niin Atlantic 
puolittaa kulutuksen, selvittää 
toimitusjohtaja Hannu Tuominen 
Orimattilan Putkityö Oy:stä.

- Öljyä kuluu alle 1000 litraa 
vuoden aikana, jos talvi on nor-
maali pakkastalvi. Jos talvi on 
viime talven kaltainen, niin öljyä 
käytetään entistä vähemmän. 
Öljy toimii siis vain kovimpien 
pakkasten aikana varalämmi-
tyslaitteena.

- Vanha öljysäiliö voidaan jät-
tää käyttöön tai vaihtoehtoisesti 
asentaa pieni 1000 litran lujite-
muovinen säiliö öljylle.

Atlantic kytketään vanhaan 
lämmitys- ja lämminvesiverk-
koon. Kun vanha kattila on 
poistettu, niin asennustyö on 
yksinkertainen ja nopea toimen-

pide. Vanha savuhormi käytetään 
hyväksi ja öljyjohdot kytketään 
uudelle polttimolle. Asennusaika 
on noin kaksi päivää.

Laitteessa on ulkoyksikkö, joka 
pyritään asentamaan mahdolli-
simman lähelle kattilahuonetta. 
Ulkoyksiköltä vedetään kylmä-

aineputket Atlantic –sisäyksikön 
kylmäkoneelle.

Laitteessa on tehokas sisään-
rakennettu lämminvesivaraaja.

Atlantic tuottaa 80 asteista 
lämmitysvettä, jolloin patterien 
teho riittää varmasti.

- Ensimmäiset asennukset Ori-

mattilassa on jo tehty. Käyttöko-
kemuksia ja palautetta saadaan 
sitä mukaan kun laitteet ovat 
toimineet jonkin aikaa. Laite on 
kuitenkin vakavasti otettava vaih-
toehto vanhan öljylämmityksen 
saneeraukseen, Hannu toteaa.

Atlanticin sisä- ja ulkoyksikkö korvaavat vanhan öljy-
lämmityssysteemin, josta Orimattilan Putkityö antaa 
mielellään lisätietoa.

Mestari kävi
morjestamassa
Nelinkertainen motocrossin 
maailmanmestari Heikki Mik-
kola kaasutteli 26. huhtikuuta 
Orimattilaan ja tapasi entisen 
kovan kilpakumppaninsa Reino 
Hahlin sekä nykyisiä Orimattilan 
Moottorikerhon kilpa-ajajia. Hei-
kin saivat paikalle ”managerit” 
Hannu Tuominen ja Pekka 
Koskela, jotka halusivat esitel-
lä mestariajajan nuoremmalle 
motocrossporukalle.

Heikki voitti aikoinaan MM-kul-
taa niin 500- kuin 250-kuutiois-

ten luokassa. Sitä temppua ei 
ole kukaan toinen onnistunut 
tekemään.

- Kyllä Heikki minut voitti, 
kun hän oli ammattilaiskuski, 
mutta kovasti laitoin hanttiin. 
Vielä voitaisiin ottaa revanssi, 
mutta Heikki ei taida enää hypätä 
koneen selkään, Reino veisteli.

- Joo, en lähde enää mukaan, 
sain silloin aikanani 1970-luvulla 
ihan jo yliannostuksen. Nykyään 
riittää pelkkä polkupyöräily ja 
metsästys, joka vie aikaani, 

Heikki tuumasi pilke silmässä.
Heikki kertoi nykykuskeille, 

ettei se pelkkä moottoripyörän 
kanssa harjoittelu ja kilpailemi-
nen riitä, vaan tarvitaan sinne 
pohjalle monenlaista treeniä, 
jotta jaksaa painaa loppuun asti 
itse kisassa ja näyttää muille 
menemisen meininkiä.

- Itse heitin pitkää juoksulenk-
kiä ja tein monipuolisia voima-
harjoitteita. Pitää olla ensin kova 
pohjakunto, jotta pystyy sitten 

harjoittelemaan varsinaista la-
jia. Minun salaisuuteni oli, että 
pärjäsin siksi, että kuntoni oli 
todella hyvä verrattuna moniin 
muihin. Se vaatii paljon, kun 
40 minuuttia pärrää sarvissa 
ja pitää loppuun saakka ajaa 
aivot virkeinä parhaita ajoreittejä 
valiten. Heikki valisti.

- Se reitin valinta on kaiken 
pohjana ja se vaan pitää näh-
dä ja tajuta mitkä ovat parhaat 
ajolinjat. Tavallaan se ajokartta 

pitää olla päässä ja sen mukaan 
kaasuttaa muilta karkuun. Tosin 
minun karttani on jo niin vanhaa 
mallia, ettei sitä saa kuntoon 
millään päivittämiselläkään, 
Reino veisteli.

Eki Jantunen haastatteli 
Heikkiä ja Reinoa. Paljon löytyi 
yhteisiä muistoja. Selvästi huo-
masi molemmilla olevan vielä 
kiinnostus lajiin, joten se säilyy 
aina sydämessä.

- Jos haluaa mestariksi, niin 

silloin pitää antautua lajille 
täysin. Se tietää paljon töitä ja 
paljon luopumista siitä tavalli-
sesta arjesta. Itse aikanani asuin 
kilpailukaudella asuntovaunussa 
ja kiersin MM-kisoja pitkin Eu-
rooppaa. Se ei aina ollut herk-
kua, mutta mestaruudet sitten 
palkitsivat ja mikä hyvää, sain 
valtavasti kavereita ja tutustuin 
moniin eri maihin. Osasin aika-
naan maanteitä pitkin Euroopan 
kaikkiin kaupunkeihin. 

Motocross on edelleen suosittu laji Orimattilassa.

Eki Jantunen jututti mestarismiehiä. Kuvasta näkyy, 
että pojat ovat vieläkin sutjakkaita ja nuorekkaita.
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Terveystie 6, 16300 Orimattila, Puh.050 593 5932
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Orimattilan Osuuspankin
omistajajäsenille

-10% alennus
edustamistamme varaosista

Muista autosi huolto!

FIXUS tarjoaa laadukkuutta.
- Merkillisen hyvät osat
 ammattitaidolla asennettuna!

PALVELU PELAA

AINA VARMASTI!

Orimattilan Jymyn Tähtikisat helatorstaina 29.5. klo 14 urheilukentällä

Ruuskanen, Mannio, Mäkelä, Neziri…
 - Hyvät Tähtikisat on tulossa, 
jopa neljä arvokisafinalistia ja 
kaksi Suomen ennätyksen halti-

jaa saattaa olla mukana, kertoo 
Jymyn yleisurheilupomo Veini 
Holopainen.

- Antti Ruuskanen ja Ari Mannio 
ottavat toisistaan mittaa keihääs-
sä ja oman seuran Kristiina Mä-
kelä loikkii pitkälle, ja saa kovan 
vastuksen Elina Torrosta. 

- Miesten pituudessa on 
varmasti mukana oman seu-
ran Konsta Kauppinen ja ehkä 
kahdeksan metrin mies Eero 
Haapala tulee, siis ehkä…

Naisten aidoissa Nooralotta 
Neziri on varmistanut tulonsa 
ja miesten seipäässä Eemeli 
Salomäki saattaa hypätä, mutta 
kun kaikkia varmistuksia ei ole 
vielä saatu.

Monet Jymyn nuoret yleisur-
heilijat ovat mukana, mm Henri 
Vitikainen, joten luvassa on todel-
la hyvätasoiset kansalliset kisat.

Miehet:100 m, 400 m, 1500 m, 
5000 m, korkeus, seiväs, pituus, 
kiekko, keihäs.

Naiset: 100 m aj, 200 m, 800 
m, 3000 m, 5000 m, korkeus, 
kolmiloikka, moukari.

M19: 5000 m, N19: 3000 m, 
M17: 3000 m ja N17: 3000 m.

Silja ei ole
juoksemassa

Jymyn naismaileri Silja Meronen 
joutuu harmittavasti jättämään 
tähtikisat väliin.

- Minulla todettiin helmikuun 
lopulla rasitusmurtuma sääressä, 
joten olen siitä asti pitänyt taukoa 

juoksusta. Murtuma on parantu-
nut odotettua hitaammin, koska 
10 viikon juoksutauon jälkeen 
sääressä oli vielä tuntemuksia 
ja uudet magneettikuvat kertoi-
vat parantumisen olevan vielä 
kesken, Silja kertoo.

Silja on juoksutauon ajan tehnyt 
runsaasti korvaavaa harjoittelua. 
Pääosin pyöräilyä, vesijuoksua 
ja erilaisia kuntopiirejä, mutta 
ohjelmaan on sisältynyt olosuh-
teiden salliessa myös hiihtoa ja 
crosstraineria.

- Juoksua olisi tarkoitus päästä 
kokeilemaan toukokuun lopulla. 
Jos kaikki menee suunnitelmien 
mukaan ja juoksu kulkee, kilpai-
lukauden pääsen aloittamaan jo 
kesäkuun lopulla, mahdollisesti 
kestävyysjuoksukarnevaaleilla.

- Kyllähän se kotipaikkakunnan 
Tähtikisoista poisjääminen har-
mittaa, niin kuin monet muutkin 

alkukesän kilpailut, jotka jäävät 
sivusuun. Onneksi kilpailukausi 
on pitkä ja tärkeimmät kilpailut 
ovat vasta loppukesästä!

Silja ei ole ongelmaisen talven 
ja kevään jälkeen vielä asetta-
nut tälle kesälle (N19 sarja) sen 
suurempia tavoitteita kuin pysyä 
terveenä, ja sitten saada ennä-
tykset uusiin lukemiin.

- Kalevan kisoissa olisi kyllä 
tarkoitus päästä juoksemaan jo 
kunnon tuloksia, Silja paljastaa.

Kunniakierros
tiistaina 10.6.

Vuoden 2014 kunniakierros ki-
paistaan urheilukentällä tiistaina 
10.6. klo 18.00 alkaen!

Vielä ehtii mukaan liikkumaan 
ja juoksemaan tukirahaa.

www.orimattilanjymy.fi

Heittääkö Antti Ruuska-
nen 90 metriä Tähtiki-
soissa?

Silja on joutunut tekemään korvaavia harjoitteita 
pyöräillen. Tahto juoksemaan on kova!

Ravinto on tärkeä juttu!
Jymyn urheiluporukat saivat 
huhtikuussa ajankohtaista tie-
toa urheilijan ravinnosta, jota 
tarjoili Jyrki Välkkynen Huit-
tisista. Hänellä on valmentajan 
erikoisammattitutkinto (VaEat).

Luennossaan Jyrki selvitti ra-
vintoa ja suorituskykyä, urheilijan 
ravinnon sisältöä, ravinnon ja 
liikunnan rytmitystä, eli milloin 
ja miten syödään suhteessa liik-
kumiseen ja ravinnon merkitystä 
urheilijalle. Tänä päivänä on to-
dellakin tärkeää, että tietää mitä 
syö ja juo ja mitkä ovat niiden 
vaikutukset urheilussa.

Tarjolla oli esimerkkejä ener-
giatarpeesta ja ruokailun sisäl-
löstä. Ravinnon tavallisimmat 
puutteet ja niiden seuraukset 
sekä lisäravinteiden käyttö olivat 
myös aiheina.

Jyrki kertoi ja antoi esimerkkejä 
myös keskivartalon liikkuvuu-
desta ja harjoitteista. Keski-
vartalon kaikki lihakset ovat 
erittäin tärkeitä ja tavallaan 
ihmiskehon kantava voima-alue, 
jonka kautta kaikki toiminnot 
kulkevat. Urheilijalla tulee olla 
hyvä keskivartalon hallinta ja 
voimaa, jotta tasapainoa löytyy 

tehokkaisiin suorituksiin. Keski-
vartalon ja lantionseudun lihas- 
ja venyttelyohjeita tuli jymyläisille 
roppakaupalla. 

- Saimme hyvää tietoa ur-
heilijan ravinnosta ja keski-
vartalon lihasten tärkeydestä, 
kun harjoitellaan ja liikutaan. 
Oli sitten tavoitteena normaali 
liikunta tai urheilu, niin kaikki 
neuvot ja harjoitteet ovat tar-
peen. Loukkaantumisriskikin on 
paljon pienempi, kun lihakset 
ovat joka tavoin kunnossa, kiitteli 
Veini Holopainen Jymyn puolelta 
valmennusillan saldoa.

Koripallotytöt tulivat mukaan 
Jyrkin keskivartaloharjoitteisiin. 
Tässä tutustutaan pakara- ja 
takareisivenytyksiin.
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Sarkaa
riittää
-Sano sinä Eetvartti, että miten 
meitin käy nyt tuon Artjärven 
Suurikylän kanssa. Liitetäänkö 
sekin Venäjään, jos siellä kym-
menet venäläiset asukkaat ää-
nestävät liittymisen puolesta?

Tuollaisia kysymyksiä tulee 
meikälle. Mistä minä kaiken 
tiedän, vaikka olenkin kyntänyt 
monia vakoja. Ei se silti vielä 
kaikkivaltiasta tee. Kysykää vaik-
ka siltä entiseltä kunnanjohtajal-
ta, joka on neuvostoliittolaisten 
hyvä ystävä edelleenkin. 

* * *

Sitten lukijakuva Hennasta, jos-
sa suuri voimalinja onkin huo-
mattu yllättäen olevan tulevan 
ekokaupungin esteenä. Lukija 
kehottaakin nyt luopumaan 
koko voimalinjasta, sillä Luhti-
kylän alueelle on suunnitteilla 
tuulivoimapuistoja, josta riittää 
sitten sähköä Hennaankin. Ja 
tuo voimalinja menee Kärkölään, 
eikä siellä mitään valoja tarvita.

Mitenkähän se koko läntinen 
Orimattilan alue aikanaan ra-
kentuu, kun sinne on tulossa 
lentokenttä, tuulivoimaloita ja 
ekokaupunki? Aika mestareita 
ovat kaikki ideanikkarit.

Nyt on koko Henna-hanke 
vaarassa, sillä alueelta on mitä 
ilmeisimmin löytynyt liito-oravan 
paskaakin… Ettei nyt vaan kaa-
tuisi maailmankaikkeuden upein 
hanke siihen. Ou nou.

* * *
Sitten taas ihan toinen luki-
jakuva. Tämä auto hautautuu 
hiljalleen. Ollaan ihan Orimattilan 
keskustan alueella. Saas nähdä 
kuinka käy…

* * *
Artjärventien varressa oleva 
linja-autokatos vitutti kahta 
heppua, jotka jonain lauantain 
iltapuhteina kävivät kaatamassa 
sen ojaan. Kyseessä on se sama 
katos, josta nyysittiin aikanaan 
se Harry Iivoisen lahjoittama kel-
lo, johon Aija Kahola osti pikku 
viikkorahoillaan uuden patterin.

Mikään ei ole enää niin kuin 
ennen. Kaikki rikotaan ja nyy-
sitään.

* * *
Oheisen kuvan autokin oli va-
rastettu. Sitten se poltettiin. Sit-

www.kakelanrengas.fi

Aina ilman 
ajanvarausta:

KAIHTIMET, MARKIISIT, 
PYSTYLAMELLIT, VERHOKISKOT, 
PARVEKELASIEN KAIHTIMET ym.
Laajasta mallistosta paikoilleen asennettuna.

Kotiesittely ja mittauspalvelu.

ORIMATTILAN KAIHDIN
Myyntinäyttely: Orionpolku 4

Puh. 03- 777 4183

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

Palvelemme teitä ma-pe 7-17

 sähköurakointi

 varastomyynti

Selvänäkijä 
Tuulia Mäntylä
Ajanvaraus 040-4108877

tai tuuma@suomi24.fi

Henk.koht. vastaanotto
Quantia Center, Porvoo

Näkijä,
henkinen auttaja

ANU
0700-95550
Tre. 2,21 euroa/min.+pvm

Täyttä asiaa
Orimattilasta
Vastaava toimittaja
ja kustantaja:
Reijo Välkkynen,
050 336 8425
ReijoMedia, Yt: 1896706-8
reijomedia@hotmail.com
Raitakuja 1 as 3,
16300 Orimattila
Paino: Suomen Lehtiyhtymä, 
Tuusula
Jakelu: Lahden Jakelut Oy

JAKELUHÄIRIÖT

03-872 130

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

n. 11.700 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
11.6.2014

Muista lauantaina on
ne Toukomarkkinat

Särkyjä,
vaivoja, tai 
sairauksia?

www.
parantavavoima.com

RAKENNUSSORAT JA MULLAT
KALLIOMURSKEET, KULJETUSPALVELUT

soraliike.jantunen@phnet.fi
www.soraliikejantunen.fi

0400-505031 
0500-416900

- Kantrimeininkiä on 
luvassa taas!

ten tuli palokunta ja sammutti. 
Sitten kävi polliisikin, kun ehti. 
Sitten siellä on klapannut moni 
muukin ihmettelemässä. Siellä 
se raato oli vielä viime viikolla, 
vaikka homma tapahtui huhti-
kuun alussa. Ei häävi mainos 
Kuivannontietä matkaaville.

* * *
Pyysi yks 60-luvun silloinen 
minivoguehiuksinen rumpali-
poika kertomaan, että kyllä sitä 
kantrimeininkiä vielä on luvassa. 
Kantsii lukea mitä tässä valta-
lehdessä ripustellaan.

* * *
Ei muuten Eetvartti saanut 
kenkää, vaikka niin luulin viime 
kerralla. Kuulemma näitä juttuja 
lukee vanhapiiatkin, joten kii-
tos tulee housujen kastelusta. 
Pissivät nauraen housuihinsa. 
Haaveilin jo aivan muusta…

* * *
Mennään markkinoille lauantai-
na. Siinä Topin puotin edessä on 
grillimakkaraa tarjolla ja Manti 
kauppaa muurinpohjalettuja 
kaffeen kera. Siellä viimeksikin 
käppäiltiin sen kaupunginjallituk-
sen kauhun kanssa. Heh.

* * *
Ai ni, juu. Tiedätkö mikä oli 
Jeesuksen aasin nimi?

Se oli Halle. Kansahan huusi ja 
kannusti innoissaan: Halle lujaa!, 
kun Jeesus ratsasti aasilla.

E E T V A R T T I
P.s. Kaverille ei sitten jätetä.

Bussipysäkki kumoon ja karkuun!

Varastettu auto poltettiin, ettei jäänyt spermajälkiä.

Tämä voimalinja löytyikin yllättäen ja nyt se pitää 
siirtää.

Onko tämän avolavapakun viimeinen leposija soran 
alla?
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Juuri sinulle sopivat silmälasit.mälasit.

Ikäsi verran alennusta lasketaan normaalihintaisista kehyksistä, kun ostat silmälasit (alk. 99 €) ja 
50/100 euron alennuksen saa yksilöllisistä huippulinsseistä. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 
Tarjous voimassa 22.6.2014 saakka. 

instrumentarium.fi, yhdestä numerosta

 

020 170 8060
   

tai tule suoraan myymälään.

IKÄSI VERRAN  
ALENNUSTA

-57 %
Esim. 

Versace -kehys norm. 229  €  98  €

KOSKEE KOKO KEHYSVALI KOIMAA

Lisäk
si

  

-100 €YKSILÖLLISET 
MONITEHOLINSSIT ja-50 €YKSILÖLLISET 

YKSITEHOLINSSIT 

Instrumentarium Orima�ila, Erkontie 12

Optikon näöntarkastus 0€ ke-la 21.-24.5.
TOUKOMARKKINATARJOUKSENA:

Puhelut maksavat kaikkialta Suomesta soitettaessa lankapuhelimesta 0,0828 €/
 puhelu + 0,0595 €/min. matkapuhelimesta 0,0828 €/puhelu + 0,1704 €/min.

Orimattilan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV

• Orimattila, Artjärvi,
 Myrskylä, Pukkila

Erkontie 11, 16300 Orimattila
Puh. 010 257 1558, Fax. 010 257 1584

avoinna ma 10-18, ti-pe 10-16.30

 • Rivi-, pari- ja puutalot

Myrskylä, Keskusta rt 76 m2

Rantatie 15 B. 3h,k,s. A2007*. Myrsky-
län keskustassa, Kirkkojärven raikkaiden 
tuulien läheisyydessä rivitalon päätyhuo-
neisto. Siivonen 050 597 0070/Orimat-
tila. Mh. 66.500 € 504895

 • Vapaa-ajan asunnot

Orimattila, Kinttula
vapaa-ajan asunto 77/96 m2

Myrskyläntie 515. 3 h,k,s. *. 1970-luvulla 
rakennettu puurunkoinen elementtitalo. Ti-
lat osin alkuperäisessä kunnossa ja vaativat 
peruskorjausta. Vesiosuuskunnan vesi- ja 
viemäriliittymät. Oma tontti 2 220 m2. 
Sähkölämmitys. Tila rajoittuu n. 20 metrin 
matkalta Pyhäjärveen. Mattila 050 570 
2725/Orimattila. Mh. 73.000 €.  675100

Orimattila, Sammalisto
vapaa-ajan asunto 54/64 m2

Salustentie 89. 3h,k,s. Havumetsän hu-
minaa kukkulan laella. Nurmen tuoksua 
ja kukkien värikästä loistoa. Kesän lämpö 
odottaa ja syksyn marjat omasta puu-
tarhasta ja lähimetsästä. Vain tunti suur-
kaupungin hälinästä. Siivonen 050 597 
0070/Orimattila. Mh. 85.000 €. 500464

Orimattila, Kaitala
vapaa-ajan asunto 50/63 m2

Ojamaantie 48. 1 h,k,alkovi. Tässä mai-
nio vapaa-ajanasunto viherpeukalolle ! 
Tontilla 5 omenapuuta, kirsikka- ja luu-
mupuu sekä 15 marjapensasta. Tontilla 
tilaa myös kasvimaalle. Sauna ulkora-
kennuksessa. Saunaan tulee ns. kesävesi 
pumpulla. Oma tontti 1.950 m2. Kohde 
vapautuu heti. Mattila 050 570 2725/
Orimattila. Mh. 65.000 €. 504892

Orimattila, Koskunen
vapaa-ajan asunto 40/58 m2

Koskustentie 1092e. 1-2h,k,s. Tämä 
viehättävä vapaa-ajan paikka odottaa jo 
innokkaana kesää ja uusia asukkaitaan. 
Heti valmiina kesänviettoon. Täällä on 
puutarhaa hoidettavaksi ja kasvimaata 
kuopsutettavaksi. Meltti 0400 347758/
Orimattila. Mh. 79.000 €. 505293

Orimattila, Niinikoski
vapaa-ajan asunto 35/50 m2

Ruokolantie 36 C. 2h,k. Omalle mökille 
nauttimaan kevään ja kesän leudoista 
tuulahduksista. Savusaunan tai kota-
saunan pehmeiden lämpöjen jälkeen 
nauttimaan mökin terassin rauhasta. 
Vanhojen hirsien jykevät seinät viilen-
tävät helteellä ja lämmittävät koleina 

hetkinä. Sähköiset laitteetkin voit tuo-
da mukanasi ja veden saa vesipostis-
ta. Siivonen 050 597 0070/Orimatti-
la. Mh. 59.000 €. 671241

Pukkila, Savijoki
vapaa-ajan asunto 30 m2

Porrassuontie. 1h,s. Erähenkinen sau-
natupa Savijärven läheisyydessä. Koh-
de koostuu kahdesta kiinteistöstä joista 
toinen on rakentamaton ja toisella on 
kaunis saunatupa, sekä grillikota. Maa-
pohjan pinta-ala yhteensä noin 2 heh-
taaria Meltti 0400 347758/Orimattila. 
Mh. 98.000 €.  502943

 • Tontit

Orimattila, Koivula okt-tontti 1 660 m2

Hirsitie 1. Tasainen metsäpohjainen 
tontti Latolantien ja Hirsitien kul-
massa. Rakennusoikeus 249 m2. 
Kunnallistekniikka vieressä. Tontilla 
jonkin verran puustoa. Mattila 050 
570 2725/Orimattila. Mh. 26.000 €.  
  698946

Juha Siivonen
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 597 0070

juha.siivonen@op.fi

Jussi Mattila
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 570 2725

jussi.mattila@op.fi

Tarmo Meltti
Myyntineuvottelija
0400 347758

tarmo.meltti@op.fi

Markkinonti: Reijo Välkkynen, 050 336 8425, reijomedia@hotmail.com
Suunnittelu/rakentaminen: Antti Lyyra, 0400 711 290, 
Palvelemme Sinua kaikissa jätevesien puhdistamisasioissa.
- Myös Baga-pienpuhdistamot ja suodatuskentät edullisesti.
Katso lisää tuotteistamme nettisivuilta: 
Huom! Jätevesiasetus edellyttää, että haja-asutusalueitten kiinteistöjen
jätevesiasiat pitää hoitaa kuntoon 15.3. 2016 mennessä.

Tärkeää asiaa haja-asutusalueitten kiinteistöille!

Nyt jätevesiasiat  kuntoon
- säästät, kun homma hoituu nyt!
Klaro -jätevesipuhdistamot
Omakotitalot, taloryhmät & osuuskunnat
edullisesti isolla muovisäiliöllä, 25 vuoden
takuulla ja lähes kahden metrin peitesyvyys.
KLARO on varmatoiminen ja helppohoitoinen kaikkien
jätevesien puhdistamo omakotitaloille, taloryhmille ja aina
isoihin 1000 henkilön osuuskuntiin asti. Klaro-puhdistamo
on saatavissa saneerauskohteisiin ja uudiskohteisiin 
muovi-  tai betonisäiliöillä. Klaro-puhdistamon koko-
luokat on joustavasti mukailtavissa juuri kohteeseenne
sopivaksi ja haluamillanne ominaisuuksilla.

Nahkhiir Ky
kiinteistöjen jätevesien 
puhdistusjärjestelmät

Tule tutustumaan

Toukomarkkinoilla

24.5. klo 9-14

Värisilmän pihaan!


