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Valmisbetonia
ja betonituotteita

65v.

   

21.5.
TOUKO-
MARKKINAT
Katso keskiaukeamalta

KÄRRYTIEN 
MARKKINAT
- Se on menoa!

(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

SILMÄLÄÄKÄRIT
Tarjous koskee 6.- 29.4.2016
tehtyjä tilauksia ostaessasi
kehykset ja linssit.

kaikki

Synttärit jatkuu!

Näöntarkastus

optikolla

kaupan päälle!

kehykset, linssit ja
aurinkolasit

Avaa tili!
Saat 12 kk
korotonta

maksu-
aikaa!

-25% -50 -80% %

Optikko, yrittäjä Salla Salmela

+yllätyslahja!

Tarjous koskee tehtyjä tilauksia 
ostaessasi kehykset ja linssit.

Ja taas sitä saa klo 10 alkaen

ANJAN HYVÄÄ
HERNEKEITTOA
sisältää voileivän. 
Niin kauan kuin riittää.  Myös kotiin.

3€
/annos

€)

MARKKINAT
lauantaina 21.5. klo 10-14

KEHRÄÄMÖLLÄ

Kynttiläpaja Maria Drockila
Klo 10 alkaen 30 ensimmäiselle (1/tal.)

2-laatua ja mallikynttilöitä

aa
al.).).))))))))))))))

Kaikkien päivän aikana la 21.5.
Kynttiläpajalta ostaneiden kesken
arvotaan 50€ 

15€

Tervetuloa ihastumaan
historialliseen tunnelmaan
Tervaniemen kartano on onnistuneiden
juhlien ja kokousten loistava pitopaikka

Alasjärven rannalla olevan kartanomiljöön kauniit salit 
antiikkihuonekaluineen ovat mitä hienoimmat puitteet 
häiden ja perhejuhlien viettoon. Hirsimökeissämme voi 
nauttia vapaa-ajasta ja kauniista luonnosta ympäri vuoden.

Katso lisää: www.tervaniemi.com

Tervakosken
Tervaniemi
Suruton 6, 12400 Tervakoski

Kesäkuussa Extraa 15.6.-16

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä

ma-pe 9-16.30, la 9-14
Puh. 040-558 6702

Tervetuloa
ostoksille!

MARKKINATARJOUS!

Mascotti
tarjoaa
kesään

koot 36-42

koot 36-42

koot 36-42

koot 40-46

koot 36-42

koot 40-46

valkoinen
ja musta

25€
 

 

 

 
 

       

       

      

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

Siemens Astianpesukone 
SN44D202SK 
Tehokas ja kestävä IQdrive-moottori, 
variospeed toiminto lyhentää pesuaikaa 
jopa 50%, säädettävä yläkori ja 
AquaStop-vesiturva.

Zanussi 
jääkaappi 
ZRG11600W 
Kompakti jääkaappi 
muunneltavilla turvala-
sihyllyillä.Automaatti-
sulatus, tilavuus 102L, 
Energialuokka A+

Rosenlew 
pesukone 
RTT6100 
Täyttömäärä 6 kg, linkous 
1000 kierrosta minuutissa, 
nopea 30 minuutin pikape-
su, automaattinen tasapai-
non tunnistus.

Rosenlew 
jää/ 
pakastin-
kaappi RJP4532 
Paljon tilaa ja mun-
neltavuutta kaikkiin 
tarpeisiin. Turvalasi-
hyllyt, Led valaistus 
Korkeus 185 cm ja 
leveys 60 cm.

149€

299€

399€

299€
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Toukomarkkinat 21.5.

Raksapäivä onnistui hienosti, siitä kiitos kaikille osallistujille 
ja järjestäjille, yrittäjille jokaiselle! Harvoin on ollut raksapäi-
vänä niin paljon väkeä liikkeellä. Maatalouspirkassa meni 
n. 1500 grillimakkaraa ja Värisilmän pihassa kahvin kera 
nautitut 400 hillomunkkia eivät riittäneet, vaan lähikaupasta 
haettiin pullapitkoa. Myös päivän anti ja tarjoukset olivat 
kohillaan ja kauppaa tehtiin.

Toukomarkkinat iskee ensi lauantaina 21.5. Tapahtuma 
tullee taas onnistumaan hienosti ja väkeä liikkuu keskustassa 
eri kohteissa, Erkontie, Kärrytie ja Kehräämö. Luvassa on 
monenlaista toimintaa, josta saa lisää infoa lukemalla tätä 
Extraa, niin jutut kuin mainoksetkin.

Asuntomessut pelastus?

Kyllä nyt päättäjien tulee herätä ja nähdä kokonaisvaltainen 
tilanne Orimattilassa ja eikä härkäpäisesti ajaa Hennaan 
rahaa ilman konkreettista vastinetta. Siinä vaiheessa kun SRV 
vetäytyi, olisi pitänyt viheltää peli poikki ja Henna jäähylle.

Vielä kerran vetoan arvon kaupunginvaltuutettuihin, et-
tä sisäistäkää koko Henna kaikkine suunnitelmineen ja 
miettikää sen toteutumismahdollisuutta nykytilanteessa. 
Ymmärtäkää mitä Henna todella merkitsee. Ei riitä eräänkin 
valtuutetun näkemys, että ei ole muita vaihtoehtoja kuin 
Henna, ja on hyvä, kun Orimattila edes yrittää tehdä jotain 
ennen kuin meidät liitetään Lahteen.

Aika heppoisia näkemyksiä, se on sanottava tuollaisista 
mielipiteistä.

- Kuka sinne metsään rakentaa, kun kaikki kauppapalvelut 
ovat 20 kilometrin päässä?

- Kuka sinne menee junalle, kun tiet Hennaan ovat mitä 
ovat metsäkulmien kautta?

Ainoa pelastus on valtakunnalliset asuntomessut, jotka 
voisivat avata Hennan umpisolmun. Muuta vaihtoehtoa ei 
ole 100 vuoteen näkyvissä.

Lentokenttäkin voisi 

olla yksi ratkaisu?
Tai sitten lentokenttä, jota on suunniteltu Luhtikylän ja 
Kärkölän rajan tuntumaan. Jospa siihen saataisiin Natolle 
tukikohta? Sitä kautta Henna kasvaisi taatusti… 

Arvon valtuutettu, kaikki riippuu siitä mitä sinä valitset ja 
päätät. Ovatko kaikki taustatietosi Hennasta ajan tasalla, 
hienosti sanottuna päivitetty?

- - -
Tavaratalo Kärkkäinen ilmoitti jo kaksi vuotta sitten, että 

se haluaa ostaa yritystontin suurelle logistiikkahallilleen 
Pennalan alueelta. Jokohan sillä rintamalla vihdoin tapahtuisi?

Mäntsälän Yrityskehitys Oy tarjosi Kärkkäiselle tontin parissa 
viikossa. Siellä se on heti valmiina Kapulin yritysalueella…

Olisiko syytä jo herätä, itse jok’ikisen ja keskittyä jo olen-
naiseen eikä Hennaan?

Reijo Välkkynen                           www.olanextraa.fi

Orimattila Laulaa ja Soi 
Tänä vuonna Orimattila Laulaa ja Soi -viikkoa vietetään hieman 
supistettuna, vain kahtena iltana 13.-14.6. Molemmat illat pidetään 
Pappilan puistossa klo 19 alkaen. Maanantaina on hengellistä ja 
tiistaina muuta kuoromusiikkia.

Ormax kutsui kylään Ormax-Tiilikatot Orimattilan 
tehtaalla järjestettiin lauantai-
na 23.4. koko perheen avoimet 
ovet tapahtuma.

- Halusimme tutustua lä-
hemmin oman tehdaspaikka-
kuntamme ja sen lähiseutujen  
ihmisiin ja kutsuimme heidän 
kylään, toimitusjohtaja Pekka 
Pohjalainen totesi.

- Kevään avaus Orimattilan 
Jymyn piha-alueellemme organi-
soiman lasten urheilutapahtuman 
merkeissä oli onnistunut koke-
mus. Kaikkiaan tapahtumaan 
osallistui noin 500 henkilöä. 
Tehdaskierrokselle osallistui 
kaikkiaan yli 140 henkilöä.  
Työnjohtaja Juha Hirvonen ja 
tehtaanjohtaja Teemu Aaltonen 
luotsasivat tutustumiskierroksia 
vartin välein. 

Orimattilassa toimiva kattotiili-
tehdas on Pohjoismaiden nyky-
aikaisin ja tehokkain betonikat-
totiilitehdas. Se on edelläkävijä 
myös ympäristöystävällisessä 
tuotannossa. 

Ormaxin tiilitehtaaseen tutustui ja tapahtumaan osallistui kaikkiaan
noin 500 henkilöä.

Olivatko Keskustan valtuutetut ratkaisijana?

Tietävälän koulu loppuu
Pitkään jatkunut kädenvääntö 
Tietävälän koulusta päättyi 25.4. 
Orimattilan kaupunginvaltuuston 
äänestykseen, jossa koulun jat-
kamisen kannalla oli 18 valtuu-
tettua ja lopettamisen kannalla 
25 valtuutettua. Säästöä koulun 
lakkauttamisesta saataneen vuo-
sitasolla 90.000 euroa, joka on 
pikku raha verrattuna siihen, että 
Tietävälän koulu olisi saanut jat-
kaa loistavana kouluna ja kylän 
valtimona.

Jokaiseen toimivaan kylään 
kuuluu myös koulu. Varsinkin 
Suomen Keskusta on aina puo-
lustanut voimakkaasti maaseu-
tua ja kyliä, mutta Orimattilassa 
Keskustan valtuutetut jakautuvat 
kahteen leiriin Tietävälän koulun 
kohdalla.

Tietävälän koulun säilyt-
tämisen puolesta olivat:

Perussuomalaisista Aino Alonen, 
Simo Kaivola, Heimo Laakso, Jani 
Markkanen, Seppo Venesjärvi.

Keskustasta Ari Anttila, Juha 
Hirvonen, Tero Rönkkö, Marko 

Suuronen ja Siru Taavila. Ko-
koomuksesta Janne Berg, Jussi 
Karinen, Sanna Käyhkö ja Aimo 
Ryynänen.

Sosialidemokraateista Jarkko 
Jokinen ja Keijo Kirjavainen se-
kä kristillisdemokraattien Pertti 
Laaksonen ja vasemmistoliiton 
Harri Saarinen.

Tietävälän koulun lakkaut-
tamisen puolesta olivat:

Keskustasta Pekka Auvinen, 
Päivi Koskimaa, Sinikka Lind-
gren, Riitta Lonka, Jukka Mölsä, 
Jorma Niklander, Antero Nuuttila, 
Sirkka-Liisa Papinaho ja Tapio 
Malmiharju.

Kokoomuksesta Anssi Huhtala, 
Kalle Jokinen, Tuomo Jussila, 
Pia Jäämaa, Riitta Karjalainen, 
Jarmo Keskevaari, Kimmo Koi-
visto, Heikki Rautala ja Markku 
Viljanen.

Sosialidemokraateista Veini 
Holopainen, Olli Jokinen, Tuula 
Koivunen, Kirsti Laatunen, Niina 
Saarinen ja Mirva Welling sekä 
vihreitten Saara Paajanen

- - -
Erityismaininnan Tietävälän 
koulun säilyttämisen puolesta 
saavat Juha Hirvonen (kesk), 
joka loppuun saakka taisteli 
kotikoulunsa puolesta kuin 
Don Quijote sekä professori 
Aimo Ryynänen (kok), jolla on 
sydäntä kyläkoulujen puolesta. 
Hän tietää, että elinvoimaiset ky-
lät ovat itsenäisen Orimattilan 
perusta ja siksi kylien ja koulujen 
puolesta kannattaa toimia.

Henna sai
uutta potkua

Liekö Tietävälän koulun lakkaut-
taminen ollut niin suuri asia, et-
tä se vei päähuomion aiemmin 
Hennaa vastustaneilta kaupun-
ginvaltuutetuilta. Nyt hekin olivat 
hiiren hiljaa, kun päätettiin ja 
yksimielisesti hyväksyttiin Lii-
kenneviraston ja Orimattilan 
kaupungin välinen Hennan ase-
man toteuttamissopimus sekä 
sitouduttiin käynnistämään siihen 
liittyvät investoinnit.

Kaupungin osalta juna-aseman 

rakennustöiden kustannusarvio 
on 2,9 miljoonaa euroa tälle ja 
ensi vuodelle. Hennan asemalla 
juna pysähtyy juna syksyllä 2017, 
mikäli kaikki sujuu suunnitelmien 
mukaan.

Nyt valtuusto päätti asiasta 
yksimielisenä, joten Hennaa ra-
kennetaan Orimattilassa jatkossa 
ilman soraääniä? Ville Erola (ps.) 
ei ollut valtuuston kokouksessa, 
vaan hänen tilallaan oli varajäsen.

- - -
Henna jakaa kansan keskuu-
dessa mielipiteitä voimakkaasti. 
”Ovensuukyselyssä” noin 60 pro-
senttia ei ymmärrä laisinkaan 
Hennan rakentamista tässä talou-
dellisessa tilanteessa, varsinkaan 
sen jälkeen, kun SRV vetäytyi 
hankkeesta. Loput 40 prosent-
tia eivät ehkä ole sisäistäneet 
kokonaisnäkemystä Hennasta, 
eli mitä se pitää sisällään, osa ei 
ota asiaan edes kantaan?

Henna lienee kuitenkin juuri 
nyt mahdotonta toteuttaa, koska 
kaiken takana on raha ja sitä nyt 
ei vaan sada taivaasta.

Reijo Välkkynen

Tämä juna ajoi vielä reippaasti ohi Hennasta. Tulevan juna-aseman parkkipaikka näkyy oikealla ja taustalla 
olevalta sillalta rakennetaan mm. kulkuyhteydet laitureille, joista noustaan sitten aikanaan paikallisjunaan?

5
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www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

Ihana ohut silkkivilla
Kevään suosikkimateriaali

Parturi-Kampaamo Anne
Erkontie 23, Orimattila, 03-7845272

www.kampaamoanne.info

Turvalliset tuotteet
hiusten kuin
ihonhoitoonkin
Muodikkaat hiusten
värjäykset ja leikkaukset,
kiharoinnit, pidennykset
ja peruukit. Hiusten
erikoishoidot ammatti-
taitoisilta hiushoitajilta.
Sinulle, joka arvostat ammattitaitoa,
me olemme asiakasta varten!

- Muistathan, myös nettiajanvaraus!

LT Orimattila 
keskusta .........................53m2

2h+k+sauna+kph+vh+varas-
to+autokatos. Rv.-98. Kiva pik-
kukoti palvelujen vieressä. Par-
vekkeelta näkymä Palojoelle. 
e=B. Kaukolämpö, kaapeli-TV.
Vh.93.000 € Käkeläntie  4 B

RT Orimattila Jokela .....41m2

2h+kk+sauna. Rv-86. Rivita-
lon saunallinen päätyhuo-
neisto. Myydään vuokrattuna. 
el=D2007. Mh.72.000 € Vh. 
72.796 € Irmantie 2 A 

RT Orimattila Jokela .....63m2

2h+k+sauna. Rv.-88. Sauna ja 
kph remontoitu muutamia vuo-
sia sitten. Heti vapaa. el=F. Mh. 
85.000 € Irmantie 9

OKT Orimattila 
Käkelä .....................60/100m2

3h+kesäh+keittiö+kph/wc, pi-
hasauna ja varasto. Rv. -50. Re-
montin tarvetta. Tontti 1278 m2. 
Heti vapaa. H.69.000 €
Artjärventie 258A

Vapaa-ajan asunto 
Artjärvi .........................n.80m2

2-3h+tupakeittiö. 1930 valmis-
tunut hirsirakenteinen mökki, 
jota laajennettu lautarakentei-
sena 50-luvulla. Talousraken-
nus, jossa sauna, puucee sekä 
varastotilaa. Pyhäjärvi lähellä, 
rantaan matkaa reilut sata met-
riä. Puutarhatontti 800m2.
H. 68.000 € Mäkipirtintie 18

KT Orimattila 
Keskusta ......................56,5m2

2h+k+kph. Ylimmän kerroksen 
heti vapaa huoneisto. el=F2007  
Mh.54.210 €, Vh.58.000 €
Erkontie 2

KT Orimattila 
Keskusta .........................50m2

2h+k+kph. Rv.-64. Remontoitu 
toisen kerroksen asunto keskus-
tassa. Heti vapaa.el=F2007.  Mh. 
42.500 €  Vh. 45.520 € Erkontie 2

KT Orimattila 
keskusta ........................ 45 m2

2h+kk+kph. Hissitalon siisti-
kuntoinen kaksio. Heti vapaa! 
El=C2007 Mh.43.697 €
Vh. 45.000 €  Oriontie 4

KT Orimattila 
keskusta ......................47,5m2

2h+kk+kph+parveke. Rv.-74. 
Nätti pintaremontoitu hissita-
lon kaksio. Yhtiössä mm. käyt-
tövesiputket ja ikkunat uusittu. 
Heti vapaa!  el=C. Vh. 68.500 € 
Palojoentie 5

KT Orimattila 
keskusta .........................77m2

3h+k+kph+p. Tilava ja valoisa, 
siistissä peruskunnossa oleva 
heti vapaa kolmio lähellä keskus-
tan palveluja. 2/3 krs. el=D2007 
H.74.000 € Rantatie 10 D

Erkontie 18,
16300 Orimattila 

Kohteemme netissä www.oikotie.fi
http://www.facebook/asuntohelmi

Terttu
Nieminen
LKV
040-829 0403
terttu.nieminen@
asuntohelmi.fi

Terttu Sanna
Nieminen

040-722 4589
sanna.nieminen@
asuntohelmi.fi

Sanna

toimisto@asuntohelmi.fi www.asuntohelmi.fi
Puh. 0400-904262

Villikkala

AVOIMET KYLÄT
11.6.2016 

klo 9-16              
www.villikkala.fi

Facebook;
Villikkala-Ratula/tapahtumat

Tulevia kivoja jutskia…

Orimattilassa tapahtuu
21.05. TOUKOMARKKINAT keskustan alueella. Oven avaus Ori-
mattilan kesään. Huikeita juttuja ja tarjouksia taas luvassa.
22.07. Kantrimeininkiä, kulkue klo 18, piknik klo 19- Kehräämöllä.
28.07. Orimattilan Tähtikisat, Orimattilan Jymy
20.08. Orimattila Cruising, Kehräämö klo 16, ajolenkille klo18.

Huom! Muutokset mahdollisia.
Mikäli haluat tapahtumastasi maininnan Olan Extraan, niin lähetä 
pikku postia: reijomedia@hotmail.com

Hyvät liikeideat huomioidaan aina:

Säästöpankki mukana
yrittäjien toiminnassa

Käpälämäen Päiväkodit Oy ja 
Säästöpankki tekevät yhteistyö-
tä, josta löytyy hyviä vinkkejä 
muillekin, jotka pohtivat omaa 
yritysideaa. Tässä kerrotaan mi-
ten yrittäjän ja pankin yhteistyö 
kohtaavat ja syntyy hyvää yri-
tystoimintaa.

Ensin syttyi yritysidea yksi-
tyisestä päiväkodista… Nina 
Hietala ja Mira Villa toimivat 
ensin kunnallisina perhepäivä-
hoitajina. Sitten he muodostivat 
Käpälämäen Ryhmiksen, ja näin 
aloittivat yksityisen ryhmäper-
hepäivähoitopaikan. Tarvetta 
päivähoitopaikoille oli kuitenkin 
enemmän kuin paikkoja mah-
dollista pitää avoinna.

Näin heräsi ajatus yksityisen 
päiväkodin perustamisesta 
laajemmassa mittakaavassa. 
Naisten rohkeus uskoa liikei-
deaan ja kysynnän suuruus 
teki päätöksestä helppoa. Kun 
laajempaa toimintaa alettiin 
suunnitella, mukaan yrittäjäksi 
tuli myös Juho Särkiö, jonka 
työtehtävät ovat yrityksen talous-
hallinnon, toiminnan johtamisen 
sekä tietotekniikan saralla.

- Alusta asti oli selvää, että 
laajentumista varten tarvitaan 
lainaa, jotta saadaan homma 
pyörähtämään käyntiin. Ilman 
rahoituksen järjestymistä ei olisi 
mahdollista palkata uusia työnte-
kijöitä ja tehdä mittavaa remont-
tia. Säästöpankki oli luonteva 
valinta yhteistyökumppaniksi, 
koska sillä on paikallistunte-
musta. Myös osalla yrittäjistä 
oli säästöpankkitoiminnasta hy-

viä kokemuksia ja entuudestaan 
tuttua, Juho selvittää.

Säästöpankin konttorinjohtaja 
Jussi Korkeamäki sai yhteyden-
oton Käpälämäen väeltä ja pian 
oltiin keskustelemassa yrityksen 
ja pankin välisestä yhteistyöstä.

- Käpälämäki vaikutti heti hy-
vältä, sillä myös päiväkotipalve-
lut voivat olla yksityisiä. Se on 
modernia ajattelua ja toimintaa, 
Jussi sanoo.

- Käpälämäen päiväkoti on 
kokonaisuudessaan hyvä han-
ke ja ideat kohdallaan. Selkeä 
suunnitelma oli jo valmiina, johon 
oli helppo lähteä mukaan. Heti 
ymmärsin mikä on Ninan, Miran 
ja Juhon liikeidea. 

- Rahoitukseen liittyviä asioi-
ta tietty selvitin Käpälämäen 
yrittäjille ja järjestin toimivan 
rahoituskuvion ja sellaiset 
maksuliikennepalvelut, että 
ne luo osaltaan taloudelliset 
edellytykset. Nyt sitten toivo-
tan onnea ja menestystä, kun 
on saatu uusi juttu pyörimään. 
Kaikki tällaiset uudet yritykset 
ovat tervetulleita. Näin saadaan 
vauhtia yritystoimintaan ja Ori-
mattila uuteen kasvuun, Jussi 
kiittelee.

20 uutta paikkaa
Päiväkodin perustaminen vaati 
monenlaista työtä ja keskuste-
luja myös virkamiesten kanssa.

- Teimme asiakashankintaa 
ja -kyselyitä säännöllisesti, 
laskimme ja laskimme. Bud-
jettia ja laskelmia rakensim-
me yhdessä yrittäjät, pankki, 
kirjanpitäjä. Jokainen keskittyi 
niihin asioihin, mistä oli eniten 
asiantuntemusta, Nina selvittää.

- Kartoitimme mahdollisia 
toimintatiloja. Selvitimme la-
keihin ja asetuksiin perustuvat 
kriteerit ja vaikka alussa viidak-
ko vaikutti sotkuiselta, kaikkiin 
asioihin löytyi lopulta ratkaisu. 
Tahtotila liikeidean toteutumi-
seen oli vahva ja puolen vuoden 
selvittelyn jälkeen yksityinen 
päiväkotihanke perustui faktoi-
hin ja kannattavaan liiketoimin-
taan. Päädyimme ratkaisuun, 
joka palvelee monella suunnalla 
asuvia lapsiperheitä, laajentaa 
nykyistä Käpälämäkeä, Juho 
lisää.

- Tulevan päiväkotimme si-
jainti kiinnostaa Orimattilan 
lisäksi myös lähikuntia. Suuri 
voimavara on henkilökunta. Se 
on kuitenkin myös suuri siivu 

budjetissa. Joten panostim-
me rekrytointiin ja elokuussa 
aloittaa todella motivoitunut 
ja ammattitaitoinen porukka 
kahdessa eri yksikössä,

Karkkulan Käpälämäessä ja 
Heinämaan Onnenpotkussa, 
Mira kertoo.

- Parhaillaan tehdään uutta 
leikkikenttää Käpälämäen pi-
hamaalla. Seuraavaksi siirtyvät 
asuntomodulit 10-paikkaisen 
Käpälämäen jatkoksi. Lisätilat 
mahdollistavat 20 uutta päivä-
hoitopaikkaa, lukuun sisältyy 
esikoulua vastaava toiminta. 
Modulit päivitetään Käpälämäen 
näköisiksi ja lasten tarpeita aja-
tellen, Juho luo tulevaa kuvaa.

- Yhteensä 30 lasta leikkii 
Käpälämäessä syksyllä, jolloin 
myös Heinämaan 20-paikkainen 
Onnenpotku siirtyy Käpälämäen 
haltuun. Henkilökunta on valmii-
na aloittamaan 1.8. ja avoimet 
ovet pidetään ennen sitä, Nina 
ja Mira sanovat.

- Tämä on hyvä esimerkki mi-
ten Säästöpankki oli mukana 
yrityksen laajentaessa toimin-
taansa. kannattaa ottaa yhteyttä 
meihin, me palvelemme aina, 
lupaa Jussi.

Juho Särkiö, Mira Villa, Jussi Korkeamäki ja Nina Hietala lasten kanssa yhteispotretissa Käpälämäen pihassa. 
Takana päiväkoti, johon tehdään laajennus.
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Tervetuloa!

Leikkaa mainos  
talteen ja  
saat yhdestä  
valinnaisesta 
kesäkukasta -20%

Pihat ja parvekkeet  
kukkimaan!

Diian KESÄKUKKAPÄIVÄT  
perjantaista 20.5. - sunnuntaihin 22.5.

Paljon erilaisia kukkivia amppeleita, taimia,  
yrttejä ja hyötykasveja, edullisesti.

Autamme valinnassa ja  
neuvomme kukkien hoidossa.

Kaikki tuotteemme ovat  
Orimattilalaista lähituotantoa.

Kukkakauppa ja Hautauspalvelu Diia
Erkontie 13, ORIMATTILA  p. 044 974 6132  www.diia.fi

Ma-Pe 9-18, La 9-16, Su 12-16

Diia tarjoaa väriloistoa!

Kesä saapui kukkien
Kesä on tullut, ja juuri nyt on 
kesäkukkienkin aika parhaim-
millaan. Extraa poikkesi kuk-
kakauppa Diiaan, jossa kauniit 
kukkaruukut ja amppelit ihas-
tuttavat väreillään.

- Meillä on tarjolla paljon kukkia 
jokaiseen kotiin ja puutarhaan. 
Nyt pihat ja parvekkeet kukki-
maan ja nauttimaan kukkalois-
tosta, suosittavat Susanne Park-
kila-Luuri ja Minna Pajunen 
Diiasta.

- Löytyy paljon kesäkukkien 
taimia, myös amppelit. On pelar-
goniaa, miljoonakelloa, surfiinaa, 
karjalanneitoa, verenpisaraa.., 
kannattaa tulla katsomaan, 
Susanne suosittaa.

- Meillä on kesäkukkapäivät 
20.-22.5. Samaan aikaan, kun 
Orimattilassa on toukomarkkinat 
21.5, niin silloin meilläkin on 
erikoistarjouksia.

- Kannattaa leikata mainok-
semme talteen tästä Extrasta ja 

kiikuttaa se kauppaan, niin saat 
yhdestä valinnaisesta kesäku-
kasta -20 prosentin alennuksen, 
Minna lupaa.

Diiasta löytyy myös hyöty-
kasveja, kuten mansikka- ja 
tomaattiamppeleita, joista saa 
satoa talteen.

- Meidän kesäkukat ovat ori-
mattilalaista lähituotantoa ja ne 
ovat taatusti kauniita ja kestäviä. 
Eivät ole matkojen päästä tulleita, 
vaan tuoreita kukkia.

Diiassa on tarjolla paljon kesäkukkia. Susanne ja Minna antavat myös hyvät neu-
vot kukkien hoitoon.

Posti on siirtynyt
K-Supermarketiin
Nyt maanantaista alkaen on 
saatu Orimattilan postipalvelut 
K-Supermarketissa toimivasta 
postista. Sieltä voi noutaa pos-
tiin saapuneet paketit ja muut 
kuitattavat lähetykset. Sieltä 
voi myös lähettää postia sekä 
ostaa postimerkkejä ja pakka-
ustarvikkeita.

Uusi posti sijaitsee ja palvelee 
osoitteessa Käkeläntie 3. Se on 
auki K-Supermarketin aukiolo-
aikoina, ma-pe 7-21, la 8-20 ja 
su 10-18.

- Postista otettiin meihin yhteyt-
tä ja tarjottiin Orimattilan postipal-
velujen hoitamista. Sitä ei kauan 

harkittu, kun vastasimme myön-
tävästi, meillä kun on kokemusta 
postin hoitamisesta jo Nastolan 
K-Supermarketin ajoilta, kertoo 
kauppias Tiia Luostarinen.

- Halusimme tarjota asiak-
kaillemme entistä enemmän ja 
nythän käy kätevästi postireissulla 
poiketa myös kauppaan ostoksille.

Orimattilan postissa poikkeaa 
yli 300 asiakasta päivittäin. Posti 
on aivan kassapalvelujen lähellä, 
josta löytyy lisää käsiä postivas-
taava Johanna Solanten avuksi, 
jos tulee ruuhkaa postiin.

- Johanna oli meillä Nastolassa 
jo postivastaavana, joten hänelle 

tehtävät sopivat hyvin, koska ne 
ovat ennestään tuttuja. Aikanaan 
itsekin tykkäsin hoitaa postipal-
veluja, Tiia sanoo.

- Lisäksi kaikki kassahenkilöt on 
koulutettu peruspostipalveluihin. 
Alussa Posti auttaa meitä, jotta 
kaikki sujuu joustavasti. 

- Kannattaa tulla postiin palve-
lujen pariin, joita saa nyt myös 
lauantaisin ja sunnuntaisin. Olen 
jo ehtinyt tutustumaan kaupan 
kassalla orimattilalaisiin. Hyvältä 
näyttää, ja uskon, että me pär-
jätään hyvin kaikissa postin ja 
kaupan palveluissa, Johanna 
lisää.

Tiia ja Johanna sekä myös kaikki K-Supermarketin kassat palvelevat postipalve-
luissa.
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HULVATONTA
MEININKIÄ!!!

TOUKOMARKKINAT
LAUANTAINA 21.5. klo 10-14
• KEHRÄÄMÖ • KÄRRYTIEN ALUE

• ERKONTIE • KESKUSTAN LIIKKEET

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 aika asentaa
ilmalämpöpumppu ennen
kuin kuuma kesä yllättää!

Olemme mukana 

21.5. TOUKO-
MARKKINOILLA.

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

Palvelemme teitä ma-pe 7-17

 sähköurakointi

 varastomyynti

YRITTÄMISESSÄ ON

Orimattilan voimavara!
Olemme mukana 21.5. klo 10-14
Pop up-tapahtumassa markkinoilla,
Erkontie 12. Tervetuloa tutustumaan!
Paikalla elinkeinojohtaja Kimmo Kuparinen

Esittelyssä mm:
ORIMATTILAN
YRITYSALUEET 
JA LIIKETILAT

ORIMATTILAN OMAKOTIYHDISTYS RY
TILAA  OMAKOTITALKKARI
Kari Viitanen  mp. 044 712 6669

Palvelu on tarkoitettu omakotiyhdistyksen jäsenille ja palvelusta 
peritään 15,00 € tunti + matkakulut 0,43 €/ km. Kari tekee normaali 
talkkari töiden lisäksi pikku sisäremontteja, maalauksia  ja omena-
puiden leikkausta sekä ATK – apua.

VUOKRAVÄLINEIDEN  JA TOIMINNAN ESITTELY la  21.5. klo 10 – 13
Orimattilan Tapetti ja Väri pysäköintialueella.

Liity jäseneksi; Jäsenmaksu 27,00 € / vuosi. Saat merkittäviä 
jäsenetuja katso osoitteessa: www. omakotiy.fi  
Jäsenetuna mm. Vuosi ilman perusmaksua KSOY:n sähkösopimus.

Lisätietoja puheenjohtaja Pertti Oksanen 

mp. 0400 459222 tai pertti.oksanenphnet.fi

Toukomarkkinoilla luvassa
taas monenlaista meininkiä
Tulevana lauantaina 21.5. ta-
pahtuu Orimattilan keskustan 
alueilla, kun toukomarkkinat 
avaa kesän Orimattilaan. Ta-
pahtumasta on tullut jo perinne 
ja monet yritykset satsaavatkin 
markkinoille, varsinkin Kärrytie 
on jo vuosia pitänyt markkina-
hulinaa toukokuussa.

Tässä jutussa on lueteltuna 
suurin piirtein mitä missäkin 
tapahtuu ja kaiken näkee ja 
kokee sitten parhaiten paikan 
päällä kello 10-14 välisenä ai-
kana. Tervetuloa mukaan!

Erkontiellä

Musti ja Mirri lataa toukomark-
kinoitten kanssa samaan aikaan 
koirien match shown, joka pide-
tään S-Marketin parkkipaikalla, 
kehät alkavat klo 12. Mukana on 
kymmeniä haukkuja ja innokkaita 
omistajia.

Erkontie 12, Matinkellarin vie-
reisessä tilassa on Orimattilan 
Yrittäjien Pop up -tapahtuma. 
Orimattilan kaupunki on mu-
kana ja esittelee yritystontteja 
ja liiketiloja.
Osuuspankki on myös Orimatin 
edustalla ja kutsuu tutustumaan 
mm. OP:n digitaalisiin palveluihin 
ja kuulemaan keskittämiseduista
Kukkakauppa Diian kesäkuk-
kapäivät jatkuvat. Käykääpä 
poimimassa kesän kauneimmat.
Mascotissa on hulvattomia 
tarjouksia, niin ainakin isäntä 
lupasi.

Kärrytiellä

Pelkkää auringonpaistetta on 
taas Kärrytien ja Käkeläntien 
toukomarkkinoilla. Luvassa mm. 
Värisilmän grillimakkaratarjoi-
lua ja kahviakin, kun kurkistaa 
oikeasta ovesta sisään… Lap-
sille on tarjolla pomppulinnassa 
peuhaamista.
Värisilmän pihassa on perin-
teinen sisustustavaran kirppis, 
josta lähtee poskettoman halvalla 
tapetteja, laattoja ym. Paikalla 
myös koemaalaamo, jossa tes-
tataan ainakin paria maalia ja 
saat samalla viime hetken tietoa 
ulkomaalaukseen.

Sähköasennus on mukana 
juonessa ja lataa tiskiin huimia 
tarjouksia ja esittelee ilmaläm-
pöpumppuja sekä tietty kahvi 
tuoksuu…
Akku ja Varaosa on aina juo-
nessa mukana. Normaalijuttujen 
lisäksi pihalla on myynnissä 5 
kpl 1950-70-luvun mopoja!!!
VahvaTassussa on Pekan ja 
Maaritin läksiäiskahvit.
Värisilmän pihassa on muka-
na ulkopuolisia esittelijöitä, mm. 
Reijo Teva esittelee Mitsubishin 
ilmalämpöpumppuja. Mukaan 
mahtuu myös muita myyjiä, 
vaikkapa peräkonttiskirppistä.

Orimattilan Omakotiyhdistys 
ry on mukana toukomarkkinoil-
la Tapetti ja Värin piha-alueella. 
Esittelyssä yhdistyksen toimintaa 
ja vuokravälineitä.
K-Supermarketissa on lätkä-
teemaa, sillä lihatiskiltä löytyy 
MM-kisojen kunniaksi pihveja: 
pitkää kiekkoa, paitsiota... Ruo-
kamestarit myös maistattavat 
pihvejä.

Kehräämöllä

Anjan hernekeittoa on myyn-
nissä pihalla, annos maksaa 3 
euroa ja siihen saa myös voik-
karin. Merosen maukaslihaista 
soppaa saa ostaa myös omaan 
astiaan, vaikka kotiin pakkaseen.

Kehräämöllä on myös mark-
kinamyyjiä, mm. saippuaa lei-
vonnaisia ym.
Lapsille liikuntaa ja leikkiä klo 
11 ja 12 Kehräämön etupihalla, 
maksu 2 euroa.
Hotelli Teltassa on avoimet ovet 
ja tarjotaan retkikahvit.
Kynttiläpaja Maria Drocki-
lassa on hulvatonta menoa, 
sillä 30 nopeinta saa ostaa 5 
kilon kynttiläkassin 15 eurolla, 
sis. 2-laatua ja mallikynttilöitä, 
tarjous 1/talous. Sitten kaikkien 
kynttiläpajalla 21.5. ostaneiden 
kesken arvotaan 50 euron lah-
jakortti.

- Tervetuloa Toukomark-
kinoille. Ne ovat minun 
mukaani nimetty, sillä 
olen Touko Mehiläinen. 
Meillä on samana päi-
vänä nimpparit Tuukan 
kanssa. 

Toukomarkkinoilla on aina ollut hieno fiilis. Tänä 
vuonna sama tahti on askelten ja väkeä liikkuu kaikis-
sa keskustan liikkeissä, kun taas tapahtuu.
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KESÄN PARHAAT
MAALITARJOUKSET!

PEITTO
peittosuoja

Värisilmä POUTA 
talomaali

Värisilmä PILKE
kuultava puunsuoja

6690€
7,43 €/l

+sävytys

/9 l

6990€
7,77 €/l

+sävytys

/9 l

6790€
7,54 €/l

+sävytys

/9 l

  
Nordica Eko 

 

 

 

 

 

Nordica Matt 

9890€
10,99 €/l
+sävytys

/9 l

9890€
10,99 €/l

+sävytys

/9 l

UUTUUS!

ordica Matt 

Värisilmän

Tunnetila-palvelun 

avulla teemme 

sisustushaaveistasi

totta.

tunnetila.fi

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

Värisilmän "koemaalaamo"
kevätmarkkinoilla la klo 10-14.

Tule kokeilemaan
Panua sekä Virtasen 4-öljyn maalia!

8990€
/9 l 10900€

/9 l

Grillimakkaraa tarjolla klo 10-14.

Perinteinen Värisilmän kirpputori
kevätmarkkinoilla la 21.5 klo 9-14.

Poistoeriä kirpputorihintaan,
NOPEAT SYÖVÄT HITAAT!!

VahvaTassun kuulumisia

Pekka vaihtoi vapaalle
Siitä on tarkkaan laskien kahdek-
san vuotta ja yksi kuukausi nyt 
18.5., kun Pekka Venäläinen 
aloitti yrittäjätoiminnan ja perusti 
vaimonsa Maarit Ovaskan kans-
sa eläintarvikeliike VahvaTassun 
Orimattilaan.

- Olin aiemmin raskaissa mat-
tohommissa ja se ei oikein enää 
maistunut. Maarit kävi työssä 
Mäntsälässä, ja huomasi, että 
siellä oli peräti kolme eläintar-
vikeliikettä ja Orimattilassa ei 
ainuttakaan. Siitä sitten syntyi 
kipinä VahvaTassuun, kun mi-
nun piti löytää uutta työtä, Pekka 
selvittää.

- Jos Orimattilassa olisi silloin 
ollut jo eläintarvikeliike, niin em-
me olisi kilpailevaa yritystä tänne 
perustaneet, mutta halusimme 
nostaa kaupungin palvelutasoa, 
Maarit lisää. Hän on vastannut 
yrityksen markkinoinnista ja ollut 
mukana järkkäämässä erilaisia 
tapahtumia VahvaTassuun.

- Meille kummallekin on aina 
ollut tärkeää eläinten hyvinvointi, 

joten sekin oli luonnollinen va-
linta tarjota eläimille kunnollista 
ja monipuolista ruokaa.

VahvaTassu on löytänyt paik-
kansa Orimattilassa palvelevana 
eläintarvikeliikkeenä. Nyt Pekka 
on tullut sellaiseen ikään, että 
haluaa lopettaa yrittämisen ja 
heittäytyä oloneuvokseksi.
- En päivääkään vaihtaisi pois, 
lauloi Tapio Rautavaara aikanaan 
ja samaa sanon minäkin. Vahva-
Tassu on ollut minulle unelma, 
joka toteutui ja toiminta tulee 
jatkumaan uuden yrittäjän, Katja 
Puumalan myötä. Tästä on hy-
vä jatkaa, kun on jo vakiintunut 
asiakaskunta ja valmiiksi vahvat 
tassunjäljet, Pekka myhäilee.

- Minulle jää hirveen paljon 
loistavia ihmissuhteita, asi-
akkaina on ollut todella kivaa 
porukkaa. Haikeus on suuri, kun 
ei enää päivittäin palvelekaan 
asiakkaita. Nyt sitten heittäydyn 
vapaalle ja harrastan enemmän 
liikuntaa, varsinkin pyöräilen pal-
jon. Myös monet kirjat kahlaan 

läpi, sillä tarjolla on paljon mie-
lenkiintoisia dekkareita, Pekka 
jo uumoilee.

Pekan todennäköisesti bongaa 
aamuisin Uutun baarista tai Ma-
rengista, joissa hän käy silloin 
tällöin moikkaamassa tuttuja ja 
parantamassa maailmaa yhdessä 
kavereitten kanssa.

- Kiitos kaikille asiakkaille ja 
loistaville yhteistyökumppaneille. 
Se on ison käden paikka, kun 
ojennan kaikille, jotka olette ol-
leet asiakkaina ja yhteistyössä 
mukana!

Pekka kertoo, että hänen mie-
likkieläimensä on kissa, vieläkin 
ensimmäinen oma Häkä-kissa 
lämmittää sydäntä. Maarit sanoo 
tykkäävänsä kaikista eläimistä, 
mutta hämähäkit ja käärmeet 
hän kiertää kaukaa…

- Tarjoamme toukomarkkinoilla 
21.5. läksiäiskahvit kello 9-14. 
Silloin kannattaa poiketa talossa 
ja tutustua VahvaTassun uusiin 
tuuliin, Maarit ja Pekka toivot-
tavat.

Maarit on Pekan kanssa luotsannut VahvaTassua yli kahdeksan vuotta. Uusi yrit-
täjä astui remmiin ja VahvaTassu jatkaa samassa paikassa Kärrytiellä.

Kehräämön Pop up
Kehräämön Puotikujalla on jo 
jonkin aikaa ollut tarjolla vaat-
teita, joita myydään Pop up 

-loppuunmyyntinä.
- Kyseessä on Muotiasusteen 

vaatteita, joita nyt myyn edul-

lisesti, selvittää yrittäjä Maarit 
Pekkola. Hän on väri- ja tyyli-
konsultti, jolta saa myös parhaat 
vinkit pukeutumiseen.

- Tarjolla on kaikkia vaatteita 
naisille, pääosin isoja kokoja. 
Miehille löytyy Meyer-housua ja 
Bosswill-Belika kauluspaitoja. 
Myymme tavaraa niin kauan 
kuin riittää, ainakin elokuun 
loppuun asti.

Maarit on itse varmemmin 
paikalla lauantaisin klo 10-14. 
Myymälä on auki muulloin ke-pe 
klo 11-17.

- Minulla on myös Gaala-keit-
tiöiden edustus, joten palvelen 
mielelläni myös keittiöasioissa. 
Kannattaa poiketa juttusille, Maa-
rit suosittaa.

- Tarjolla on laadukkaita vaatteita naisille ja miehille-
kin, joten tervetuloa penkomaan, Maarit sanoo. 

VahvaTassun kauppias vaihtuu!

Koirien
kynsienleikkuu

la 21.5.2016
klo 9-13

Irma Harden leikkaa

koirien kynnet 5€/koira.
Tervetuloa!

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

Kärrytie 4, Orimattila  Avoinna: ma-pe 10-18,  la 10-16 ja su 12-15
P. 0400-770 724 www.vahvatassu.fi facebook.com/VahvaTassu

Sydämellinen kiitos kaikille ihanille 
asiakkaillemme  menneistä reilusta 
kahdeksasta vuodesta.

Täytekakkukahvit 
lauantaina
21.5.

Koirien ja
kissojen lelut -20%

Possun
saparot
ja korvat

5kpl/
5€

Uusi kauppias, Katja, toivottaa vanhat 
ja uudet asiakkaat tervetulleeksi  
VahvaTassuun! Hyviä tarjouksia!
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ORIMATTILAN AKKU JA VARAOSA Oy Kärrytie 4. Puh. 040-584 2831

1490  1490  

TOUKOMARKKINOIDEN
KOVAT TARJOUKSET!!!!

PIHALLA MYYNNISSÄ 5 KPL
50-70-LUVUN MOPOJA.

Osallistu 2000 €
matkalahjakortin

arvontaan.
Arvomme valtakunnallisesti 10 kpl

Aurinkomatkojen matkalahjakorttia.

Teleskooppi- 
varrellinen 
100-175 cm 
pesuharja

Hydrauliikka- 
öljy 32 20L

Maatalouden yleisöljy 
10W-30 20L

Vapaa-ajan 
akut alk.

Lyhyt pesuharja

Tarjoustuotteita rajoitettu erä. 
Tarjoukset voimassa 18-21.5.

Meiltä Tekniikan maailman 
testivoittajavahat

4900  4900  4990  4990  

5900  5900  

200  200 
Bensakannu 5l

490  490 6900  6900  

AT12 Alumiininen
monitoimitikas

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Sähköasennus tarjoaa
21.5. MARKKINOILLA

TARJOUSTUOTTEITA VAIN RAJOITETUSTI!

20%
Kaikki

SISUSTUS-
VALAISIMET
- poistokappaleita superedullisesti!

RETRO-
TUULETIN

JÄNNITTEEN-
KOETIN 7€

PÖLLÖ 9€
AMPPARI 20€
SAMMAKKO 16€

49,-49,-

laatua AURINKO-
KENNOVALOT

PALO-
VAROITIN
VAIN 7€

Turvallisuutta kotiin

ENERGIAN-

AIRAM LED-
VAKIOLAMPPU 2kpl/pkt. 
Täysi valontuotto heti, myös pakkasessa.
Ei sisällä elohopeaa. Ei voi himmentää.
- Teho 7 W, 600 lm. Kanta E27.
- 100000 on/off -sytytyskertaa.
- Energialuokka A+

590
VAIN

2 kpl

ERÄ!

2,00
Hyvä kaveri
kesällä ja
talvella.

Ilmalämpöpumppujen
ja jäähdytyslaitteiden
ESITTELY MARKKINOILLA
klo 10 alkaen. TULE!

FUJITSU
JÄÄHDYTYSLAITE

1270,-Tarjous

Ilmalämpöpumppu

LAATUA JOKAISELLE

KAHVI-
TARJOILUA!!
Tervetuloa!
ARVONTAA!!!
- OSALLISTU!

SIIRI

TAVATAAN MARKKINOILLA!

SÄÄSTÖ-
LAMPPUJA

kpl

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.

ILMASTOINTIHUOLTO
ennen kesää - on kiva ajella

HUOLTOASEMALLE!

Kirpputori Piparuuti
Puh. 040-767 1031

ARVONTAA, jossa voittona kahdelle

ILMAINEN MYYNTIPÖYTÄ VIIKOKSI!

ILOISET TOUKO-

MARKKINAT

Vaniljamuffinsi
& KAHVI ............ 3,00

Avoinna
7-15

Tervetuloa nauttimaan!

Kahvila KUUMAKUPPI
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• 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, Ämmäntöyräs
okt 90/95 m2

Pakaantie 197. 3 h,k,kph,vh,wc. ei 
e-tod*. Pääosin alkuperäiskuntoinen 
omakotitalo lähellä Orimattilan kes-
kustaa. Kunnallistekniikka on. Sähkö-
lämmitys. Kohde käsittää kaksi eri ti-
laa, yhteensä 7 885 m2. Vapautuu 2 
kk kaupasta. Mattila 050 570 2725/
Orimattila. Mh. 96.000 €. 560283

Orimattila, Koivula
okt 79/114 m2

Hirsitie 2. 3h,k,s,at. ei e-tod*. Jämäk-
kä, 1964 valmistunut omakotitalo 
loistavalla paikalla lähellä keskustaa. 
Iso 1887 m2:n oma tontti jaettavis-
sa kahdeksi tontiksi, Öljylämmitys, 
kattila uusittu v 2013. Kärnä 040 
5073610/Orimattila. 
Mh. 119.000 €. 555085

 • Rivi-, pari- ja puutalot

Orimattila, Keskusta
rt 76 m2

Koivukaari 2 C. 3h,k,s. D2007*. 
Erinomaisella sijainnilla, Orimattilan 
keskustan välittömässä läheisyydes-
sä, hyvin hoidetussa taloyhtiössä ole-
va 3h,k, s rivitaloasunto Kärnä 040 
5073610/Orimattila. Mh. 86.855 € 
Vh. 89.000 €. 562198

Orimattila, Artjärvi
rt 43 m2

Salmelanrinteentie 2-4 A. 2 h,k-
k,s,ph,vh. C*. Lähes uudenveroinen 
rivitalohuoneisto Artjärven palvelui-
den välittömässä läheisyydessä. La-
minaattilattiat, pesutilat laatoitettu. 
Tilava lasitettu terassi länteen. Oma 
katospaikka autolle. Huoneisto on 
heti vapaa. Mattila 050 570 2725/
Orimattila. Mh. 65.000 €. 560864

Orimattila, Keskusta
rt 40 m2

Kuismapolku 3-5. 1h, tupakeittiö, ph. 
D*. Viihtyisää ja rauhallista asumista. 
Avokeittiössä uudenveroiset kodinko-
neet. Orimattilan palvelut lähelläsi ja 
palvelubussi kulkee pihaan. Oma ul-
kovarasto ja taloyhtiöstä löytyy sau-
na. Heti vapaa! Ensies. 15.5 klo 12-
12.30/Piia/Orimattila. Mh. 65.000 €.  
 562327

 • Vapaa-ajan asunnot

Orimattila, Niinikoski
vapaa-ajan asunto 55/95 m2

Leipälänhaara 81. Tupakeittiö, ka-
mari. ei e-tod*. Kai sen tuntee, kun 
on rauha. Suvi tuuli, ah, niin lauha. 
Kesän valo haipuu pois, ja syksyn 
sadon ottaa vois. Poimit metsäst 
marjat, sienet. Onnellinen tällä lienet. 
Valmistaudu kesään, asettaudu tähän 
pesään. /Orimattila. 
Mh. 69.000 €. 541530

Juha Siivonen
Vapaalla/ 
lomalla

Mika Nyman
myyntipäällikkö

LKV, YKV 
yleisauktorisointi

0400 347758 
mika.nyman@op.fi

Jussi Mattila
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 570 2725

jussi.mattila@op.fi

Juha Kärnä
040 5073610

juha.karna@op.fi

Piia Stolpe
myyntineuvottelija

040 1951535
piia.tolpe@op.fi

Katso esittelyajat ja muut kohteemme
osoitteesta www.opkk.fi/orimattila

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

Orimattilan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV

Ajanvaraus silmälääkärille tai optikolle 010 190 200

Avajaiset jatkuvat 
SILMÄASEMA ORIMATTILA

Edut voimassa 31.5.2016 asti ostaessasi normaalihintaiset kehykset ja linssit tai aurinkolasit. Optikon tekemä  
näöntutkimus kaupan päälle silmälasien ostajalle (norm. 35 €), ei koske piilolinssinäöntutkimusta. Etu koskee  
vain uusia tilauksia. Ei muita alennuksia. S-Etukortilla Bonus tuplana, jopa 10 % toukokuussa maksetuista  
ostoksista.

KAIKKI SILMÄLASIT
kehykset ja linssit

%-50
BONUS 

TUPLANAAURINKOLASIT -30%
voimakkuuksilla tai ilman

optikko | silmälääkäri | silmäsairaala

SILMÄASEMA ORIMATTILA Erkontie 11   
020 760 8705* 

* Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6 snt/min  
tai matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min

Musti ja Mirri Orimattila:

- Tuotteita ja palveluita
lemmikeille ja omistajilleen
Musti ja Mirri on valittu Vuoden 
2016 Franchising-ketjuksi. Valin-
nan teki Suomen Franchising-yh-
distys huhtikuussa.  Musti ja Mirri 
on Pohjoismaiden suurin lemmik-
kituoteketju ja se on kasvanut 
viime vuosina voimakkaasti. 
Myymälöitä on 227, joista noin 
puolet Suomessa. Ketju panostaa 
kasvun lisäksi myös henkilöstön 
hyvinvointiin, mikä on tuottanut 
tulosta. Musti ja Mirri valittiin 
helmikuussa Great Place to 
Work -tutkimuksessa Suomen 
parhaaksi työpaikaksi. Palkin-
toraati arvosti yrittäjien intohi-
moista asennetta ketjun kehit-
tämiseen ja asiakaspalveluun.

Orimattilan Musti ja Mirri on 
toiminut jo neljä vuotta S-Marke-
tin kauppakeskuksessa. Yrittäjä 
Anne Huusko on tyytyväinen, 
sillä Musti ja Mirri on saanut 
hyvin jalansijaa Orimattilan 
seudulla. 

- Toukokuun alussa minulle tuli 
vuosi täyteen Mustin ja Mirrin 
kauppiaana. Vietimme 1-vuotista 
FR-yrittäjäjuhlaa kahvitarjoilun 
merkeissä. Yrittäjänä olen toi-
minut kaiken kaikkiaan pian 
kahdeksan vuotta, Anne selvittää.

- Orimattilan Mustista ja Mir-
ristä löytyy monipuoliset ja laa-
dukkaat ruoat sekä tarvikkeet 
koirille ja kissoille. Lisäksi on 
pienimuotoinen valikoima ruokia 
ja tarvikkeita jyrsijöille, linnuille 
sekä akvaariokaloille.

Musti ja Mirri on tempaamassa 
eläinten hyväksi, on koiranäytte-
lyjä, Match Showta, koulutusta 
ynnä muuta toimintaa.

- Osallistun yrittäjänä erilai-
siin tapahtumiin sponsoroimalla 
tuotteita. Lahjoitan välillä myös 
tuotteita eläinten hyväksi erilai-

sille yhdistyksille.
- Teen yhteistyötä koirakoulu 

Laumanhengen kanssa, joka 
järjestää tiloissamme erilaisia 
koulutuksia. Olen järjestänyt 
liikkeen parkkipaikalla viime 
syksynä ensimmäisen match 
shown, Anne kertoo.

- Toinen match show pidetään 
samalla sabluunalla la 21.5.2016 
toukomarkkinoiden aikaan. Li-
sätietoa tapahtumasta löytyy 
www.koirat.com tapahtuma-lu-
ettelosta. 

Mustista ja Mirristä on saanut 
helmikuusta alkaen myös koi-
rien trimmauspalveluita. Entisen 
koirahoitola Pakkaspojan Tuija 
Niskanen on siirtänyt työtilan-

sa Orimattilan Mustiin ja Mirriin. 
Ajanvaraukset ja hintatiedustelut 
trimmauksista p. 041-4349276/
Tuija.

- Trimmauspalveluita laajenne-
taan, trimmaus - ja pesutiloista 
tehdään suuremmat, jolloin jät-
tirotujen trimmaukset onnistuvat 
myös liikkeessä.

- Tulevaisuuden haaveena on 
tarjota asiakkaille vielä muitakin 
lisäpalveluita, mutta niistä ei vielä 
sen enempää, Anne hymyilee 
salaperäisenä.

Orimattilan Musti ja Mirri toimii 
S-marketin alakerrassa, Erkontie 
16 (kellarikerros). Oma sisään-
käynti on päätyparkkialueen 
puolelta.

Anne esittelee kunniakirjoja, jotka Musti ja Mirri on 
saanut. Valinnat Vuoden 2016 Franchising-ketjuksi ja 
Suomen parhaaksi työpaikaksi lämmittävät yrittäjän 
mieltä.

Mökki ja huvila
innostaa aina!
Suomalaiset ovat aina olleet 
mökkikansaa, siitä ei pääse yli 
eikä ympäri. Vaikka se mökki ei 
olisikaan ihan vesistön rannalla, 
niin myös ns. kuivanmaan mökit 
ovat olleet suosittuja lomailuun 
ja irtiottoon arjesta. Mökki on 
monille myös tuiki tärkeä piilo-
paikka, jonne pääsee lataamaan 
itseään. 

- Vihdoinkin vuoden 2016 
loma-asuntomarkkinoiden 
odotetaan kiihtyvän, sillä vii-
meisen parin vuoden aikana 
loma-asuntokauppa on ollut yhtä 
lailla hiipunut kuin asuntokaup-

pakin, selvittää myynti-
päällikkö Mika Nyman 
Orimattilan OP-Kiinteis-
tökeskuksesta.

- Taloudellinen taantuma on 
nyt tasaantumaan päin ja ku-
luttajien luotto omaan talouteen 
on noussut.

- Kysyntää on nyt tasaisesti, 
niin mummonmökeistä aina 
hulppeisiin huviloihin asti. Toiset 
arvostavat luonnonrauhaa ja toi-
set taasen kaikilla mukavuuksilla 
olevaa huvilaa järvenrannalta ja 
palveluiden läheisyydestä. Myös 
lomakeskusten asunnot ovat ol-

leet kysyttyjä.
Myös taloudellinen panostus 

loma-asuntoon ja asumiseen on 
erittäin merkittävä.

- Meiltä löytyy kattava tarjon-
ta opkk.fi sivustolta ja OP:sta 
kannattaa kysyä rahoitus ja 
vakuutus loma-asunnolle. 
- Ja jos tällä hetkellä haluaa 
luopua rakkaasta mökistä tai 
vaihtaa, kannattaa kysyä väli-
tystarjous meiltä, Mika suosittaa. 

Voiko olla ihanampaa kuin oman 
mökin pihapiiri?

Tällainen keittiö ja tupa. Ja oma 
lupa.
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Päiväkoti Onnenkenkä ottaa
uusia lapsia elokuussa 2016
Hakemus löytyy www.onnenkenka.com
tai soittamalla 046 9234114.

Päiväkoti Onnenkenkä
on viime kesänä avattu
30-paikkainen päiväkoti
Orimattilan Pennalassa.

Topintie 2, 16300 Orimattila

Taru Karoliina
Intuitiivinen näkijä. 
Teen tulkintoja
myötätunnolla ja
 rakkaudella. 

30min/35 Eur

60min/50Eur

Puh. 050 3473668
taru.astikainen1980@gmail.com

LIIKUNTA  HYVINVOINTI  KAUNEUS 

PARTURI-KAMPAAMOPALVELUT: 
Sopimuksen mukaan maanantaisin Parturi-Kampaamo

Riitta Longan tiloissa. 1.6.-6.6. ja 11.7.-30.7. on
mahdollisuus varata myös muille päiville aikoja!

MEIKKAUSPALVELUT:                             
Sopimuksen mukaan Orimattilan Näkökeskuksen tiloissa.

LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIPALVELUT:
Lisää virtaa ja hyvinvointia! Kestäviä muutoksia
elämäntapoihin! Yksilö- ja parivalmennus sekä

pienryhmät. Tsekkaa valmiit paketit tai pyydä tarjousta: 
tmikisse.weebly.com. Jumpista ja tapahtumista pysyt 

parhaiten kartalla seuraamalla ilmoittelua
Facebookissa: Tmi Kisse

Ota yhteyttä:
tmikisse@outlook.com

tai 040 594 3459
ILOLLA JA SYDÄMELLÄ!

Hellimön hoitopiste-esittelyt, osa 3:
Infrapunasaunassa saat itsellesi hyvän ja 
vireän olon. Hellimön infrapunasaunaan 
mahtuu 8 henkilöä kerrallaan ja siellä voit 
hikoilla rentouttavan musiikin soidessa.

Infrapunasaunassa saunominen aktivoi 
kudosten toimintaa, tehostaa verenkiertoa 
ja parantaa elimistön toimintoja. Läm-
pövaikutus avaa hiussuonia ja lisää ää-
reisverenkiertoa. Infrapunasauna lievittää 
kipua sekä nopeuttaa vammojen para-
nemista ja niistä palautumista lisäämällä 
kudosten verenkiertoa. Infrapunasauna on 
perinteiseen saunaan verrattuna vähem-
män sydäntä rasittava, mikä vaikuttaa 
edullisesti kohonneeseen tai matalaan 
verenpaineeseen. Se edesauttaa myös 
ihosairauksien kuten psoriasiksen pa-
ranemista.

Infrapunasaunan terveyttä edistävät 
vaikutukset pohjautuvat pitkälti infrapu-
nalämmön syvältä kehoa lämmittävään 
vaikutukseen. Infrapunalämpö käsitteenä 
tarkoittaa syvälämpöä, joka on aallonpituu-
deltaan vastaavaa, jota esiintyy auringon 
lämpösäteilyssä, UV-säteilyä infrapuna-
lämpö ei sisällä lainkaan. Myös kehomme 
tuottaa vastaavaa lämpöä esimerkiksi 
urheilusuorituksen jälkeen. 

Infrapunasaunassa kohonnut aineen-
vaihdunnan taso polttaa kaloreita kun 
keho hikoilee. Tämä edistää rasvan 
palamista, lisää ja vahvistaa sydämen 
kuntoa, auttaa poistamaan selluliittia ja 
lisää ihon kimmoisuutta. 30 minuuttia 
infrapunasaunassa polttaa saman ver-
ran kaloreita kuin 10 kilometrin juoksu. 
Verrattuna tavalliseen saunaan infrapu-
nalämpö tuottaa 2-3 kertaa enemmän 
hikeä. Vaikka hikoillen menetetty neste 
voidaan korvata veden juonnilla, kaloreita 
ei korvata.

Asiantuntijat uskovat, että syväläm-

pösäteily vie tehokkaasti myrkkyjä ja 
kuona-aineita kehosta hikoilun kautta 
sekä poistamalla rasvaa, jota tarvitaan 
myrkkyjen laimentamiseen. Syvälämpö 
liuottaa syvällä kudoksissa rasvan hikeen, 
joka vie sen pois kehosta. Erityisesti ikään-
tyneille ja sairaille henkilöille on hyvin 
tärkeää saada aikaan liikuntaa vastaava 
vaikutus, koska sitä vastaavaa hikoilua ei 
synny muuten. Helpoiten tämä tapahtuu 
käyttämällä päivittäin infrapunasaunaa. 

Vastaavasti hyväkuntoisille liikkujille sen 
on todettu toimivan hyvänä palauttajana!

Hellimön infrapunasaunan hoitoaika on 
30 minuuttia. Hinta on 20€/hlö, ryhmille 
hinta on 10€/hlö (vähintään 6 henkilöä). 
Varaathan ajan etukäteen! Ajanvaraus p. 
044-3773017 tai info@hellimo.fi, Ma-Pe 
8.30-16.30, La 10-15. Hellimön löydät 
Kehräämöltä, osoitteesta Pakaantie 1, 
Orimattila.

Emma Malinen

Infrapunasauna

Amin terveys- ja ravintoasiaa
Elämän energiaa elävästä- ja raakaravinnosta
Moni kärsii epämääräisistä vaivoista, 
vatsan turvotuksesta ja ruoansulatuksen 
hitaudesta, nivelvaivoista jne...Apu voi 
löytyä elävän ja raakaravinnon kautta. 

Elävä- ja raakaravinto sisältää paljon 
terveyttä edistäviä entsyymejä ja leh-
tivihreää. 

Ruokavalio on tutkitusti erittäin teho-
kas terveyden tukemiseen ja sairauksien 
parantamiseen. Mielestäni kuka tahansa 
voi kokeilla elävän ravinnon vaikutuksia 
jo pelkästään vireystason nousun tai yli-
painosta eroon pääsemisen vuoksi. Se-
kin on hyvä, jos pystyy syömään elävää 
ravintoa esimerkiksi kolme neljäsosaa 
päivittäisestä ruuasta. 

Mitä eroa on käsitteillä elävä ja raaka? 
Elävä ravinto koostuu vain kasvikunnan 
tuotteista, joiden luonnollisia raaka-ainei-
ta on ravinnerikastettu alkuperäisestään 
erilaisin luonnonmukaisin menetelmin, 
kuten liottamalla, idättämällä, versotta-
malla ja maitohapattamalla. 

Nämä kaikki menetelmät lisäävät raa-
ka-aineiden entsyymi- ja ravinnepitoi-
suuksia kymmen- ja jopa satakertaiseksi. 

Raakaruoka tarkoittaa pääasiassa 
kaikkea luonnollisessa muodossa olevaa 
ruokaa, joka on mahdollisimman proses-
soimatonta eikä sitä ole kuumennettu 
yli 42 asteen. 

Kuumentaminen tuhoaa valtaosan raa-
ka-aineiden ravinteista. 

Kuumentamattomassa tuoreravinnossa 
on lähes kaikki entsyymit, hyvät bakteerit 
ja ravinteet tallella. 

On hyvä kuitenkin muistaa, jos ei ole 
tottunut elävään ja raakaravintoon, 
on siihen totuteltava pikkuhiljaa, sillä 
raakaravinnon liian nopea lisääminen 
ruokavalioon voi tukkia suolistoa ja la-
maannuttaa aineenvaihduntaa. Suosit-
telen aina aloittelijalle muutaman viikon 
siirtymäjaksoa. Esimerkiksi kalaa ja ka-
naa kerran viikossa, samalla voi lisätä 
juuresten, kasvisten ja erityisesti vihreän 
määrää. Erilaisista salaateista saa täyttäviä 
aterioita. Makeat herkut kannattaa jättää 
pois kerralla ja korvata ne marjoilla ja 
hedelmillä. Tosin pieni varoituksen sa-
na, vaikka sataprosenttinen elävä ravinto 
voi tarjota ravitsemuksellisesti kaikkein 
puhtaimman ruokavalion, ei täysin ve-
gaaninen ruokavalio ole kaikille ihan-

teellinen. Henkilöiden joiden energiataso 
on matala, ruuansulatus heikko, ja jotka 
kokevat itsensä kylmiksi, on hyvä lisätä 
lämmittävän ruuan osuutta päivittäisiin 
aterioihinsa.

Ihana jälkiruoka pieneen makean nälkään 
ja on taatusti terveellinen:

Herkkukuulat

2 dl manteleita
2 dl saksanpähkinöitä
1 dl kurpitsansiemeniä ja auringonku-
kansiemeniä
1 dl rusinoita
1 dl taateleita
1 dl kuivattuja aprikooseja

Rouhi mantelit, saksanpähkinät ja kur-
pitsansiemenet tehosekoittimessa. Lisää 
joukkoon paloiteltuna kuivattuja hedelmiä 
pikkuhiljaa niin, että saat tasaisen massan, 
josta voi muovata palloja. Pyöritä massasta 
reilun peukalonpään kokoisia palloja ja 
pyörittele ne haluamassasi kuorrutteessa. 
Säilytä makeiset jääkaapissa laajassa 
astiassa, etteivät ne takerru toisiinsa.

Terveellistä ja aurinkoista kesää leh-
denlukijoille!

Aurinkoisin terveisin,

Ami Jatila
ami.jatila@gmail.com

amijatila.com
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Nuorten kansainvälinen
haulikkokisa Orimattilassa
8. International Junior Shotgun Cup

Mikä minua liikuttaa?
mammuttikodin uusi kanttihirsi
 Muuttovalmis hirsitalo mallisuojatulla kanttihirrellä!

Uusi, raikas mallistomme nyt saatavilla. 
Ainutlaatuinen mahdollisuus täysin uudenlaiseen 
tyyliin Kanttihirrellä, tartu tilaisuuteen heti! 

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

ORIMATTILAN SÄHKÖ- JA
KONEHUOLTOKESKUS OY

FUJITSU JÄÄHDYTYSLAITE 
ASY G09-12 LLCC.  

KÄRRYTIE 4, ORIMATTILA/

HUOLTOPORTTI Sillankorvankatu 50 Hyvinkää

puh.03-872872 ja 050-443 5245

VARAUDU NYT
KESÄN LÄMPÖISIIN

Meiltä ilmalämpöpumppujen lisäksi myös poltto-

maalatut, kotimaiset ilmalämpöpumppujen

laadukkaat SUOJAKATOKSET!

NYT MEILTÄ MYÖS

ILMALÄMPÖPUMPUT

Olen aina tykännyt liikkua. Lapsena lii-
kuttiin paljon luonnossa ja luonnostaan. 
Liikunnan harrastamisen aloitin baletilla 
ja sitä seurasi aerobic, discotanssi ja afro. 
Koulun liikuntatunnit olivat mielestäni 
pesistä ja koripalloa lukuun ottamatta 
ihan mukavia. Teini-iän jälkeen kiinnosti 
enemmän baareissa hyppely. Liikun-
ta oli satunnaista ja liittyi lähes aina 
laihdutukseen ja ulkonäköön. Välillä oli 
pulskemmassa kunnossa ja välillä hoi-
kemmassa, mutta ei tietenkään koskaan 
itselle sopivassa kunnossa. 

Kun ikää tuli lisää, töissä piti jaksaa 
ilman niskajumeja ja jostain täytyi saada 
omaa aikaa. Syyt liikkumiseen muuttuivat. 
Tykkään enimmäkseen liikkua itsekseni, 
olla ihan yksin omien ajatuksieni kanssa. 
Hetken kävin joogaryhmässä ja ohjatuilla 
jumppatunneilla, mutta mieluiten imin 
sieltä tekniikat ja tein harjoitukset kotona. 
Lähes koko ikäni yrittäjänä toimineena on 
vapaa-aika ollut kortilla ja sen vähäisen 
ajan olen halunnut käyttää ilman aika-
tauluja. Kotona voi jumpata silloin kun 
itselle sopii. Juoksuharrastus kiehtoi, 
mutta liian rankat kokeilut pitivät minut 
siinä uskossa, etten ole juoksijatyyppiä. 
Eräänä keväänä tajusin aloittaa harras-
tuksen järkevästi riittävällä maltilla ja 
hyvillä kengillä. Enää ei ollutkaan veren 

maku suussa ja penikat kipeänä. Taas 
tuli uusi motivoiva asia, kehittyminen. 
Tajusin lisäksi, että keholta vaaditaan 
muutakin. Lisää lihaskuntoa ja sitä kautta 
kiinnostus kehonpainoharjoitteluun heräsi 
entistä enemmän. Nälkä kasvoi syödessä 
ja uudet jutut lisääntyivät vartalon vah-

vistuessa sekä energian lisääntyessä. 
Ulkonäkökin muuttui ja motivoi. 

Ennen toista raskauttani sairastuin 
krooniseen tulehdukselliseen suolis-
tosairauteen Colitis Ulcerosaan. Aktii-
visena ollessaan tämä elämää rajoittava, 
nolokin sairaus laittoi taas ajatuksia ja 
arvomaailmaa uusiksi. Nyt liikun, että 
pysyn terveenä. Lisäksi korostui ravin-
non merkitys, stressin- ja mielenhallinta 
sekä lepo. Nämä kaikki tukevat toinen 
toisiaan. Neljänkympin kynnyksellä tun-
nen olevani elämäni kunnossa. Liikun 
terveyteni takia, tunteakseni itseni vah-
vaksi sekä keholta että mieleltä. Liikun, 
koska haluan haastaa itseäni ja oppia 
uusia asioita. Liikun, koska haluan tuntea 
itseni notkeaksi ilman iän ja arjen tuomia 
kolotuksia. Ennen kaikkea liikun, koska 
se on hauskaa ja pitää mieleni hyvänä. 

Haluan auttaa sinuakin löytämään 
liikunnan ilon sekä sen tuoman hyvä 
olon! Ota yhteyttä!

Kisse
Hyvinvointivalmentaja, personal trainer, 

hius- ja meikkitaiteilija
Lisää vinkkejä ja ajankohtaisia asioita 

Facebookissa: Tmi Kisse
tmikisse.weebly.com, tmikisse@out-

look.com 
P. 040 594 3459 (ma-pe 10-16)

Tommi vetää pyöräilyä
Lähtö onnistui…
Ekalla Tommi Järvisen vetämällä pyöräilyreissulla oli mukana 
vajaat kuusi henkilöä. Pyöräilyharrastuksesta tykkäävät polkivat 
keskustasta Niinikoskelle ja sieltä Pakaan kautta takaisin. Matkaa 
hurahti mittareihin reilut 30 kilsaa. Keskinopeus oli n. 27 km/h 
luokkaa, johon ei tavallisella mummo-pyörällä kannata lähteä 
mukaan. Tommin takaa-ajo jatkuu joka keskiviikko klo 17.30.

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

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

Metso - nuorten riistaleiri
Riistaleiri pidetään 12. - 16.6.2016, Salusjärven Leirikeskus 
Orimattila.

Leirille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä n. 60
- 70 osanottajaa ikä 10 - 15 v. Poikia sekä tyttöjä. 
Leirimaksu 175 € sis. myös vakuutuksen. Ilmoittautumiset: 

pertti.oksanen@phnet.fi
Tiedustelut Pertti Oksanen mp. 0400459222

Vuokratalot korjaa
parvekkeita kuntoon
Orimattilan Vuokratalot Oy 
korjauttaa kerrostalojen par-
vekkeita. Eka kohde on Mylly-
kuja 6, jossa on tehty remonttia 
toukokuun alusta alkaen.

Extraa poikkesi kyselemään 
toimitusjohtaja Tuukka Tuo-
malalta mikä on homman nimi 
ja miksi parvekkeet uusitaan?

- Kuten ulospäinkin näkyy, 
niin parvekkeitten kaiteet ovat 
jo ruosteessa ja puuosat hei-
kossa kunnossa. Nyt ne uusi-
taan, betonipinnat korjataan ja 
parvekkeille tulee lasitukset. 

Nyt tehdään Myllykuja 4:n, 6:n 
ja 8:n parvekkeet. Ne tehdään 

yksi kerrallaan, jotta asukkai-
den haitta olisi mahdollisimman 
lyhyt. Muita parvekeremontteja 
ei tällä hetkellä ole näköpiirissä.

- Asukkaat ovat suhtautuneet 
remonttiin hyvin. Lasitetusta 
parvekkeestahan tulee ”uusi 
huone” asuntoihin.

Parvekeremontit tekee Ra-
kennuspalvelu Mika Kainu-
lainen.

- Heillä homma on toiminut 
mallikkaasti ja työnjälkeen on 
voitu olla tyytyväisiä. Vuokra-
talot Oy pyrkii käyttämään pai-
kallisten yritysten palveluita, 
Tuukka sanoo.

Mika Kainulainen urakoi Vuokratalojen parvekeremontit.
Ylhäällä Kauko Stark uusimassa katoslaudoitusta.

Orimattilan Seudun Urhei-
luampujat järjestää nyt jo 
kahdeksannen kerran kan-
sainvälisen nuorten haulik-
kokilpailun eli International 
Junior Shotgun Cupin Salolan 
ampumaurheilukeskuksessa, 
Olympiavoittajantiellä, Orimat-
tilassa 23.-29.5.2016.

Tervetuloa tutustumaan 
kansainväliseen haulikko-
kilpailuun torstaina 26.5., lauantaina 28.5. ja sunnuntaina 29.5. 
klo 10-16, jotka ovat varsinaisia kilpailupäiviä.

Vapaa pääsy, kahvitarjoilu.

Kesäkuun Extraa 15.6.-16
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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

02 900 100 47

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
15.06.2016

Pakaantie 1, Orimattila      www.ravintolatehdas.fi

Orimattilan Autopesu
Reippaat kesätarjoukset:
AUTON ULKOPESU käsin
JA SISÄSIIVOUS ..........................45€

AUTON PESU+
KESTOVAHAUS 160€

Avoinna:
ma-pe 9-17

Puh. 044 0822311
Pakaantie 1, Kehräämö sisäpiha

AUTON
ULKOPESU 20€

Särkyjä, vaivoja,
sairauksia vai onko
energiat vähissä?
Apua kansanparantajalta 050 3368425
www.parantavavoima.com

Selvänäkijä 
Tuulia Mäntylä
Ajanvaraus 040-4108877

tai tuuma@suomi24.fi

torstaisin klo 17-19.
3. krs. Pekka

Löytty 044 3160 925

SUOMI-
TIKKAA

Kehräämöllä

Juomavedestä

Viime lehdessä oli juttu, onko Orimattilan 
vesi kalkkista, vai,? No ainakin täällä Läh-
dekujalla kun esim. aamulla haluan kuppiin 
teevettä, niin lasken veden mukiin ja vartun 
vähän aikaan, niin mukin veden pintaan 
nousee ohuen ohut harmaa kalvo? Ei muuta 

kuin pois ja juoksuttaa vettä, niin kirkasta 
taas. Ei ihan normaalia? Vedessähän ei ole 
mitään vikaa?

Outo juttu…

Pyörätien heikko kunto
Miksi mikään taho ei välitä kävely/pyörätien 

kunnosta välillä Koskitie – Irmantie?
Tuo kävely/pyörätie on aina todella törkeässä 
kunnossa, varsinkin Koskitieltä päin tultaessa 
valtavia paukuroita.

Aikanaan tällaiset asiat hoituivat, kun niistä 
ilmoitti silloiselle tekniselle johtajalle ja kohta 
oli miehiä korjaamassa epäkohtia.

Tehkää jotain

- L u k i j a n   k y n ä s t ä - 
Tällä palstalla saa ottaa kantaa asioihin ja olla omaa mieltään, mutta ketään ei saa henkilökohtaisesti loukata. Asiattomia näkemyksiä 
ei julkaista. Mieluusti mielipiteet sähköpostitse, mutta voi sitä toimittajalle rimpauttaakin, jos ei muuten saa yhteyttä. Postitse: Olan 
Extraa, Raitakuja 1 as 3, 16300 Orimattila tai mailaten: reijomedia@hotmail.com

Taas maistuu
Urkkatalo nytkähti eteenpäin ja 
nyt kättä väännetään juoksu-
suorasta, joka olisi pitänyt olla 
60 metrin mittainen. Siitä tullee 
kait 40 metriä, jossa hitaammat 
eivät vielä ehdi kiihdyttämään?

Urkkataloa suunnitellaan ny-
kyisen viereiselle parkkipaikal-
le ja nyt pitää Eetvartin nostaa 
sormi pystyyn! Siinä kohtaan 
on huikeat vesivarannot, sillä 
ei tarvitse kaivaa kuin puolen 
metrin kuoppa, niin pian alkaa 
pohja täyttyä vedellä. Nyt olisi 
syytä harkita tarkkaan tulevan 
urheilutalon paikka, ettei mennä 
suolle. Tilaa Orkkulasta löytyy 
kyllä. Vaikka nyt Hennaakin 
harkiten, sillä sinne siirtyy 
pian muutakin toimintaa, kun 
Kuparinen on päässyt kunnolla 
lobbaamaan?

* * *
Oheisessa kuvassa on sininen 
paku linja-autopysäkillä. Jos 
ajat ylinopeutta tuolla kohdin, 
niin salama välähtää ja saat 
kotiisi viikon sisällä osanottoil-
moituksen, jossa maksat 170 
euroa sakkoa jo 12 kilometrin 
ylinopeudesta kuudenkympin 
alueella. Sellaisen pikavoiton 
Eetvarttikin nappasi taannoin 
Ladallaan, vaikka ei kamaran 
pitäisi ehtiä reagoimaan.

* * *
Sitten hävytöntä ja pikku tuhmaa 
juttua, joten nyt silmät kiinni, jos 
et halua lukea tätä tähdenväliä…

Lukijan lähettämää: Tiettävästi 
valmistellaan Heinämaantien ni-
menmuutosta ainakin alkupään 
osalta, josta tulisi Mustan-
kyr--ntie. Näin kertoo hevos-
miesten tietotoimisto.

Ja kovasti on kyselty meikän 
kielitaitoa ja tässä siihenkin 

vastaus: Olen suorittanut pik-
kuvanhoilla päivilläni alemman 
kielitutkinnon klitoris approbatur. 
Joten ei tarvi enää epäillä Eet-
vartin kielitaitoa. Pärjään.

* * *
Ei enää raikaa nauru, leikki ja 
laulu Tietävälän koululla elo-
kuusta eteenpäin, kun peijak-
kaan valtuusto päätti lakkauttaa 
opinahjon. Vain muisto jää, kun 
siellä aikaan jälki-istunnossa oli-
vat itte Jii Hirvonen ja Kallen 
Kaupan viimeinen mohikaani. 
Kaikki muuttuu, ja vain Hennan 
takia. Yrittivät professoristakin 

tehdä jäävin, ettei muka saisi 
päättää Tietävälän kouluasias-
sa. Professorin pitäisi omistaa 
kyseinen kiinteistö ennen kuin 
hänestä tulee jäävi!

* * *
S-Marketin kauppakeskus on 
monien kohtauspaikka, kuka 
minkäkin kohtauksen saa. 
Tässä tummat pojat viestivät 
kotimaahan kavereilleen, että 
täällä vasta tiukkaa on! Mutta 
mitähän tarkoittavat… Viljamin 
kauppakeskuksen käytävät ovat 
Orimattilan hektistä aikaa baa-
reineen, josta saa nopeasti tie-

don mitä kaupungissa tapahtuu. 
Sanovat sitä kuulemma persu-
baariksi.

* * *
Raksapäivää vietettiin taannoin 
ja siellähän se Kuparinen taas 
edusti hienosti kaupunkia. Kaikki 
muut tuiki tärkeät virkamiehet 
ja puheenjohtajat loistavat aina 
poissaolollaan. Onneksi kansan 
edustaja Hirvonen kattotiilineen 
löytyi Maatalouspirkan sisäti-
loista.

* * *
Toukomarkkinat on seuraava 
isompi pesti, kun pitää taas kier-
tää noukkimassa kaikki tarjoilut. 
Sitten on luvassa jonkinmoista 
kantritouhuakin heinäkuun lo-
pulla, toka vika perjantai. Sinne 
mennään ja pannaan hyvissä 
ajoin. Tieto allakkaan.

Piti kait olla jokin suurempi 
Run and Fest -kesätapahtuma 
kantritouhun jälkeen lauantaina 
23.7.? Tiettävästi pohjoiskorea-
lainen kaupunkimme johto näytti 
tapahtumalle vihreää valoa sil-
mänlumeeksi, mutta veti taas 
maton järjestävän tahon jalkojen 
alta. Voitte olla varmoja, että moi-
nen tappaa lopunkin innostuksen 
järkätä mitään tähän kylään. 

* * *
- Karkasko se tuli Eetvartiltä 
mettään Heinämaalla, kysellään 
kovinkin. Meikältä ei karkaile 
edes virtsa, saati tulet kulo-
tuksesta. No, pakko myöntää, 
että nuorempana lähti laukaus 
jo tunnin touhun jälkeen ja heti 
tyttö sanoi: - Oletpas sinä Eet-
vartti herkkä.

Heinämaan Sepänjoentien 
saa muuten suolata. On mei-
naan meikän Lada hirveessä 
kunnossa, kun sielläkin paljon 
ajelen. Lentää muutakin kuin 
siitepöllyä.

* * *
Viron poikien viritykset pet-
ti, kun tuuli nappasi kiinni ja 
rakenteilla olevan hoivakodin 
seinää kaatui…

* * *
Että semmottista peliä. Mafia-
touhuja.

E E T V A R T T I

Seinää kaatui kuin heinä maalla Heinämaalla.

Tämä tummansininen paku on saanut ansaan jo 
tuhansia ylinopeutta ajavia autoja. Nyt se äkkiä Luh-
tikyläntielle!

Kansainvälistä viestintää S-Marketin kauppakeskuk-
sessa…

Raksapäivänä elinkeinojohtaja Kuparinen lobbasi 
Hennaa kiitettävästi raksapäivän väelle. Ja onnistui.
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Sinun yrityksesi on meille juuri sopivan kokoinen asiakas. 
Ei liian suuri eikä liian pieni. Siksi haluamme tarjota sinulle 

tismalleen sellaista palvelua kuin yrityksesi tarvitsee.

Yrityksesi  
kokoinen pankki 

Lue lisää ja ota meihin yhteyttä
 saastopankki.fi/yritykset

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

Maatalouspirkka Oy
Vesitornintie 1 ORIMATTILA 03-872 530

21900

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00
la 9.00-13.00

www.k-maatalous.fi

Kuorikate 
Hertta, 45L säkki

Tikkurila 
öljypohjainen punamaali

Ruohonleikkuri 
McCulloch m51-125

Makita 
akku- 
trimmeri 
DUR 181SF

2790
10 l

2800
1 kgFerramol 

etanasyötti

17900

1890
3 sk

Meillä palvellaan reippaasti!

Olemme myös
Facebookissa

Tokkolantie 8, Orimattila
www.orimattilanputkityo.fi

Orimattilan 
Putkityö Oy

LVI-MYYMÄLÄMME

palvelee arkisin

8.00–16.00

Huom!
Uudet numerot!Soita tai tule käymään!

Kun
tarvitset 

PUTKIMIESTÄ

Soita!
Joni (myymälä)

040 513 8073

Janne

0400 616 234

Meidät löydät nyt
myös Facebookista.

OP Orimattila ja OPKK ovat mukana Orimattilan Hulluilla
Tunneilla la 21.5.  klo 10-14 Ostoskeskus Orimatissa.

Tule tutustumaan OPn digitaalisiin palveluihin ja kuulemaan keskittämiseduista.
1,25% korko 6kk talletukselle kun samalla tehdään vastaava sijoitus 

OP-Rahastoon, Sijoitusvakuutukseen tai Sijoitusobligaatioon!  
Tarjous voimassa 31.5. saakka!

Osallistu samalla Voimaa kasvuun -Fiskarsin puutarhatuotepaketin arvontaan.

Toukomarkkinoilla tavataan!

SE TUNNE,
KUN ASIAT
LOKSAHTAVAT
PAIKOILLEEN...


