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KÄRRYTIEN 
MARKKINAT
- Se on menoa!

S-ETUKORTILLA BONUSTA

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

la 9-15   

Tarjoukset voimassa toukokuun 2015.

Terveyteen kannattaa
panostaa aina!

Lakto-seven 120 tbl
Maitohappobakteeri, jossa 7 kantaa!!

39,90
(53,10)

SLIMMIX Super-Detox
500 ml 

11 päivän kuuri.

19,90
(25,50)

17,90
(21,90)

Vielä ehdit laihtua
ja puhdistaa

kuonat ennen kesää!

Vitamar 1000 
E-Epa+E-dha 
100 kps

ERIKOISKOKO 
150 tbl

Markkinoiden vahvin
kalaöljy! Pitää veren
juoksevana,- estää
kolesterolin kiinnittymisen
verisuonten seinämiin.

17,90
(25,90)

+ KAUPAN 

PÄÄLLE
30 tbl

Arthro Balans plus 
Saat ilmaiseksi 30 tbl!!
Tehokas ja vahva
niveltuote.

Mascotista

TUHANSIA
PAREJA

JALKINEITA

5€alk.

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

Mukavia
kesäisiä

jalkineita

Arkeen ja
juhlaankin

Koot 40-46

Iloiseen
liikuntaan!
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Puh. 037773111 ORIMATTILAN
URHEILU JA KONE OY  

Tilinhoitopalkkio 4 € / kk, korko 0%. 
Esimerkkilaskelma: Ostos 1000 € tai 10 kk 
maksuajalla 104 € / kk, luottohinta 1040 euroa. 
Edun saat vain Aktiiviraha-kortilla. Aktiiviraha on 
jatkuva luotto, jonka vuosimaksu on 30 € toisesta 
vuodesta alkaen. Todellinen vuosikorko 1500 
eu-ron luottosaldolle on 17,45 % (9/2014), 
kun nimelliskorko on 13,37 %. Luoton myöntää 
Handelsbanken Rahoitus Oyj, kotipaikka Helsinki.

Maksa ostosi 10 edullisessa erässä Aktiivirahalla

VOLTA - UTT7920WM 
Volta pölypussiton imuri jonka Multisyklo-
ni-tekniikan ansiosta imuteho säilyy tehok-
kaana. Poistoilman puhtaudesta huolehtii 
HEPA-suodatin, monipuoliset suulakkeet.

DORO senioripuhelin 507S 
Helppokäyttöinen ja selkeä. Help-
polukuinen näyttö ja parannettu ääni. 
Turvapuhelu napin painalluksella.

69€

Rosenlew jääkaappi-
pakastin RJP4532 
A+ energialuokan jääkaap-
pipakastin, avara jääkaappi 
turvalasihyllyillä, kaksi vihannes/
hedelmä -laatikkoa, jääkaapin 
nettotilavuus 226 litraa, pakasti-
men nettotilavuus 111 litraa.

HINTOJEN PUDOTUSPELI

Electrolux imuri 
APORIGIN 
Tehokas puhdistuskyky ja 
kevyt käyttää laaja toi-
mintasäde 12m. Äänitaso 
vain 72 db. Vesipestävä 
HEPA –suodatin takaa 
puhtaan poistoilman.

M
a Multisyklo-
säilyy tehok-
sta huolehtii 
suulakkeet.

99€

149€

399€
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Aikalisä Hennalle
Tässä numerossa on juttua Hennaankin liittyen, ja myös 
kuntalaisaloitteesta, joka jätettiin keskiviikkona 13.5. Ori-
mattilan kaupungille. Hennalle aikalisä -kuntalaisaloite keräsi 
reilussa neljässä viikossa kaikkiaan 780 nimeä. Tavoite on 
saada kuntalaisaloite kaupunginvaltuuston käsittelyyn tämän 
vuoden aikana, kun käsitellään mm. vuoden 2016 budjettia.

Hennan aika ei ole nyt, vaan Orimattilan kaupungin tulee 
huolehtia tällä hetkellä paljon tärkeämmistä palveluista ja 
rakentamisesta koko kaupungin alueella.

Demokratiaan kuuluu oikeus ja vapaus saada ilmaista 
mielipiteensä ja se koskee myös kaupungin omia työnte-
kijöitä. Jonkin verran on kuulunut hiillostusta muutamia 
työntekijöitä kohtaan. Se on naurettavaa touhua.

Kylillä puhutaan, että seuraava kuntalaisaloite saattaisi 
koskea kyseisen hiillostajan erottamista. Syynä luottamuspula 
ja kykenemättömyys hoitaa tehtäviään?

Oikaisu paikallaan
Viime lehdessä allekirjoittanut kritisoi, kun emme saa-
neetkaan hankerahoitusta hyvinvointitapahtumalle ”Pirä 
ittestäs hualta”.

Rahoitusta haettiin hyvissä ajoin ja sitä hakemusta ei 
koskaan esitelty kaupungin talous- ja konsernityöryhmäl-
le 9.2. Hakemuksen piti työryhmälle esitellä elinkeino- ja 
kehittämisjohtaja Kimmo Kuparinen.

Tapasin Kuparisen taannoin ja selvisikin, että kaupungin-
johtaja Pieski oli ottanut hakemuksen haltuunsa ja luvannut 
hoitaa hankerahoitusasiaa, josta Kuparinen oli tehnyt hyvän 
valmistelutyön. Vaan nyt kävikin niin, että Pieski ei esitellyt 
asiaa eteenpäin ja siksi homma kaatui.

Kiitos vaan, näin niitä hommia hoidetaan.

Juhlaa ja markkinaa
Tulevana lauantaina on vilskettä kaupungilla. Silloin juhlii 
Osuuspankki näyttävästi 110 vuottaan, silloin kaupunki juhlii 
150 -vuotistaivaltaan, tarjoaa mm. kuntalaisille kahvituksen. 
Silloin on myös Toukomarkkinat ja keskustan alueen liikkeissä 
tapahtuu. Katso lisää tämän lehden jutuista ja mainoksista.

Toivomme hyvää juhla- ja markkinamieltä, pyydämme 
mitä parhainta ilmaa vintin porukoilta. Otetaan suvi vastaan 
iloisin mielin!

Reijo Välkkynen

- L u k i j a n   k y n ä s t ä - 
Tällä palstalla saa ottaa vapaasti kantaa ja kertoa mielipiteitään. 
Sanoa suoraan ja antaa myös kiitosta. Ketään ei saa kuitenkaan 
henkilökohtaisesti loukata, vaan kirjoitusten tulee olla hyvätapaisia. 
Voit laittaa s-postia: reijomedia@hotmail.com 
Toimitus

Miten kuuluu
suruliputtaa?
Toimitukseen otti yhteyttä mies-
henkilö, joka toivoo taloyhtiöitten 
ja kiinteistöhoitajien opastavan 
työntekijöitään mille korkeudelle 
Suomen lippu vedetään suruli-
putuksessa.

Varsin usein lippu roikkuu liian 

alhaalla, kun sen pitäisi olla lip-
putangossa 1/3 korkeudessa 
ja lipun alareunan noin tangon 
puolivälissä.

Tätä ohjetta pyydettiin noudat-
tamaan, koska se on samalla 
kunnioitusta perinteistä suru-
liputusta kohtaan, jolla vainajia 
muistetaan.

Yks Virtanen

Koittakaas

muistaa, että Orimattilankaan 
liikenneympyröihin mentäes-
sä ei vilkutella vasemmalle 
eikä oikealle. Vasta ympyrästä 
poistuttaessa vilkutetaan oikealle 
ennen poistumista.

Toinen hassu juttu on, kun eräät 
autoilijat antavat Matintiellä tilaa 
S-Marketin alla olevasta parkista 
tuleville autoille.

Voi nyt sentään. Matintie on 
tie ja siellä parkkipaikoilta tule-
vien on varottava ja väistettävä 
muita. Siellähän on kärjellään 
olevat kolmiotkin parkkipaikoilta 
tultaessa. Näitä puuronkeittäjiä 
liikenteessä vaan piisaa.

Eipä tonttuilla

Kuvassa oleva surulipu-
tuksen lippu on laskettu 
liian alas.

Hennan investoinneille aikalisä?

Kuntalaisaloite sai 780 nimeä
Huhtikuun 17. päivä lähti Susan-
na Särkisen toimesta liikkeelle 
kuntalaisaloite, jossa esitetään 
aikalisää Hennan rakentamiselle. 
Netissä kuntalaisaloitteen alle-
kirjoitti lähes 300 henkilöä ja 
lisäksi nimiä kerättiin listoihin 
muutamissa paikoissa Orimat-
tilassa. Kaikkiaan nimiä kunta-
laisaloitteeseen tuli 780, joka on 
todella suuri määrä kolmessa 
viikossa. Kuntalaisaloite jätettiin 
kaupunginvirastoon keskiviik-
kona 13.5.

Kuntalaisaloite menee kau-
punginvaltuuston käsittelyyn, tai 
ainakin niin laki edellyttää. Harri 
Korvan alulle panema kuntalai-
saloite terveyskeskuksen lää-
käripalveluista ja päivystyksistä 
on edelleen matkalla, eikä ole 
edennyt vieläkään valtuustoon, 
vaikka sen olisi pitänyt olla val-
tuuston käsittelyssä 10.10. 2014 
mennessä. Asiasta on tehty va-
litus oikeusasiamiehelle.

Hennan
investoinneille
aikalisä

Aloitteen sisältö:
Me allekirjoittaneet orimattila-

laiset tahdomme että Hennan 
alueen investoinneissa otetaan 
nyt aikalisä!

Kaupunginvaltuuston ja muiden 
Orimattilan päättäjien tulee nyt 
keskittyä Orimattilan keskustan 
kehittämiseen ja palvelujen yllä-
pitämiseen mm koulut, vanhus-
ten palvelut, urheilutalo ja tehdä 
tätä kautta nykyinen Orimattila 
kiinnostavaksi asuinkunnaksi uu-
sille asukkaille ja samalla taata 
meille nykyisille veronmaksajille 

palvelutaso, joka meille kuuluu.
- - -

- Minun, aloitteen tekijän harras 
toive on, että mahdollisimman 
moni orimattilalainen osallistuisi 
kaupungin järjestämään Hennan 
tiedotustilaisuuteen, vaikka se 
vaatii paikalle tulemista. Nyt on 
todellakin ainutkertainen mah-
dollisuus vaikuttaa asioihin ja 
vaatia päättäjiltä tietoa ja saa-
da heidät vakuuttuneeksi, että 
meillä kuntalaisilla on oikeus 

tietää asioista ja että haluam-
me avoimuutta ja tiedotusta 
asioista joista päätetään, vaikka 
neljän vuoden mandaatti heille 
on annettukin, toteaa Susanna 
Särkinen.

- Toivon myös että kyseisestä 
tilaisuudesta tulee avoin kes-
kustelutilaisuus, jossa puhutaan 
faktoista ja luvuista, ei toiveista 
ja unelmista.

- Ja kaikkien saatujen tietojen 
+ rakennusyhtiöiden komment-
tien perusteella päättäjät tekevät 
järkeviä ratkaisuja kesäkuussa 
ja loppuvuodesta, ei ajatuksella 
että Hennaan on jo sijoitettu pal-
jon rahaa, nyt ei voi perääntyä 
vaan, että ajat ovat muuttuneet 
siitä kun Hennaa alettiin kehit-
tämään…

- Presidentti Niinistöä lainaten: 
”Tosiasioitten tunnustaminen ei 
ole heikkoutta, vaan vahvuutta. ” 
(29.4. valtiopäivien avajaisissa).

* * *

Hennan infotilaisuus pidettäneen 
tiistaina 26.5. klo 18 yhteiskou-
lun auditoriossa? Tieto asiasta oli 
edelleen epäselvä tämän lehden 
painoon mennessä. Kannattaa 
tarkastaa tieto…

Henna ja sen visio. Puhuttaa kovasti orimattilalaisia. 

Ennen Hennaa nämäkin

Juha vaatii parempia 
tieyhteyksiä keskustaan
Monet orimattilalaiset ovat si-
tä mieltä, että tällä hetkellä on 
paljon tärkeämpiäkin kohteita 
kuin Hennan rakentaminen. 
Varsinkin yleiset tiet keskus-
taajamissa ja syrjäkulmilla 
saavat ihmisiltä ihmettelyä ja 
jopa kiroilua, että miksi ei niihin 
ole rahaa korjauksiin ja uusien 
teiden rakentamiseen.

Samaa mieltä on myös kaupun-
ginvaltuutettu Juha Hirvonen 
(kesk), joka peräänkuuluttaa 

Arolan alueelta kevyenliikenteen 
rakentamista Tietävälän suun-
taan ja myös kiirehtii Sampolan 
teollisuusalueelta suoraa tietä 
Lahdentielle.

- Arolasta on pitkään suun-
niteltu kevyenliikenteenväylää 
Tietävälän suuntaan, jossa on ali-
kulkukäytäväkin jo valmiina. Nyt 
homma junnaa paikoillaan, kun 
ei saada aikaiseksi maakauppaa 
yksityisen kanssa, jolla ostettai-
siin noin 750 neliön määräala ja 

saataisiin kevyenliikenteenväylä 
kuntoon. Kaupungin tulisi olla 
aktiivisempi ja tehdä reilu tarjous 
maanomistajalle.

- Monet perheet Arolasta 
haluaisivat lapsensa kouluun 
nimenomaan Tietävälään. 
Saataisiin paljon turvallisempi 
koulutiekin kuin on lapsilla nyt 
keskustan alueen kouluihin. Sa-
moin Arolasta pääsisi helposti 
Ämmäntöyrään liikuntakeskuk-
seen. Voisi hölkätä, kävellä tai 

pyöräillä liikuntajuttuihin, eikä 
aina ajaa keskustan kautta sinne 
autolla.

- Arolan puolella olevan maa-
alan omistajan kanssa kannattaa 
neuvotella. Uskon, että hänel-
tä löytyy yhteistyöhalua, Juha 
suosittaa.

Tärkeä asia on Sampolan 
teollisuusalueelta Lahdentielle 
rakennettava tieyhteys. Juha ih-
mettelee, että mikä hommassa 
maksaa, kun tieliittymää ovat 
jo vuosia pyytäneet Sampolan 
alueen yrittäjät ja tiehanke on 
ollut myös kaupunginvaltuuston 
kehittämissuunnitelmissa.

- Jokin nyt mättää, kun ei 
näitä tärkeitä tieasioita saada 
valmiiksi. Onko kaikki iskuvoima 
käsketty valjastaa Hennan ra-
kentamiseen vai mistä tällainen 
jarruttelu johtuu, Juha kysyy?

- Sampolan ja muittenkin 
alueitten yrityksiä kannattaa 
kuunnella ja toteuttaa heidän 
toiveitaan. Eivät ne kuuta taivaal-
ta pyydä. Yritykset tuovat meille 
todella tärkeitä veroja ja euroja 
Orimattilaan sekä työllistävät, 
joten pitää meidän toisinkin päin 
palvella hyvin.

- - -
Orimattilan kaupungin maan-
käytön insinööri Eero Manerus 
kertoo, että Heinämaantien ja 
Lahdentien välinen katuyhteys 
liittyy Sampolan ja Villin alueen 
osayleiskaavan laadintaan.  
Osayleiskaava on luonnosvai-
heessa ja parhaillaan on tekeillä 
mm. liikenneselvitys.

- Sampolan yrittäjien keskuu-
dessa katuyhteyttä on toivottu jo 
pitkään. Villin asukkaat puoles-
taan vastustavat yhteyden ra-
kentamista. Kaavaehdotuksen 
laadintaa jatketaan syksymmällä, 
jolloin olemme asiassa viisaam-
pia, Eero toteaa.

- Pakaantien alikulkukäytäväkin on jo valmiina, joten reippaasti tekemään maa-
kauppoja ja saadaan Arolasta nopea kevytliikenneyhteys Tietävälän suuntaan, 
Juha sanoo.
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kaikki kehykset

-50%

Esim. aurinkolasit voimakkuudella
kaupan päälle, silmälasit ovh.

Ostaessasi myös linssit.

Avaa tili!

Saat 12 kk

korotonta

maksu-

aikaa!

osta 1
saat 2

tai

Ei muita alennuksia.

(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

Palvelemme ma-pe 10-17. Huom! Heinäkuussa ma-to 10-17

To 21.5. Jukka Siitonen
Pe 22.5. Aleksi Sarkola
Pe 29.5. Ritva Lemola
Pe  5.6. Aleksi Sarkola
Ma  8.6. Ilkka Puusaari
To 11.6. Jukka Siitonen

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

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

Puutarhatuote Viitanen
Kaitilantie 50, Orimattila, puh. 044 754 5872
Avoinna ma-pe 9-18, la-su 9-14. Tervetuloa!

– Hyvää ja ammattitaitoista palvelua lähellänne –

Nouda suoraan puutarhaltamme
Lähituotantoa
parhaimmillaan
- Upeat amppelikukat
- Pelargoniat,
 ruusubegoniat ym.
- Erä kotimaisia
 perennoja
- Kesäkukkataimet

Pukkilan Vintillä
kesänäyttely Manööveri kesä-
kuun puolivälistä elokuun alkuun.

Mukana ovat taiteilijat: Ju-
ha-Pekka Asp, Matti Laaksonen, 
Arto Luoma, Henrik Stenlund ja 
Ismo Vall.

Avajaiset torstaina 11.6. klo 
18-21. Näyttely avoinna 12.6.-
2.8, to-su 11-17. Juhannusaaton 
suljettu.

www.pukkilanvintti.fi

Pitsipäivät Kehräämöllä
Pitsituvassa 13.-14.6. klo 10 – 
16. Aiemmin päivät on järjestetty 
Heinämaalla, ensimmäiset pi-
dettiin vuonna 1989 eli nyt on 
jo 26. kerta.

Pitsinkutojilla on hyvät tilat 
Kehräämöllä ja Pitsitupa sopii 
hyvin päivien järjestämiseen.

Tämän vuoden teemana on 
Pitsi yhdistää ja yksi näyttely 

on Pitsiä yli rajojen, Helena Ora-
va. Helena on paikalla molem-
pina päivinä, ja myös nyplääjät 
sekä vanhat ja nuoret antavat 
nypläysnäytöksiä. Myös kaikki 
halukkaat voivat kokeilla itsekin 
nypläystä. Päivät tuovat ympäri 
Suomea nypläystä harrastavia 
tutustumaan Heinämaan pitsiin, 
jolla on jo pitkä perinne.

Vaaleapaahtoinen
Priima kahvi 500g Taloussokeri 1 kg HK:n uunilenkki 400g

Marinoitu broilerin
RINTALEIKE Flora margariini 400 g

2/talous kpl
ras.

kg2/talous2,95 0,89 1,00 6,99 1,00 2/tal.

Rolls saapui kaupunkiin
Jo pitkään on Orimattilassa kai-
vattu nimekästä hampurilaisra-
vintolaketjua. Nyt se sitten tuli, 
kun Kotipizza lisäsi tuotteitaan 
Rolls Expressin laadukkailla 
ruoka- ja salaattituotteilla. Nyt 
Rollsin maistuvaisia saa Er-
kontie 12 osoitteesta, samasta 
rakennuksesta, jossa on myös 
apteekki.

- Olimme jo edellisessä liike-
paikassa kiinnostuneita Rollsista 
ja nyt sitten nappasimme sen 
tänne, kun edustamamme 55 
Burger lopetti toimintansa. Va-
lintamme tapahtui tosi nopeasti, 
ja vielä kun Rollsin puolellakin 
oltiin meistä kiinnostuneita, niin 
nyt sitten ollaan myös Rolls, sel-
vittää yrittäjä Marjut Åkerman 
Kotipizzasta.

Marjut kertoo, että heillä tuo-
tevalikoima lisääntyi rutkasti ja 
tarjolla on varmasti jokaiselle 
sopivaa ja maistuvaa ruokaa.

- Nyt löytyvät hampurilaiset 
naudanlihapihvillä, vaihtoehtoi-
sesti myös kalalla, kanalla ja kas-

viksilla. Myös gluteenittomina.
- Sitten annoksia, kebab- tai 

kana-annos, myös kala- ja kas-
visannoksena, paneerattuja pos-
sunpihvejä, sitten ranskalaiset 
perunat ja riisi, myös salaatit. 
Nugetit, mozarella-tikut, sipu-
lirenkaat, eli ruokavaihtoehtoja 
moneen makuun. Kaikkiin an-
noksiin saa myös dipit.

Marjut kertoo, että noin kuu-
kausi sitten avattu Rolls on jo 
nyt saanut asiakkailta kiitosta. 
Lisäksi se on vetänyt ruokaile-
maan aivan uusia asiakkaita.

- Tervetuloa vaikka koko 
perheen voimin tutustumaan 
Rollsin tuotteisiin. Jos ei niis-
tä löydy sopivia tuotteita, niin 
Kotipizzan tuotteet täydentävät 
kokonaisuutta.

Kotipizza/Rolls palvelee ma-la 
klo 11-21 ja sunnuntaisin klo 
12-21. Kaikkia tuotteita saa 
myös mukaan.

- - -
Onneksi olkoon, kun saatiin Rolls 
kaupunkiin!

- Rollsin tuotteet ovat taatusti tuoreita ja laadukkaita 
kotimaisia, Marjut sanoo.

Terveyskauppa Care on
luontaistuoteasiantuntija
Tiesitkö, että Terveyskauppa 
Care on täyden palvelun luon-
taistuotekauppa, josta löytyy 
monipuolinen valikoima tuotteita 
hyvinvointiin ja sieltä saa myös 
asiantuntijan neuvot. Asiakkaita 
palvelevat yrittäjä Pia Tuhka-
nen ja luontaistuotemyyjä Pau-
la Hallikainen, kumpikin ovat 
fytonomeja, jotka ovat saaneet 
koulutuksen luontaistuotealalle.

- Me olemme mukana Luon-
taistuntijat-ketjussa, joka tar-

joaa monipuolisen valikoiman 
erilaisia tuotteita hyvinvointiin 
ja terveydenhoitoon. Voi todeta, 
että meiltä saa laadukkaimmat 
luontaistuotteet ja ravintolisät, 
joita on Suomessa tarjolla, sel-
vittää Pia. Hän lisää, ettei Care 
edes ota myyntiin tuotteita, jot-
ka eivät ole heidän mielestään 
laadukkaita.

- Asiakas ja hänen hyvinvointin-
sa on meille tärkeää ja jokaisen 
kohdalla pitää aidosti kuunnel-

la mikä on hänen juttunsa ja 
tarpeensa luontaistuotteiden 
kanssa, lisää Paula.

Kummallekin heille ihmisten 
palveleminen on tärkeää. Sii-
nä saa samalla auttaa. Pia on 
Helsingin yliopistossa tehnyt 
päättötyönsä antioksidanteista 
ja Paulan vastaava päättötyö on 
urheilijan ravitsemuksesta.

- Hyvinvointi lähtee meistä 
jokaisesta itsestä. Ravinto ja 
liikunta ovat hyvän terveyden 

kivijalka.
- Me Caressa autamme henki-

lökohtaisesti jokaista löytämään 
itselleen sopivimmat ratkaisut. 
Annamme ilmaiseksi ravintoneu-
voja sekä liikuntaan liittyviä 
vinkkejä.

- Tervetuloa Careen. Meidät 
löytää S-Marketin kauppakes-
kuksesta, Pia ja Paula toivottavat.

Care on palvellut luontaistuo-
teasioissa neljä vuotta Orimat-
tilassa. 

Pia valitsi luontaistuotealan elämäntyökseen. Nyt 
hän opiskelee Paula Heinosen funktionaalisen lääke-
tieteen ravitsemusneuvojaksi.

Paula on palvellut luontaistuotekaupassa jo usei-
ta vuosia Orimattilassa. Hän auttaa myös kaikissa 
ravintoon liittyvissä asioissa.
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HULVATONTA
MEININKIÄ!!!

TOUKOMARKKINAT
LAUANTAINA 23.5. klo 9-13

Orimattilassa palvelua ja
yrittämistä jo 150 vuotta.

Kehittyvä maaseutu-
kaupunki, jonka palvelut 
ovat kohdallaan ja
yrittäminen kannattaa.
Kaupunki tarjoaa kaupun-
kilaisille 150-vuotisjuhla-
kahvit valtuustosalissa 
lauantaina 23.5. klo 12-14 
(kts. ohjelma nettisivuilta)
Tutustu Orimattilaan,
kaikki palvelut, tontit ja
tapahtumat nettisivuilta:

Kenkätalo
MASCOTTI

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

Avoinna: ma-pe 9-16.30, la 9-14. 

OSALLISTU
ARVONTAAN

Arvomme la 23.5.

käyneiden kesken
5 paria

KÄVELY-
KENKIÄ!
Tule ja voita!

Toukomarkkinoilla menoa
ja meininkiä pitkin keskustaa
Tässä on koottuna pikku juttujen 
muotoon mitä tapahtuu toreilla 
ja turuilla 23.5. klo 9-13 Touko-
markkinoilla. Kannattaa mennä 
mukaan myös Osuuspankin 
110-vuotisjuhlaan, joka alkaa 
klo 10 ja jatkuu aina pitkään 
iltapäivälle. Samalla voi kipais-
ta myös kaupungin tarjoamilla 
150-vuotisjuhlakahveilla val-
tuustosalissa klo 12-14.

Luvassa on menoa ja meininkiä 
monessa paikassa, Kehräämö 
ja Kärrytie ovat myös ykkös-
kohteita.

Erkontien
meininkiä:

VeikonKone lataa markkina-
tarjouksena esittelykoneita ja 
-laitteita jopa puoleen hintaan. 
Kannattaa mennä ja kysellä mi-
täs lähtee ja mihin hintaan…
Havukeittiöt & Rakennus Ja 
Saneeraus Laine Oy:n ovet 
auki orimattilalaisille klo 10-14. 
Mustissa ja Mirrissä useita 
tuotetarjouksia.
Mascotissa on arvontaa, jossa 
viisi onnekasta voittaa itselleen 
kävelykengät!
Orimattilan Seppälä juhlii 
150-vuotista Orimattilaa erikois-
tarjouksin. Tervetuloa ostoksille, 
toivottaa Seppälän henkilökunta.
Osuuspankki juhlii klo 10 al-
kaen, kts. ohjelma eri jutusta.
Orimattilan Apteekki, Orima-
tin aulassa, tapahtuu teemalla: 
Suojaa lemmikkisi punkeilta. Pai-
kalla on Faunapharman edus-
taja Jaana Widbom klo 10-13, 
ja koiraterapeutti Kirsi Liikanen 
klo 11-12. Apteekissa on mark-
kinapäivänä tasarahatarjoukset 

ja arpajaiset.

Kärrytiellä
taas riehaa:

Grillimakkaratarjoilua klo 9-13!
Kuumakupissa myynnissä 
muurinpohjalettuja ja muuta 
maistuvaista!
Akku ja Varaosan pihassa on 
AutoGlym autonhoitotuotteiden 
esittely, asiantuntija paikalla 
opastamassa.
IKH perävaunuarvonta jatkuu 
vielä 31.5. saakka. Neljä kuo-
mullista perävaunua arvotaan 
IKH jälleenmyyjäliikkeiden kes-
ken. Varaston “herkkuja” pihalla 
poistomyynnissä.

KILPAILU!!!
Akku ja Varaosan pihassa kil-
pailu: Kuinka monta ihmistä 
mahtuu amis-Corollaan? 
(Toyota Corolla KE70). Kilpailu 
vapaasti kerätyille joukkueille, 
paras joukkue palkitaan. Säännöt 
löytyy nettisivuilta
www.akkujavaraosa.fi 

VahvaTassussa on jaossa 100 
pussia kissanruokaa!
Sähköasennuksessa on va-
delmamunkki+kahvitarjoilu ja 
hurjan kivoja tarjouksia. Uu-
tuuksina mm. auringonvalolla 
toimivia Solar-tuotteita. Kan-
nattaa bongata.
Orimattilan Putkityö on muka-

na Kärrytien markkinoilla. Esillä 
Aritermin pellettikattila ja Oilonin 
maalämpöpumppu Sähköasen-
nuksen edessä klo 9-13.
Sähkö- ja Konehuoltokes-
kuksessa esitellään ilmaläm-
pöpumppua, paikalla edustaja.
Piparuutin pihaan pääsee myy-
mään omia kirppistavaroitaan 
3 euron päivähinnalla.
Siwassa ollaan kesämieli kie-
lellä ja kysytään, että pitäisikö 
grillata?
Värisilmässä perinteinen löytö-
kirppis pihassa, josta voi tehdä 
huikeita löytöjä halvalla. On laat-
toja, tapetteja, maaleja. Sinne!
Museoautoja näytillä Värisilmän 
Aisakellon puoleisessa päädyssä. 

Mukana mm. kaunotar Chervolet 
vuodelta 1928! Tuo oma har-
rasteautosi näytille, kiva juttu!
Orimattilan Omakotiyhdistys 
ry:n taimien vaihtoa la 23.5. klo 
9 – 13  Orimattilan Tapetti ja 
Värin piha-alue. Lisätietoja: Sirpa 
Lepistö 050 529 0604.

Kehräämön
menulistaa:

Kynttiläpaja Maria Drockilassa 
lapsille aarteenmetsästys kynt-
tiläpajan tiloissa. Kaikkien osal-
listujien kesken arvotaan 2 kpl 

Linnanmäen lahjakortteja (arvo 
37e). Kasvomaalausta klo 11-13. 
Lisäksi kaikille lauantain aikana 
ostaneille -50% alekuponki kynt-
tiläpajalle (voimassa kesäkuun 
loppuun).
Puotikujalla markkinamyyjiä.
Pitsitupa tarjoaa kahvit klo 
10-13.
Korutaskussa teet laadukkaita 
löytöjä ja ostoja. Lahjaideapaik-
ka!
Kehräämön pihassa on vilsket-
tä, kun luvassa on poniajelua ja 
takakonttikirppistä. Taitaa olla 
minipossujakin näytillä.

Poniratsastusta on luvassa Kehräämöllä.

Kuinka monta ihmistä mahtuu tähän amis-Corollaan? Kisa käydään Akku ja 
Varaosan pihassa markkinoilla…

KESÄKISA!

- osallistu
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Suojaa lemmikkisi punkeilta!

Erkontie 12, Orimattila, puh 03 887430

Markkinapäivänä
 tasarahatarjouksia
  ja arpajaiset.

Tule tapaamaan Orimatin aulaan la 23.5.
klo 10-13 Faunapharman edustajaa 

Jaana Widbomia.
Lisäksi paikalla koira-

terapeutti Kirsi Liikanen
       klo 11-12.

Tervetuloa!
Orimattilan 

Mustiin ja Mirriin!

Toukomarkkinoiden aikaan 23.5.2015 useita 
tuotetarjouksia. Tule tekemään löytöjä!

 
KANTA-ASIAKASTARJOUKSENA KAIKKI ROYAL CANININ 

PENTURUOAT -24% LISÄKSI BONUSKORTTI 3+1 KUN OSTAT 
3KPL MIN. 1KG 'KITTEN-, JUNIOR -TAI PUPPY RUOKAA SAAT 

NELJÄNNEN VELOITUKSETTA!

MUSTI JA MIRRI Orimattila
Erkontie 16. 16300 Orimatiila. orimattila@mustijamirri.fi

avoinna: ark. 10-18, la 10-14, P.  044 771 9139

KEHRÄÄMÖN
MARKKINAT
la 23.5. klo 9-13
* Reippaita TARJOUKSIA
* LAHJAIDOITA jokaiselle

* Kynttiläpajalla lapsille aarteenetsintää ja kasvomaalausta.
* Korutasku, Käsityövakka ja Pitsitupa, kannattaa poiketa! 

* Kehräämön Kahvilan ja Ravintola Tehtaan maistuvat ruuat
   ja kahvit. On aika tavata myös kesäterassilla. Tervetuloa! 

Pihalla  poniratsastusta (2€) ja myös söpöjä minipossuja.  
Puotikujalla kauppiaita, mm:
Aloe vera Forever, PXC-alusvaatteet ym.

Pitsitupa tarjoaa
KAHVIT klo 10-13

KESÄ ALKAA KEHRÄÄMÖLTÄ!

Markkinoilla on myös siivouspäivä ja peräkonttikirppis 
pyöräkatoksissa kello 9-13. Omat pöydät, rekit/
peräkontit mukaan. 
Myyntipaikka 5€, varaukset: Nina 040 842 7946

- Minä ainakin
 osallistun sinne
MARKKINOILLE!
- Makkaraakin on
 tarjolla varmaan!

KORUTASKU
Kehräämöllä
Pakaantie 1
Orimattila
7878 277Ohittamaton LAHJAPAIKKA!

Lahjavinkit

kivestä

käsin:
Lahjavinkit

kivestä

käsin:

Siwa palvelee
kärrytie 6, orimattila
ma-la 8-22, su 10-22

puh. 020 700 4005 • tervetuloa

Osuuspankki juhlii
110 vuottaan 23.5.
Samaan aikaan Toukomark-
kinoitten kanssa Orimattilan 
Osuuspankki juhlii 110-vuotistai-
valtaan ensi lauantaina. Luvassa 
on Osuuspankilta monipuolinen 
synttärikattaus, joka tarjoaa taa-
tusti jokaiselle jotakin.

Lauantaina Osuuspankin ja 
kaupungintalon välisellä aukiolla 
aloitetaan kello 10, ensin avaus 
ja sitten Orimattilan mieskuoro 
kajauttaa synttäripäivän alkumu-
sisoinnit. Päivän juontaa oman 
kylän poika ja stand- up –koo-
mikko Tommi Tuominen.

Kello 11 esittäytyy Tuomisen 
johdolla Osuuspankin henkilö-
kunta ja hallitus, näin henki-
lökunta tulee tutuksi kaikille 
kaupunkilaisille.

Kello 12 tapahtuu jotain isoa 
suurempaa, kun Arttu Wiskari 
nousee lavalle ja laulaa moniin 
sydämiin koskettaen. Arttu esiin-
tyy myös kello 14, joten jompaan 
kumpaan tai molempiin esityksiin 
kannattaa tulla mukaan.

Kello 13 kesää toivottaa ja 
laulaa ilmoille Viihdekuoro Pe-
rinkonut.

Kello 13.30 on luvassa hulva-
tonta huulenheittoa, kun Tommi 
Tuominen tarttuu mikrofoniin 

oman stand up –shown muo-
dossa. Silloin saattaa joku löy-
tää itsensä mitä hauskimmasta 
tapauksesta…

- Tilaisuuteen on vapaa pääsy. 

Tervetuloa tutustumaan osuus-
pankkilaisiin ja nauttimaan yh-
dessä upeasta toukokuun päi-
västä ja runsaasta ohjelmasta, 
toivottaa myyntijohtaja Iikka 

Arttu Wiskari esiintyy Osuuspankin juhlassa klo 12 ja 
14.

Laurikainen Osuuspankista.
Arttu Wiskarin hitiksi noussut 

”Sirpa”-biisin musiikkivideo on 
kuvattu Niinikoskella kesällä 
2014 ja videolla vilahtaa mm. 
Artjärven Osuuspankki. Niin 
Tuominen, Wiskari kuin muut-
kin päivän esiintyjät lataavat 
110 lasissa hyvää ohjelmaa 
Osuuspankin juhlaan!

* * *
Orimattilan kaupunki juhlistaa 
samaan aikaan 150-vuotista 
matkaansa. Kello 11.45 kau-
punginhallituksen puheenjohtaja 
Tuula Koivunen lausuu alkusanat 
ja kello 12-14 on kaupunkilaisille 
tarjolla kahvitus valtuustosalissa.

Iltapäivällä kello 16-21 kaupun-
ki järjestää nuorilla MUST-tapah-
tuman, jonne perinteisesti odote-
taan satoja nuoria Varsapuiston 
alueelle. Luvassa on kerrankin 
kunnon räppiä Brädin johdol-
la. Tarjolla on paljon muutakin 
mukavaa, joten sinne matkaa 
nouseva nuoriso.
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KÄRRYTIELLÄ TA

MARK
lauantaina 23.5. klo

GRILLIMAKKARA-

TARJOILUA 9-13

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

ORIMATTILAN SÄHKÖ- JA
KONEHUOLTOKESKUS OY

Kaukomarkkinoiden
edustaja paikalla

lauantaina 23.5. klo 9-13

Huoltoasema Uuttu Oy
Käkeläntie 9, Orimattila  p. 777 1590 

Palv.

Ma-pe

7-18

KESÄHUOLTO
PAKETTI-
HINTAAN 130€

(öljy)

Pesukortilla
joka 6. pesu

VELOITUKSETTA
auton
pesu.

KESÄRENKAAT
225-45-R17

350€
/sarja

Sisältää rengastyön.

ORIMATTILAN
OMAKOTIYHDISTYS RY

TAIMIEN VAIHTO  la 23.5.   klo 9 – 13
Orimattilan Tapetti ja Värin piha-alue. 
Lisätietoja: Sirpa Lepistö 050 529 0604
TILAA  OMAKOTITALKKARI Kari Viitanen 
mp. 044 712 6669
Palvelu on tarkoitettu omakotiyhdistyksen jäsenille ja
palvelusta peritään 13,00 € tunti + matkakulut 0,44 €/ km.
Liity jäseneksi, saat merkittäviä jäsenetuja
katso osoitteessa: www. omakotiy.fi
Jäsenmaksu 25,00 € / vuosi. 
(KSOY:n  sähkösopimus vuosi ilman perusmaksua.)

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

ORIMATTILAN AKKU JA VARA

Yleisrasva EP-2 420ml

3600  13600  13,90 kpl
12 kpl

Hydrauliöljy  

4900  4900  

Talous

Hitachi k
730 W G

N AKKU JA VARA

Kuinka monta mahtuu 
“amis corollaan” ?

MUURINPOHJALETTUJA
MYYNNISSÄ klo 9-13

Avoinna
7-15

Tervetuloa nauttimaan!

Kahvila KUUMAKUPPI

Topintie 2, 16300 Orimattila

Orimattilan jalkahoitola
avasi Erkontie kakkosessa
Kun kolme naista yhteistyössä 
laittaa pystyyn jalkojenhoitoa 
tarjoavan palvelupisteen, niin 
siinä on taatusti paljon ener-
giaa, joka tuottaa tulosta. Näin 
kävi toukokuun alussa, kun Ori-
mattilan jalkahoitola aloitti toi-
mintansa Erkontie 2:ssa. Naiset 
jalkahoitojen parista ovat Miia 
Seistilä-Kyle, Mervi Varjola ja 
Anita Ruokonen. Kaikilla heillä 
on kosketuksensa jo ennestään 
Orimattilaan.

- Meillä kolmella on yhteinen 
juttu Porvoon Point College, josta 
me kaikki ollaan saatu jalkojen-
hoidon ammattitutkinto. Siellä 
me ollaan eka kerran tavattu, 
muistelee Miia.

- Orimattilasta puuttui tällainen 

palvelu, jossa nimenomaan jal-
kojenhoidon ammattitutkinnon 
suorittaneet hoitajat antavat pal-
velua. Se kannusti meitä perus-
tamaan yhteisen palvelupisteen, 
selvittää Mervi.

- Tiettävästi Orimattilassa 
on jopa seitsemänkin viikon 
jonoa jalkojen hoitoon, joten 
se vauhditti meitä antamaan 
palvelujamme, Anita lisää.

Jalkojenhoidon ammattitutkin-
non suorittanut jalkojenhoitaja 
on alaraajojen asiantuntija, joka 

edistää ja ylläpitää jalkaterveyttä. 
Jalkojenhoidon tavoitteena on 
selvittää vaivan syntymekanismi 
ja puuttua siihen, samalla myös 
ehkäistä sen uusiutuminen.

- Jalkojenhoitaja arvioi aina 
alaraajojen toiminnot ja hoidon 
tarpeet. Sitten tehdään hoi-
tosuunnitelma, naiset kertovat.

Keskeisenä on myös oma-
hoidon opetus ja ohjaus, jossa 
asiakas saa tietoa miten par-
haiten voi hoitaa jalkojaan ja 
terveyttään.

- Meille voi tulla ilman ongel-
miakin, vaikka vain hemmotte-
lemaan jalkahoitoon.

- Tai tulla vaikka vaan näyt-
tämään vihoittelevaa kynttä tai 
varpaitaan, joissa on ongelmaa. 

Katsotaan yhdessä miten saa-
daan jalat mukavaan kuntoon, 
Mervi sanoo.

Miia on ammatiltaan sairaan-
hoitaja ja tarjoaa kokonaisval-
taista jalkojenhoitoa. Hän on 
suorittanut diabeteshoidon ja 
haavahoidon erikoistumisopin-
not. Hänet tavoittaa numerosta 
040 776 6077.

- Hoitoala on minua kuljettanut 
koko ikäni, sillä tiellä jatketaan, 
Miia sanoo.

Mervi tarjoaa myös kokonais-
valtaista jalkojenhoitoa. Lisäksi 
hän on Ayurvedinen jalka- ja 
käsihieronnan osaaja, tekee 
myös kohottavaa kasvo- ja 
päähierontaa.

- Lähihoitajan työ kutsui, kun 
olin vuosia omaishoitaja. Tykkään 
auttaa ihmisiä, Mervi toteaa. 
Hänet tavoittaa 044 333 3631.

Anita on niin ikään kokonais-
valtainen jalkojenhoidon osaaja. 
Myös Anita antaa Ayurvedisiä 
jalka- ja käsihierontoja, kohotta-
vaa kasvo- ja päähierontaa sekä 
kokovartalon rentoutushoitoa.

- Olen lähihoitaja ja olen käynyt 
myös muistihoitajakoulutuksen. 
Minulle voi soittaa 0400 420 512 
ja tilata hoitoajan, Anita suosittaa.

Jalkojenhoitajat tekevät myös 
kotikäyntejä. Heidät löytää myös 
facebookista: Orimattilan jalka-
hoitola

Onneksi olkoon ja menestystä 
uusille jalkahoitajayrittäjille!

KÄRRYTIEN MARKKINAT
- parasta Orimattilassa!

Miia, Anita ja Mervi 
ovat valmiina palvele-
maan. Tilaa heiltä oma 
aikasi hoitoihin.

”Meille voi tulla ilman 
ongelmiakin, vaikka 
vain hemmottelemaan 

jalkahoitoon.
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APAHTUU TAATUSTI!!!

KKINAT 

o 9-13 * REILUSTI TARJOUKSIA!
* Esittelyjä * Museoautoja
* OKY:n taimenvaihtopäivä

Kärrytie 4, Orimattila  Av. ma-pe 10-18,  la 9-13
P. 7777 033, 040-761 3442

facebook.com/VahvaTassu

Jaamme
Toukomarkkinoilla
100 pussia kissan-
ruokaa ilmaiseksi!

1/talous

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

Tutustu myös muihin 
korkealaatuisiin

Royal Canin
- kissanruokiin!

Löydät ne meiltä.

Punkkeja vastaan!!
Kaikki punkkipannat,
punkinpoistajat ym. -20%
Kahvitarjoilu. Lämpimästi tervetuloa!

VÄRISILMÄ Orimattilan Tapetti ja Väri Oy
Kärrytie 3, Orimattila. Puhelin (03) 871 250
www.orimattilantapettijavari.fi
Avoinna: ma-pe 8.30-18.00, la 9.00-13.00.
http://www.facebook.com/VarisilmaOrimattila

Värisilmä
POUTA

Värisilmä
PILKE

Värisilmä
PEITTO

PANU
TALOMAALI

Nordica EKO

KIRJO Aqua
Peltikattomaali

PARHAAT ULKOMAALIMERKIT TARJOUSHINTAAN!

VV

valk. 7.43 €/l
+sävytys

6690€
/9 l

7.28 €/l
+sävytys

6550€
/9 l

äämmää

valk. 7.54 €/l
+sävytys

6790€
/9 l

aa OOOEEEKKEKOOKKOOO

valk. 9.94 €/l
+sävytys

8950€
/9 l

valk. 10.99 €/l
+sävytys

9890€
/9 l

kaattttoommaaaaalaalalillii

12.10 €/l
+sävytys

109€
/9 l

LIIKKEISSÄMME 
SÄVYMALLIT 

JÄTTIKOOSSA, 
ULKONA! 

Uudet käytävä-
matot kantattuina
mittojen mukaan, 
kevään juhliin!

Hyvät valikoimat terassi-
laattoja, alk. 19,90e/m2

U
m
m
k

Perinteinen sisustus-

tarvikkeiden kirpputori

la 23.5 klo 9-13.

Laatutavaraa kirppu-

torihintaan, nopeimmille 

parhaat päältä!

Värisilmän oma asiantuntijapalvelu,
joka auttaa sinua löytämään oikeat
sävyvalinnat ja laadukkaat tuotteet
kaikkiin ulkomaalausurakkasi vaiheisiin.

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Sähköasennus tarjoaa
23.5. MARKKINOILLA

ARVONTAA!!! - OSALLISTU!
KAHVITARJOILUA!!! Tervetuloa!

49,-

TARJOUSTUOTTEITA VAIN RAJOITETUSTI!

20%

10€

Kaikki

SISUSTUS-
VALAISIMET
- poistokappaleita superedullisesti!

Käytettyjä
LOISTE-
VALAISIMIA
2x36 W

LAATUA 
JOKAISELLE

RETROTUULETIN
TARJOUS

kpl

PALO-
VAROITIN 7€
LIIKE-
TUNNISTIN 13€ 
JÄNNITTEEN-
KOETIN 7€

GU 10
HIMMENNETTÄVÄ 5€
KYNTTILÄ-
LAMPPU 
HIMMENNETTÄVÄ 5€
GU 10
HIMMENNETTÄVÄ 10€

PÖLLÖ 9€
AMPPARI 20€
SAMMAKOT 13€

laatua

49,-

AURINKO-
KENNOVALOT

LED-LAMPUT
MARKKINAHINTAAN

Kirpputori 
Piparuuti

Kärrysepäntie 1, Orimattila
Puh. 040-767 1031

TULE 23.5.
MYYMÄÄN

omia tuotteitasi
Piparuutin pihaan

3€/pvä

AOSA Oy

2990  990  

1990  

2990  990  

1990  

245  245  
Tarjoukset voimassa ja kilpailu lauantaina 23.5. klo 9-13.

15,90 kpl
3 kpl

stikas

Jauhesammutin 2 KG

Sidontalaite 
2000/4000 kg/ 10m

kulmahiomakone 
G13 SRS

Juhla Mokka kahvipaketti 
500 g, suodatinjauhatus.

Varaston “herkkuja”
pihalla poistomyynnissä

AOSA O

4900  4900  

Alumiininen 
monitoimitikas,
16 askelmaa

7900  7900  
AUTOGLYM
autonhoito-

tuotteet
tarjoushinnoilla.



8 20.5.2015

SÄHKÖ- JA KONEHUOLTO
Reijo Teva  P. 0500 428 488

reijo.teva@dnainternet.net

Markkinoiden
tehokkaimmat!
Mitsubishi Electric FH
ilmalämpöpumput.
SELVÄÄ SÄÄSTÖÄ!
Suomalaisen kodin suursuosikki.

Nyt on sopiva
aika huollattaa

ilmalämpöpumput!

Lämmintä kesää odotellessa kannattaa jo nyt 
hankkia viilennykseen ilmalämpöpumppu!

FYSIKAALINEN HOITOLAITOS

MUSCULUS
Erkontie 20, 16300 Orimattila Puh. (03) 777 3860

Sinun hyvinvoinniksesi
                  Johanna Kelokaski
Essi Kekoniemi Pentti Koskimaa

• Fysioterapia
• Lymfaterapia
• Kipuhoidot
• Huimaushoidot
• Akupunktio
• Kinesioteippaus
• Yksilölliset
 tukipohjalliset
• Hieronta
• Urheilufysioterapia
• Nivelmobilisointi
• Myös ilman lääkärin lähetettä

www.musculus.fi

Aktiivi liikkuja

Riitta Hietala tutustumassa uuteen peruspyörätuoliin. 
Liikuntarajoitteisuuden vuoksi Hietala tarvitsee liikkumi-

seen pyörätuolia. LC  Orimattilan toimikauden 2014- 2015 
palveluaktiviteettiin sisältyi viiden pyörätuolin hankinta ja 
luovutus henkilökohtaisesti niitä tarvitseville. 

Ohessa klubin presidentti Jarmo Rantalainen luovuttaa täys-
kumirenkailla varustetun pyörätuolin Riitta Hietalan käyttöön.

Voitko huonosti, väsyttääkö, jatkuvasti sairaana?

Home on salakavalaa
Joka viides meistä altistuu päi-
vittäin sisäilman epäpuhtauksille. 
Kyse on mittavasta ongelmasta, 
joka salakavalasti altistaa Suo-
messa jo miljoonaa ihmistä.

Ilman epäpuhtautta, mikrobeja 
ja hometta esiintyy työpaikoilla, 
julkisissa tiloissa sekä omassa 
kodissa tavallaan kuin piilossa, 
ennen kuin se peikko sieltä pal-
jastuu…

Oman pienen pojan jatkuva 
sairastelu ja antibioottikierre sai 
lahtelaisen Sanna-maria Mäki-
sen mitan täyteen ja hän ryhtyi 
selvittämään mistä jatkuva sai-
rastelu niin pojalla kuin hänellä 
itselläänkin johtui. Sanna-maria 
ja poikansa Rasmus muuttivat 
kesällä 2011 kerrostaloon Ori-
mattilassa, josta homehelvetti 
alkoi.

- Rasmus oli jatkuvasti sairas, 
oli kuumetta, kurkku kipeänä ja 
useita korvatulehduksia. Kolmen 
kuukauden aikana peräti 11 an-
tibioottikuuria. Välillä poika oli 
pari kolme päivää terveenä ja 
taas se sairastelu alkoi, San-
na-maria kertoo.

- Se oli yhtä valvomista yöt ja 
päivät pojan kärsiessä kovas-
ti. Samoin itsellänikin oli koko 
ajan nuhaa ja pientä lämpöä. 
Yritin yksinhuoltajana selvitä ja 
opiskella samalla. Vuonna 2012 
keväällä minulla oli 152 tuntia 
poissaoloja kauppakoulusta 
meidän sairastelujen tähden.

Sanna-maria epäili jo syksyllä 
2011, ettei kaikki ole kohdal-
laan, sillä ei pieni lapsi voi olla 
jatkuvasti sairas. Sen oli pakko 
johtua jostakin.

- Se oli oikeastaan vahingossa, 
kun kerrostalon asunnon tiski-
kaapin alta paljastui homejutut. 
Kuivasin sinne vuotanutta vet-
tä ja sieltähän paljastui oikein 
homepesäke. Kuinkahan kauan 
sinne oli vuotanut vettä kenen-
kään huomaamatta?

- Koko huoneistossa oli 87 
prosentin kosteus lattiapinnan 
tasolla ja mm. kylppärin katossa 
runsaasti ns. homeista täppää. 
Se oli aika hätkähdyttävä pal-
jastus ja tiesi pikaista muuttoa 
sekä kaikkien huonekalujen ja 
vaatteiden hävittämistä. Ainoas-
taan lasi- ja keramiikkaesineet 

pelastuivat homeelta. Onneksi 
vakuutuksesta saatiin silloin 
korvausta, kun oli selvä näyttö 
homeesta.

Homeen haistaa

Sanna-maria ja Rasmus muutti-
vat nopsaan Lahteen, jossa uusi 
koti löytyi luhtitalosta. Alussa 
kaikki näyttikin hyvältä ja elä-
mä hymyili. Ainakin niin piti olla.

Rasmus alkoi kuitenkin taas 
sairastamaan. Kävi ilmi, että luh-
titalon alapohjan rakenteissa on 
kosteusvaurioita ja sieltä nousi 
mikrobeja huoneilmaan.

- Siinä vaiheessa tuli iso itku, 
kun tiesin mikä oli edessä. Kaikki 
meni taas uusiksi, vaatteet ja 
huonekalut kaatopaikalle, sillä ei 
ollut mitään muuta vaihtoehtoa 
päästä irti homeesta. Vakuutus-
korvauksia ei saatu, kun ei ollut 
selvää näyttöä homeesta ja me 

ei jääty odottelemaan mittausten 
tuloksia.

Luhtitalon homehaitat kiusasi-
vat 2012 vuoden lopulta tämän 
vuoden tammikuuhun. Onneksi 
Sanna-maria ja Rasmus saivat 
uuden kodin Lahden Ankkurin 
alueen kerrostalosta. Nyt kaikki 
on hyvin ja mitään oireita ei ole 
ilmennyt kummallakaan kevään 
aikana. Astmapiippuja ei enää 
tarvita.

- Homeen tuntee ensin ne-
nässä. Se on sellainen raudan 
haju, joka myös maistuu rau-
dalta, kun home rikkoo nenän 
limakalvojen herkkiä hiusveri-
suonia. Myös ummehtunut haju 
on homeen merkki, varsinkin 
vaatteissa. Sitten alkaa kuumei-
lu, silmien kirvely ja vetistely. 
Yskää, kurkku- ja korvakipua, 
hengitys ahdistaa ja on sel-
lainen yliväsyneen turpea ja 
saamaton olo.

Muitakin oireita ilmenee, kun 
aletaan hoitaa antibiooteilla. 
Ensimmäiseksi menee sekai-
sin vatsa ja sitten se vaikuttaa 
myös mielialaan. Ainoa konsti 
päästä irti homehelvetistä, on 
muuttaa asuntoa.

Viranomaiset eivät saa San-
na-marilta paljonkaan kiitosta. 
Kaikki eivät vieläkään usko, et-
tä se on home, joka aiheuttaa 
ongelmia. Joutuu tavallaan 
tappelemaan tutkainta vas-
taan, kun viranomaisilta ei saa 
tukea ja apua. Sosiaalitoimikin 
on usein avuton homepakolaisten 
asioissa.

- Onneksi täällä Lahdessa on 
hyvä terveystarkastaja, joka aut-
toi ja pääsimme muuttamaan 
Ankkuriin. Lisäksi kiitos Lahden 
seurakunnalle, joka on avustanut 
meitä, olen saanut sieltä niin 
henkistä kuin taloudellistakin 
tukea, Sanna-maria kiittää.

- Hometalosta kannattaa heti lähteä pois ja pelastaa terveys, Sanna-maria sanoo.

Taiston talkoot
urheilukentällä
Artjärven urheilukenttä on siis-
tissä kunnossa, kun Taisto Siira 
on haravoinut ja kunnostanut 
kenttää talkoilla. Hän ei siis 
saa työstään palkkaa, vaan 
se talkootyö tulee miehen sy-
dämestä. Todella hatunnoston 
arvoinen teko!

- Eipä näitä urheilukentän juok-
suratoja ja muita suorituspaikkoja 
oikein enää kukaan hoida, kun 
kaupungilta ei miehet tänne Art-
järvelle ehdi kenttää hoitamaan. 
Olen sitten tehnyt talkoilla näitä 
vanhoja omia hommiani, Taisto 
sanoo. Hän on aikanaan vastan-
nut Artjärven ulkoilualueitten hoi-

dosta ensin Artjärven kunnan ja 
sittemmin Orimattilan kaupungin 
alaisena, kunnes jäi eläkkeelle 
viime vuonna.

- Pitäähän täällä olla nuorille ja 
miksei vanhemmallekin väelle 
urheilukentällä juoksuradat ja 
hyppypaikat kunnossa, samoin 
keskikenttä, jossa voi heittää 
keihästä ja palloa ja pelata eri 
pelejä.

- - -
Kun seuraavan kerran jaetaan 

niitä pytinkejä henkilöille, jotka 
ovat tehneet yhteistä hyvää, niin 
suositellaan muistamaan Taistoa 
Siiraa. Taisto haravoi Artjärven urheilukenttää talkoilla!
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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

 • Omakotitalot

Orimattila, Heinämaa okt 109/123 m2

Jursalantie 153. 4 h,k,s,ph,wc. ei 
e-tod*. Talo maaseudun rauhas-
sa! Talo rakennettu alunperin 1934, 
laajennus 1958 ja saunasiipi 1985. 
Puu-uuni- ja sähkölämmitys. Oma 
tontti 7.870 m2. Pihapiirissä entinen 
navettarakennus, hirsiaitta, liiterira-
kennus ja maakellari. Lahdesta 23 km 
ja Orimattilaan 12 km Mattila/Orimat-
tila. Mh. 105.000 Ð €. 521223

 • Rivi-, pari- ja puutalot

Orimattila, Artjärvi rt 62/67 m2

Salmelantie 26 as. 2h,k,s. A2007*. 
Artjärven kyläkeskuksessa rivitalon 
päätyhuoneisto. Lähellä järvet ja lä-
hiliikuntapaikka. Heti vapaa. Siivonen/
Orimattila. Mh. 37.000 €. 528141

 • Vapaa-ajan asunnot

Orimattila, Pakaa vapaa-
ajan asunto 80/90 m2

Mattilantie 9. 3 h,k,s,ph,autotalli ja 
puuliiteri. ei e-tod*. Hirsirunkoinen 
ja lautavuorattu vapaa-ajanasunto. 

Oma nurmikkopihainen tontti 420 
m2. Marjapensaita ja omenapuita. 
Myydään irtaimistoineen. Kohde va-
pautuu heti. Mattila/Orimattila. Mh. 
34.000 €. 529381

Myrskylä, Myrskylä vapaa-
ajan asunto 57/67 m2

Kivirinne 15. 2 h,tupakeittiö,sau-
na,pukuhuone,terassi. ei e-tod*. 
Viihtyisä vapaa-ajanpaikka lähellä 
Myrskylän palveluita. SYVÄJÄRVEN 
lapsiystävällinen uima-ranta noin 
500 m päässä. Pihapiirissä lisäksi 
nukkuma-aitta puuliiteri, leikkimökki 
ja autokatos. Oma tontti 9.600 m2. 
Tätä kokonaisuuttta voit hyödyntää 
ympäri vuoden! Mattila/Orimattila. 
Mh. 85.000 €. 530035

Orimattila, Kaitala vapaa-
ajan asunto 50/63 m2

Ojamaantie 48. 1 h,k,alkovi. ei 
e-tod*. Tässä mainio vapaa-aja-
nasunto viherpeukalolle! Tontilla 5 
omenapuuta, kirsikka- ja luumupuu 
sekä 15 marjapensasta. Tontilla ti-
laa myös kasvimaalle. Sauna ulko-
rakennuksessa. Saunaan tulee ns. 
kesävesi pumpulla. Oma tontti 1.950 
m2. Kohde vapautuu heti. Mattila/Ori-
mattila. Mh. 45.000 €. 504892

Orimattila, Peltola vapaa-
ajan asunto 48/63 m2

Raivaajankuja 16. 2h,k. ei e-tod*. Ke-
vään kukat ja linnut odottavat uutta 
naapuria. Orimattilan keskustan tuntu-
massa, kuitenkin maalaismaisemassa. 
Tulevaksi kesäksi omaan mökkiin. Siivo-
nen/Orimattila. Mh. 73.000 €. 532906

Orimattila, Kuivanto vapaa-
ajan asunto 40/58 m2

Rekolantie 180. Tupa ja keittiö, aitta. ei 
e-tod*. Ihastuttava mökkikokonaisuus 
tilavalla tontilla ( 5500 m2). Sisustus-
arkkitehdin suunnittelema kokonai-
suus. Erillinen sauna, nukkuma-aitta 
ja varastorakennus. Siivonen/Orimat-
tila. Mh. 74.000 €.  533615

Orimattila, Mallusjoki vapaa-
ajan asunto 32/42 m2

Murrontie 109. tupak,mh,parvi,s. 
ei e-tod*. Mäenrinteen piilopaikka, 
täällä voit sa viettää vaikka; hetken 
marjamättäällä, kiireestä niin etäällä.  
Joudu! metsän sato poimi,  siin on 
sulle kesän toimi. Siivonen/Orimattila. 
Mh. 80.000 €. 510947

Juha Siivonen
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 597 0070

juha.siivonen@op.fi

Jussi Mattila
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 570 2725

jussi.mattila@op.fi

Katso esittelyajat
ja muut kohteemme

osoitteesta 
www.opkk.fi/orimattila

Oma kesäpaikka olisi kiva!

Viime numerossa esiteltiin jo 
muutamia mummonmökkejä 
ja tässä ihan uusi tuttavuus 
keskustan läheisyydestä, Rai-
vaajankuja 16, Peltolan alue, 
2h,k 48,0 m2

- Kesän kukat ja linnut odotta-
vat uutta naapuria. Ollaan Ori-
mattilan keskustan tuntumassa, 
kuitenkin maalaismaisemassa. 
Nyt ehtii vielä tulevaksi kesäk-
si omaan mökkiin, suosittaa 
kiinteistönvälittäjä LKV Juha 
Siivonen Orimattilan OP-Kiin-
teistökeskuksesta.

- Tämä on 1800-luvulla raken-
nettu ja kunnostettu ihan kivaan 
kuntoon. Vanhan ajan meininkiä 
löytyy, sillä ulkorivissä on puucee, 
eli sisävessaa ei ole. Sauna on 
ulkorivissä ja sitähän kokemus-
ta ei voita mikään, kun pääsee 
saunasta ulos vilvoittelemaan ja 
nauttimaan suviehtoosta.

Raivaajankujan 
16:n kiinteistöllä 
on tonttia lähes 
2000 neliötä. Ton-
tilla on valmiina jo 
marjapensaat ja 
omenapuut, sekä 
monivuotisia kasve-
ja ja kukkia. Mökki 
kaipaan vain yhtä; uutta asujaa 
tai useampaakin. Sopii kesä-
mökiksi tai asuinpaikaksikin eri 
hyvin, jos haluaa vanhan ajan 
luomuasumista. Palvelut ovat 
parin kilometrin päässä, joten 
paikka on ihanteellinen.

Kannattaa katsoa myös muita 
mökkikohteita OPKK:n nettisivuil-
ta. Löytyy kivoja kesäpaikkoja 
tai vakinaiseksi asunnoksikin 
mm. Kuivannolta vanhempi 
mökki Rekolantie 180. Myrs-
kylän puolelta Kivirinne 15 ja 
Orimattilasta Ojamontie 48 ja 

Pakaan suunnalta Mattilantie 9.
- Meiltä saa kaikki palvelut 

saman katon alta Orimattilan 
Osuuspankin kautta. Ensin 
asunnon esittelyt ja ostot, sitten 
rahoitus ja vakuutukset saadaan 
saman tien kuntoon. Se on kuin 
avaimet käteen -periaatteella 
kokonaispalvelua.

- Tervetuloa meille tutustu-
maan, asuntokohteita on run-
saasti tarjolla. Me palvelemme 
aina reippaasti, Juha sanoo.

Orimattilan OP-Kiinteistökeskus 
Oy, Erkontie 11.

Punarinnan voi bongata omena-
puusta.

Raivaajankujan vanha talo on hyvässä mökki-
kunnossa.

Ovet avattu kesään
Viitasen puutarhassa
- Kukkaloisto on kauneimmillaan 
puutarhallamme. Viileä kevät 
vauhditti orvokkien kysyntää 
ja nyt alkavat ilmat lämmetä 
ja muidenkin kesäkukkien is-
tutusaika on jo käsillä, toteaa 
puutarhuri Vesa Viitanen.

- Puutarhamme tuottaa laa-
jahkon valikoiman yksivuotisia 
kesäkukkien taimia ja runsaasti 

valmiita kukkivia kukka-amp-
peleita.

Puutarhatuote Viitanen on 
ottanut myyntiin myös rajalli-
sen valikoiman kotimaisia jo 
talvehtineita perennoita.

- Myös tänä vuonna vietäm-
me perinteisiä ”iloisten ideoiden 
kesäkukkapäiviä” 22.-24.5. ja 
toisen kerran kesäkuun alkupuo-

lella. Silloin joukko kukka-alan 
ammattilaisia neuvoo ja auttaa 
suunnittelemaan kauniita ja 
kestäviä istutuksia kotipihoille 
ja parvekkeille.

- Tehdään yhdessä kaunista, 
sillä kukat tuovat iloa ja piristä-
vää väriä pihoille ja parvekkeille, 
Vesa toteaa.

- Taimien lisäksi myynnissä myös erilaisia kukka-amppeleita, Vesa esittelee.

”Kätkö” on näppärä 
Juttusarjassamme maan mainiot 
niksit ja keksinnöt, esittelemme 
tällä kertaa Tauno Meurasalon 
”kätkön”. Se on oivallinen esine 
tai miten sen ottaakin, se on käy-
tännöllinen monella eri tavalla.

- Tämä on tällainen neljällä 
pikkuisella pyörällä varustettu 
laatikko, jossa on yksi seinä 
avoin. Sen koko on 420x270 
milliä. Näitä voi kasata pääl-
lekkäinkin, tehdä vaikka min-
kälaisen tornin tai vaikkapa 
köyhän miehen kirjahyllykön, 
Tauno esittelee.

Esine sai nimen ”kätkö”, koska 
se toimii myös kätkönä, jonne 
saa piiloon vaikka aikakausleh-
tiä, siinä voi olla polttopuita ja 
vaikka pullokin piilossa. Kätkön 
saa käännettyä niin, ettei näy 
muuta kuin umpiseinää. Samalla 
kätkö toimii tarvittaessa myös 
istuimena.

- Kätkö löytyy täältä Kehrää-
möltä Käsityövakasta. Se on 
tehty vesivanerista ja kestää 
varmasti, Tauno lupaa.

Hintapyyntö pyörillä liikkuvalle 
esineelle on 40 euroa ja siinä 
ei oikein ole sitä perinteistä ori-
mattilalaista tinkivaraa.

Tauno heittää lisää ideaa, että 
nyt voisi joku geokätköilijä tehdä 
koordinaatin, jolla ihmiset ympäri 
Suomen löytävät Käsityövakkaan 
tutustumaan tähän kätköön.

Taunolla on monenlaisia kek-
sintöjä ja niksejä, joilla saa apua 
arkeen ja erilaisiin hommiin. Nii-
tä löytyy Käsityövakasta useita. 
Viimeisin idea on pensastuki, 

jolla saadaan nopeasti ja näp-
pärästi vaikka marjapensaan 
ympärille tukea, etteivät oksat 
roiku maassa.

Toinen uusi idis on ankkurinaru, 
joka on valmiina poijussa. Se 
on varsinkin verkkokalastajille 

hyvä apulainen, kun pitää saada 
ankkuroitua poiju pohjaan.

Kannattaa poiketa Käsityö-
vakkaan ja bongata Taunon 
tuotteet. Sieltä löytyy myös 
monia lahjavinkkejä juhlaan 
tai muuten vaan.

- Tämä ”kätkö” on kätevä monin tavoin, myös piilo-
paikkana, Tauno esittelee.
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LAITTEET TYÖHÖN JA VAPAA-AIKAAN

Yamaha
 Aerox 50 Naked

2990

Messinkitie 5, Orimattila,
03-777 2255, 0400 492 910, 

044 553 9800

Avoinna ark. 8.00–17.00 
tai sopimuksen mukaan.

MOPOT  OFFROAD  ATV  STREET
MYYNTI  HUOLTO  VARAOSAT  TOIMITUS POSTI/MH

100 kpl laatuvaihdokkeja! Kysy vaihtotarjous!

Rieju MRT
Power Up

Motard 50

2890

VUOKRAAMME 
RAKENNUSKONEET

HUOLTO 040 500 4935

+ tk

+ tk

+ tk

(Kuvan mönkijä 
erikoisvarusteilla.)

MOPOJEN & 
MOOTTORIPYÖRIEN

 

KONEVUOKRAAMO 
044 788 0200

AVOINNA 
(norm. 9990,-) + tk

 

KAMPANJA- 
HINTA!

Yamaha 
LM550

traktori- 

8990Kantria ja Mersupäivää
Kantriviikonloppu ajoittuu nyt 
10.-11. heinäkuuta, jolloin per-
jantai ja lauantai saavat juhlavaa 
humua. Luvassa on menevää 
musiikkia, esityksiä ja tanssia 
sekä stand uppia. 

Vanha perinteinen kantrikulkue 
starttaa Käkelän koululta per-
jantaina 10.7. klo 18.00.

Sinne voit tuoda näytille kaikki 
erikoiset menopelit tai härvelit 
tallinvintiltä. 

Järjestäjätaho toivoo erityisesti 
musiikkia kulkueeseen gram-
marista tai livenä soitettuna.

Kulkueen jälkeen perjantaina 
on ruohikkokonsertti Kehräämöl-
lä koko perheelle Villa Ladon 
nurmikolla alkaen osapuilleen 
klo 19 jälkeen. Mukana ainakin 
3-4 bändiä ja aina niin iloiset 

kantritanssijat.
Lauantaina 11. heinäkuuta 

klo 10.00 Kehräämöllä avau-
tuu Mersupäivien portit, jolloin 
on vanhoja ja uusia Mersuja ja 
muitakin autoja esillä.

Rompetorille voit tulla myy-
mään vaikka mummon kahvi-
pannut.

Päivän aikana on stand 
up-esityksiä. ”Naurun tasa-
painon” voittaja Robert  Pet-
tersson ja kakkonen kisasta, 
Tommi Tuominen ”Noin viikon 
uutisista” heittävät posketto-
man hauskaa.

Esitykset on Villa Ladossa noin 
klo 12 ja noin klo 13.30. Ota 
siitä selvää tarkemmin ja var-
mista itte aikataulu tilaisuuden 
ohjelmataululta.

Lauantaina 11.7. on luvassa 
vielä latotanssit perinteiseen 
tapaan Villa Ladon tanssiladossa.

Esiintyjänä maanmainio Ens-
ti, herra huippusolisti, vanhaan 
malliin.

Mukana myös Mutkattomat al-
kuperäiskokoonpanolla, ja poijaat 
viihdyttävät Paavo  Melanderin 
ja Eki Jantusen sävelin, ja vähän 
muullakin musiikilla klo 22.00 
alkaen.

Piristystä suvi-iltaan. Älä jää 
paitsioon, vaan ota kaveri mu-
kaan ja tule tanssimaan taikka 
muuten nauttimaan parhaasta 
musiikista juuri silloin Kehrää-
möllä

Seuraa Kehräämön nettisivuja 
ja Mersupäivää: www.mersu-
paivat.com

Kulkueen kantrihumua ja humukantria luvassa.

50. Toukokuunajo 23.5.

Tämmöistä pyörää ei nähdä Toukokuunajossa, mutta sa-
manlaisella Husgvarnalla kuitenkin mm. Reino Hahl aloitteli 
moottoriurheilu-uraansa ajamalla Toukokuunajoa jo 1960 
-luvulla. Pyörä oli 175 cm3 koneella ja hevosvoimiakin oli 
useampia. Nyt pyörä on kysytty museoajoneuvo.

Orimattilan Moottoriker-
hon 50.Toukokuunajo 
järjestetään 23.5.2015.
Kilpailukeskus on Keh-
räämöllä, jossa sijait-
see lähtö ja maali sekä 
huolto.

Ensimmäinen kilpai-
lija lähtee reitille tasan 
klo 10. Kilpailureitti on 
noin 75 kilometriä ja 
se sisältää neljä maas-
tokoetta. Kilpailuluo-
kat ovat A, B, C, Vet D  
ja Classik.

Kilpailu on samalla 
veteraanien ja naisten 
Suomen cup -osakilpailu.

AlfaRACE
Liikuntahauskaa sisältävä AlfaRACE kir-
mattiin 9.5. Kisa on todella hyvin järjes-
tetty ja monipuolinen, ehkä yksi Suomen 
parhaimmista joukkuekisoista. Nyt tulee 
myös saada mukaan uutta taustavoimaa, 
jotta AlfaRACE nousee entistä enemmän 
koko kansan ja kilpailijoiden tietoisuuteen 
yhtenä Orimattilan suurimmista tapah-
tumista. Myös kaupungin liikuntatoimi  
voisi lähteä mukaan taustajoukkoihin?

Katso tulokset ja kuvat facebookista: 
AlfaRACE K-Supermarket valmiina taistoon.

Opastettu luontopolkukierros Mieliäissuolla 
24.5.2015 klo 12

Ajo-ohje: Orimattilan keskustasta Artjärventietä 
n. 5 km, käännytään vasemmalle Koskustentielle. 
Ajetaan n. 6 km, oikealla kyltti: Mieliäissuon 
luontopolku. 

Mieliäissuo on Natura 2000 -kohde. 
Opastetun kierroksen järjestää Niinikosken 

kyläyhdistys

Mieliäissuon kierros

Tämä kuva on kevääl-
tä, jolloin Mieliäissuon 

alkoi luonto herätä 
talviunestaan. 

Työskenteletkö tietokoneella?
Säästä aikaa ja rahaa!
Ota käyttöön paras mahdollinen 
tiedonhallintapalvelu.

Alkaen vain

3,80€/kk 

 + alv.

Palvelu sisältää parhaan sähköpostin, kalenterin, työryhmäkalenterin, intranetin, 

opetusympäristön sekä tiedostojen jakamisen. Kaikki tiedot ovat aina tallessa! 
Voit käyttää tietoja laiteriippumattomasti, mistä ja milloin tahansa.  
Ja mikä parasta, palvelun hinta on edullinen!

Aamos Oy on auktorisoitu

Ota yhteyttä.
Tämän palvelun käyttöä et varmasti kadu!
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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
Porvoon Mediajakelu

JAKELUHÄIRIÖT

03-872 130
JOKA TALOUTEEN
Orimattila, Artjärvi,
Myrskylä, Pukkila lisäksi 
Villähde keskusta, Kreivilä
Noutojakelussa: Kehräämö 
ja K-Supermarket Orimattila.
Jakelupainos:

n. 11.800 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
10.06.2015

UUSITTU À LA CARTE
TERVETULOA

MAISTELEMAAN
ALKUKESÄN MAKUJA!

Orimattilan Kehräämö 1 krs. Pakaantie 1 

T:mi D.BLOMERUS
Heinämaantie 6, Orimattila

040 768 7570 tai 0400-498303
- MYYNTI - OSTO - VAIHTO -

Rahoitus jopa 0% käsirahalla!

Katso vaihtoautomme!

www.nettiauto.com/yritys/blomerus

Esimerkiksi:
Renault Laguna
2.0 16V Confort 5d
vm. 2005, 109 tkm

om/yritys/blomerus
hinta 4 680 €

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

Särkyjä,
vaivoja, tai 
sairauksia?
parantavavoima.com

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

Hyvän palvelun liike!
Lämpimästi tervetuloa!

Myrskylän Säästöpankin
hallitus on valinnut pankin toi-
mitusjohtajaksi oikeustieteen 
kandidaatti Jari Oivon Nastolasta, 
s. 1958. Hän siirtyy tehtävään 
Lammin Säästöpankista, jossa on 

toiminut pankinjohtajana ja joh-
toryhmän jäsenenä, vastuualuee-
naan mm. antolainaus, erityisesti 
yritys- ja maataloussektori. Jari 
Oivo aloittaa tehtävässä 1.6.2015.

Nou hättää!
Terkkuja taas lähes kaikille. 
Meikä tykkää keväisinkin kyn-
töhommista, joten sitä iloa on 
piisannut. Viime jutussa ollut 
eukonkaatokisan järjestäminen 
on saanut kannustusta ihan kau-
pungintaloa myöten. Sieltäkin 
mukamas miekanheiluttajaa 
miehekästä, on hinkunut hi-
monsa osallistua kisaan? No, 
eipäs innostuta liikaa. Kyse on 
vasta suunnitelmasta. 

* * *
Hennalle aikalisä -adressi sai 
myös Eetvartin iloisen allekir-
joituksen. Saa siinä eräskin taas 
tutkia nimenselvennöstä oikein 
suurennuslasin kanssa. Henna 
on meikän mielestä aikansa jo 
elämöinyt. Nyt pitää kehittää 
jotain uutta.

Uutta asvalttia teille ja kaduille 
pyytävät myös sadat kuntalaiset. 
Mm. Orimattilan omakotiyhdis-
tyskin kerää tietoja aloitteeseen, 
jolla kartoitetaan teiden asval-
tointitarpeita. Nimensä saa ve-
täistä 23.5. klo 9-13 Värisilmän 
päädyssä, jossa OKY:lla on myös 
perinteinen taimienvaihtopäivä. 
Aloite lähtee kaupungille.

Osa Orimattilaan talonsa raken-
taneista on odottanut ns. oman 
kadun pätkän päällystämistä 
jo 40 vuotta. Nythän Hennasta 
säästyvillä rahoilla voidaan as-
valtoida melkoisen monta tien 
pätkää. Vai mitä?

* * *
Viime kerran Eetvartin hauis-
patti-kuva sai kiinnostusta ja 
sitä oli arvailtu aina Kuivannon 
marttakerhoa myöten. Eniten sai 
kannustusta tennismestarin hu-
tikuti-käsivarsi. Toisaalta taas 
joku väitti kyseisen mestarin 
käsivartta pulkannaruksi, joten 
ota siitä selvää.

* * *
Konemessut meni pikkusen 
persiilleen, kun meikä oli taas 
kyntöhommissa. Sitten ei sinne 
muitakaan ollut menny, kun oli-
vat lipunmyyjältä kyselleet, että 
onkos Eetvarttia näkynyt? Va-

ra-Eetvartti oli kyllä ollut paikalla 
punakattoisen telttansa kanssa, 
mutta se ei neitosia kiinnostanut.

Hyvinvointitapahtuma sen 
sijaan Kehräämöllä onnistui ja 
varsinkin hierontapaikat saivat 
kiitosta. Oheinen piirros pelkistää 
tapahtumaa.

* * *
Artjärven Angry Birds Areena on 
saanut kovasti kiitosta. Naapurit 
tykkäävät, kun siellä ei metelöidä 
ja eivät edes paikalliset puliukot 
pidä siellä asemapaikkaa. On 
kai liian siistiä?

Toivottavasti eivät sitten pe-

siydy Hennankaan asemalle, 
kun sitä vihdoinkin aletaan 
rakentaa…

* * *
Meikän s-postiin tulee usein 
vinkkejä. Tämä ihan Hesasta asti, 
kun oli huolissaan Orimattilassa 
liikennemerkkien määräysten 

piittaamattomuudesta. Kuvan 
”pysäköinti kielletty” -merkkiä ei 
noudateta lainkaan, kun autoja 
pysäköidään Purotien varteen. 
Oheinen paku ei ole ainoa, sillä 
parhaimmillaan pysäköintikieltoa 
rikkoo neljäkin autoa kerralla. 
- Se on sakon paikka, tiedoksi 
vaan pollliiseille.

Myös inva-paikat ovat Orimat-
tilassa kaikkien omaisuutta, kun 
niihin pysäköivät myös terveet. 
Vai ovatko ne terveitä?

* * *
Sitten lukijakuvaa Olympiavoit-
tajantieltä, jossa joku on tuonut 
vanhat spermaiset sohvansa 
tienvarteen. Onko naitu laidat-
tomalla lavalla ja peti on pudon-
nut kyydistä kurvissa? Sitä sopii 
kysyä. Todennäköisesti joku tollo 
on vaan avuttomuuttaan raahan-
nut vanhat romunsa tien varteen. 
Polliisi tutkii näytteitä. Yäk.

* * *
Roskia löytyy myös Helsingintien 
varresta. Keskikaupungilta He-
saan mentäessä heti ensimmäi-
sen kallionleikkauksen kohdalla 
oikealla on tämän tästä jonkun 
oma kaatopaikka. Ei voi kuin 
ihmetellä eräitten tollomaisuutta.

Kun näette jonkun tekevän 
moisia omia paskakasojaan, 
niin ottakaa kuva ja lasettakaa 
meikän s-postiin. Kuva julkais-
taan tällä palstalla.

* * *
Sitten kesävisa. Missä on tä-
mä huollon sijaisauto käytössä? 
Parhaat taas palkitaan ja tällä 
kertaa Kuumakupissa voittajalle 
santsikuppi omaan laskuun.

* * *
Tulossa on kait toukomarkkinat 
nyt lauantaina. Varmaan jossain 
on makkaraakin tarjolla, joten 
sinne Kärrytielle mennään Ma-
san ja Villen kanssa. Luvassa on 
myös esiintymisiä Osuuspankin 
aukiolla. Tuomisen poika leu-
kailee haaskoja ja Arttu Wiskari 
musisoi. Ja muutakin mukavaa 
on siellä sun täällä. Kannattaa 
panna kylä sekaisin. Muittenkin 
kuin Eetvartin.

* * *
Rutistellaan taas!

E E T V A R T T I
olan.eetvartti@hotmail.com     

Tämä on huollon sijaisauto, jolla pääsee vaikka mor-
jestaan keskikaupungille tyttöjä. 

Tämä paku on sakon paikassa.

Hierontaa ja hyvää oloa.

Sohvat lenti lavalta, kun naitihin.

Roskia siellä missä ei pitäisi.
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Orimattilan OP-Kiinteistökeskus
Eläintarvikeliike Vahva Tassu
Veikon Kone
Kankaanmäen Fixus autohuolto
Kenkätalo Mascotti
Kivipaja Korutasku
Kukka- ja Hautauspalvelu Henriikka 
Kynttiläpaja Maria Drockila
Sähköasennus Olin & Tuomiset
Värisilmä, Orimattilan Tapetti ja Väri
Kumi- ja Lasihuolto Potinkara
Instrumentarium
Pieni Kultapuoti
Gym 23
Kysy lisää eduista suoraan yhteistyökumppaneiltamme!

Asiakasomistajuudesta on merkintä pankkikortin vasemmassa
alareunassa. Asiakasomistajuudesta pyydetään mainitsemaan 
yhteistyökumppanin liikkeessä ennen maksutapahtumaa.

Puuttuuko yrityksesi listasta? Ota yhteyttä iikka.laurikainen@op.fi

Paikallisia etuja
Orimattilan Osuuspankin
asiakasomistajille tarjoaa: Paikallista 

Rauta- ja maatalouskauppaa

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

Maatalouspirkka Oy
Vesitornintie 1 ORIMATTILA 03-872 530

1590

27900

Ajoleikkuri 
McCulloch 
m125-97T

149500

Painepesuri 
Kärcher 
k 5 compact

Roundup Bio 
1 L

Ruohon- 
leikkuri 
McCulloch 
m46-125 Bio

Lakka pihakivet

27900

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00
la 9-13.00

www.k-maatalous.fi

Tokkolantie 8, 16300 Orimattila
Myymälän suora puh. ja työtilausten vastaanotto: 

040 513 8073 tai 0400 616 234
putkityo@orimattilanputkityo.fi

Oikea laite öljylämmityksen 
tai sähkön rinnalle.

Huipputekniikkaa Saksasta.

KYSY

TARJOUS!

Split lämpöpumppu
-kompaktilaitteet (ilma/vesi)

Vitocal 242-S

www.orimattilanputkityo.fi

Kotimaiset
maalämpöpumput
- Omakotitaloista suuriin

 kiinteistöihin
- Säästöä lämmityskuluihin
- Laatua, luotettavuutta
 ja energiatehokkuutta!

Oilon Geocube

Käyttöveden-
lämmitin 300 L

Hintaan

750€

Gustavsberg WC-laite 
S-lukko, 2-toimi

Hintaan 280€

Oras Safira -tuoteperhe
Hanoissa käytetyt innovaatiot ovat tulosta 
Oraksen jatkuvasta edelläkävijän asemasta
sekä tuotekehityksen aktiivisuudesta ja 
luovuudesta.

Oras Safira pesuallashana ....... alk. 80€
ja keittiöhana ........................... alk. 99€

PARANNA KODIN
MUKAVUUTTA 

JA SÄÄSTÄ ENERGIAA!
- PATTERITERMOSTAATIT JA
 ELEKTRONISET
 HUONETERMOSTAATIT

Ole ajoissa ja vaihda
patteritermostaatit nyt!

Palveleva putkiliike Orimattilassa!

23.5. Kärrytien

markkinoilla esillä

Aritermin pellettikattila

ja Oilonin

maalämpöpumppu

Sähköasennuksen

edessä klo 9-13

PYYDÄ

TARJOUS!

Orimattilan Putkityö Oy


