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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

89€

(ovh. 549 €)

199€
(ovh. 249 €)

299€
(ovh. 449 €)

119€
(ovh. 199 €)

ELECTROLUX ZUOQUATTRO 
PÖLYNIMURI 
AAAA -LUOKITUS 
Electroluxin eniten testejä voittanut pölyni-
muri, joka on saanut ennennäkemättömän 
AAAA-luokituksen! Edistyksellinen pölynimu-
ri, jossa yhdistyy huippuluokan puhdistus-
kyky, hiljaisuus sekä erinomainen liikkuvuus 
ja käsiteltävyys, jotta se tyydyttäisi kaikkein 
vaativintakin käyttäjää. Imurissa on pestävä 
Allergy Plus™ -suodatin. T. 

MIELE COMPLETE C2 
POWERLINE PÖLYNIMURI 
Laadukas ja käytössä kestävä 
Miele pölynimuri, jossa on suuri 
pölypussi ja 10 m työskentely- 
säde. DCBB -LUOKITUS,  
ÄÄNI 77DB.

ELECTROLUX ZB2952 2IN1 
VARSI-IMURI  
Johdoton Electroluxin Ice White 
2 in 1 on joustava 2 in 1 
-pölynimuri, jonka 180° Easy 
Steer™ -ohjattavuus on suunni-
teltu nopeaan ja helppoon imu-
rointiin  AKKU 10,8V LI-ION.

Electrolux 
UltraFlex ZUFCLASSIW 
-PUSSITON  imuri 

-
nikokoinen Electrolux UltraFlex Origin -imuri 
puhdistaa parhaassa A-luokassa ja säästää 
sinut pölypussien hankinnalta. Sen syklo-
nitekniikka takaa voimakkaan imutehon ja 
erottelee roskat ja pölyn tarkasti imuilmasta. 
Hygieniasuodatin suodattaa allergeenit ja 
pienimmätkin hiukkaset poistoilmasta.

-
igin -imuri 
a säästää 
 syklo-
tehon ja 

muilmasta. 
eenit ja 
sta.
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(ovh. 449 €)

ölyni-
ömän 

ölynimu-
istus-

kkuvuus 
aikkein
pestävä 

Paras ympäristöä säästävä 
suorituskyky  
UltraOne Quattro kuluttaa 60 pro-
senttia vähemmän sähköä kuin 2100 
watin normaali pölynimuri. UltraOne 
Quattro on myös yksi ensimmäisistä 
AAAA-luokituksen saaneista pölyni-
mureista, joka tuottaa erinomaiset 
siivoustulokset huomattavasti alhai-
semmalla energiankulutuksella. 

Mascotista naisten jalkaan!

Tule ja löydä 
omasi!

Paljon myös 
muita malleja.

Tämä kuvan kenkä 
markkinahintaan

Koot 
37-42

Kenkätalo
MASCOTTI

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

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

Paljo
muit

20€

TOUKOMARKKINOILLA

la 20.5. klo 10-14
RAJUJA TARJOUKSIA!
Myös Anjan hernekeitto-
myyntiä. Katso takasivu!

(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

www.orimattilannakokeskus.fi

Avaa tili!
Saat 12 kk
korotonta

maksu-
aikaa!

osta 1
saat 2
osta 1
saat 2

Esim. aurinkolasit
vahvuuksilla kaupan päälle!

Ostaessasi
myös linssit

-50%
KEHYKSET

-80%

Näöntarkastus
optikolla
kaupan päälle!

TAI

Kesäale!

SILMÄLÄÄKÄRIT:
Ma 29.5. Ilkka Puusaari
Ti   30.5. Jukka Siitonen
Ma 12.6. Ilkka Puusaari
To  15.6. Aleksi Sarkola
Ke  21.6. Ritva Lemola

MARKKINAT
lauantaina 20.5. klo 10-14

KEHRÄÄMÖLLÄ
Jaossa 

200
ÄMPÄRIÄ!

HAE OMASI
klo 10 alkaen
Ämpäreissä
YLLÄTYKSIÄ!
Niin kauan kuin riittää.
HULVATONTA MENOA!

PITSITUPA TARJOAA
MARKKINAKAHVIT klo 10-14

ALFA MOVERIN JUMPPAA
Villa Ladon edusta, klo 11 Alfa Girls
esiintyy, klo 11.10  TANSSIA ja vielä
klo 11.45 lauantaitreeni. Tervetuloa!
PONIRATSASTUSTA
Ursula-ponilla klo 11-13
Ravintola Tehtaan pääty, 2€/krt

Meiltä pintamateriaalit sisälle ja ulos!

Nordica Eko
TALOMAALI

Kotipesä TALOMAALI

97,80
/ 9L + sävytys

79,90
/ 9L + sävytys

17,90/m2

Vesiohenteinen talomaali, jonka kiiltävä pinta
suojaa puupintaa ja hylkii likaa. Pinta kova, mutta
joustava maalikalvo säilyy paremmin puhtaana ja
antaa puutalolle pitkäikäisen suojan.

Korkealaatuinen vesiohenteinen 
akrylaattipohjainen ulkomaali.
Pohjamaalatuille saha- ja höylä-
lautapinnoille sekä akrylaatti- ja
öljymaaleilla maalattujen pintojen
huoltomaalaukseen, puolihimmeä.

30*30cm
pakkasen
kestävä 
KLINKKERI

Launeenkatu 6, Lahti
avoinna ma-pe 9-17, la 10-14

myynti@virenoja.fi
www.virenoja.fi

20.5.
TOUKO-
MARKKINAT
Katso keskiaukeamalta

KÄRRYTIEN 
MARKKINAT
- Se on menoa mukaan!

KESÄKUUN EXTRAA 14.6.
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Toukomarkkinat la 20.5.
Kesä kolkuttelee ja sitä ennen pidetään perinteiset Orimat-
tilan toukomarkkinat keskustan alueella. Luvassa on taas 
monenlaista tohinaa ja tarjouksia, joilla kutsutaan ja kositaan 
kaupunkilaisia mukaan. Tietty kaiken takana on perusajatus, 
että ostetaan enemmän Orimattilan omista liikkeistä tuotteita 
ja palveluja. Ja kyllä niitä kelpaakin esitellä ja myydä. Täältä 
ostettu rakentaa pitkässä juoksussa Orimattilaa, kun eurot 
eivät karkaa muualle.

Lama on kouraissut monia kauppoja. Ja edelleen moni yrittäjä 
on ahtaalla, ja on jopa joutunut turvautumaan pankkilainaan, 
jotta selviää veloistaan ja veroistaan. Se ei naurata. Eikä 
saa naurattaa, vaikka sitä vahingoniloakin näyttää löytyvän.

Menkää ja tulkaa mukaan toukomarkkinoille. Tässä lehdessä 
on juttua ja mainoksia mitä missäkin on tarjolla ja tapahtuu.

Vaalit näyttivät suuntaa…
Orimattilakin on väistämättä muutosten edessä, sillä pitkään 
jatkunut vanhojen puolueitten luotsaama meno ei ole enää 
miellyttänyt kaupunkilaisia. Yli puoluerajojen on ihmisiä, jotka 
haluavat muutosta kuntapolitiikkaan. Päätöksentekijät eivät ole 
kuunnelleet kansalaisia, vaan ovat olleet jopa ylimielisiä heitä 
kohtaan. Ja se on suuri virhe, kun renki luulee olevansa isäntä.

Kuntavaalit toivat Orimattilassa pientä tuuletusta uuteen val-
tuustoon, jonne muutamat vanhatkin vielä säilyttivät paikkansa. 
Seuraavissa vaaleissa suuntaus jatkuu ja nyt väkisinkin tulee 
uusia nimiä, jotka uudistavat Orimattilan kuntapolitiikkaa.

Orimattilan äänestysprosentti 53,9 kuntavaaleissa on surkea. 
Se on selvä vastalause nykymenolle, kun n. 45 prosenttia ei 
löytänyt sopivaa ehdokasta ja jätti äänestämättä.

Naapurikunta Kärkölässä sitoutumattomien ehdokkaat saivat 
54 prosentin kannatuksen, kun kuntalaiset halusivat muuttaa 
päätöksenteon marssijärjestystä. Orimattilassa ei vastaavaan 
pystytty lähinnä puutteellisen ehdokasasettelun takia, kun 
puolueet eivät saaneet ja ilmeisesti eivät halunneetkaan 
riittävästi tehokkaita nimiä ehdolle.

Onneksi uusia nimiä meni läpi jokaisessa poppoossa. Nyt 
onkin syytä antaa nuoremmille tilaa ja vanhempien, yli 60-vuo-
tiaitten, ei pidä enää ängetä eturiviin, vaan olla tavallaan 
mentorina nuoremmille.

Kaupunginjohtaja Osmo Pieski on alle viisikymppinen, ja 
hän tarvitsisi aisaparikseen kaupunginhallituksen puheen-
johtajaksi nuorekkaan miehen tai naisen. Silloin nykyisyys 
toimii ja on kaupungille eduksi, kun ei ole liian suurta ikäeroa 
kaupunginjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan välillä.

Nyt olisi nostettava pikku hiljaa nuoria esiin, esimerkiksi Ida 
Jokista, Heli Lehtelää, Tero Niemistä ja Ville Erolaa näkyviin 
paikkoihin, sillä heissä on ainesta isompiinkin saappaisiin.

- - -

Päättäjien vastuu? Onko sellaista?
Usein tulee mietittyä kuntapäättäjien vastuuta, eli miten rea-
goidaan ja kannetaan vastuuta, kun jokin hanke kuseekin 
kintuille ja aiheuttaa taloudellisia tappioita? Yritysmaailmassa 
ei sellainen toiminta onnistuisi kuin kerran ja kenkää tulisi.

Miten käy Hennan? Kuka kantaa vastuun, jos se epäonnistuu 
niin juna-aseman kuin asumisenkin osalta? Tuskin kukaan 
ottaa vastuuta, vaan pakoilee sitä? Jo nyt selitellään, että se 
onkin satsaus kymmenien vuosien päähän. Kenelle?

Villikkalan mies, Janne Berg, totesi taannoin baarikeskus-
telussamme, että Orimattilan olisi pitänyt hyödyntää jo 15 
vuotta sitten Viljaniemen alue, jossa on valmiit liittymät moot-
toritielle. Hänen mielestään autoilu on tullut jäädäkseen ja 
junan käyttö vähentyy vuosi vuodelta. Tässä olen sata samaa 
mieltä Jannen kanssa.

Henna hymyilyttää myös Orimattilan ulkopuolella.

Reijo Välkkynen   olanextraa.fi

Tulossa 16 uutta asuntoa

Maxirakennus Oy rakentaa
kolme rivitaloa keskustaan
As. Oy Lemmensilta on uusi 
rivitalokohde Lemmenraitin ja 
Rantatien kulmauksessa. Ra-
kentamisen myötä valmistuu 
myös uusi Orionkaari-tieyhteys 
suoraan Puistotielle. Kyseessä 
on kolmen rivitalon hanke, jos-
sa on yhteensä 16 eri asuntoa. 
Rakentajana toimii Maxiraken-
nus Oy, joka on viime vuosina 
rakentanut jo useita laadukkaita 
asuntoja Orimattilaan. 

- Tämä on nyt neljäs ja suurin 
rivitaloprojektimme, selvittää 
yrittäjä Matti Korkeamäki 
Maxirakennus Oy:stä.

- Tämä tontti löytyi todella 
upealta paikalta, ja heti oli sel-
vää, että siihen me rakennetaan 
rivitaloja, koska Orimattilassa 
on kysyntää nimenomaan ri-
vitaloasunnoista. Lemmenrai-
tin jatkeena on Lemmensilta, 
joka vie Palojoen yli Käkelän-
tien suuntaan, joten rivitalojen 
nimeksi Lemmensilta sopiikin 
erittäin hyvin.

Alun perin tontille piti YIT:n ra-
kentaa kaavanmukaiset rivitalot, 
mutta se jäi jostain syystä. Nyt 
Maxirakennus Oy tarttui hank-
keeseen ja rakentaa rivitalot.

- Voidaan sanoa, että kyseessä 
on yksi Orimattilan parhaim-
pia asuntoalueita. Paikka on 
rauhallinen, puistomainen 

jokirantaan, tontti on oma. 
Taloissa on maalämpö, joka 
on edullinen käyttää. Matkaa 
kaikkiin Orimattilan palveluihin 
on todella vähän, sillä koulut, 
kaupat ja muut palvelut aina 
liikuntaa myöten ovat kilometrin 
säteellä. Uusi liikuntapuistokin 
on parinsadan metrin päässä, 
Matti luo rivitalojen sijainnin 

etuja.
- Ennakkovarauksia on jo tullut 

asunnoista ja lisää otetaan koko 
ajan vastaan. Markkinoinnista 
vastaa Kiinteistö Korkeamäki, 
joten minulle voi soittaa vaikka 
heti numeroon 0400 422 973, 
niin kerron lisää.

Maanrakennustyöt ovat jo 
alkaneet tontilla. Tässä vai-

heessa voi vaikuttaa myös 
sisustukseen, joten kannattaa 
olla nopea, jos mielii asumaan 
uuteen Lemmensillan rivitaloon. 
Myös liikuntarajoitteisten toiveet 
huomioidaan. Rivitalot ovat yk-
sikerroksisia.

- Kohde on käynnistynyt nyt 
keväällä ja asunnot valmistuvat 
keväällä 2018. 

Velattomat hinnat:

- Maanrakennustyöt alkoivat huhtikuun lopulla Lemmensillan rivitaloalueella, ker-
too Matti Korkeamäki.

Tässä 3D-kuvassa näkyy rivitalojen julkisivu, joka on kaikissa samanlainen.

Orimattila Laulaa ja Soi jo 45. kerran
Tämänvuotinen Orimattila Laulaa ja Soi tapahtuma on järjestyk-
sessään jo 45.

Viikon ajankohta on 12.-14.6. Illat järjestetään Pappilan puis-
tossa. Viime vuonna sai tapahtumapaikka paljon kiitosta yleisöltä 
ja väkeä tuli runsaasti paikalle.

Ohjelmassa on kuorolaulua, haitarimusiikkia ja perinteinen 

hengellisen musiikin ilta.
Esiintyjät ovat pääosin paikallisia, mutta mukana on myös harmo-

nikkaryhmiä naapuripaikkakunnilta. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.
 - Toivotaan että ilmat suosivat ja yleisö löytää tiensä paikalle, 

sanoo Orimattila Laulaa ja Soi yhdistyksen puheenjohtaja Jyrki 
Ylöstalo.

1 kpl  4h+k+s 214.500€

3 kpl 3h+k+s 178.500€

8 kpl 2h+kk+s 134.500€

4 kpl 1h+kk+s 106.500€
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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

HULVATONTA
MEININKIÄ!!!

TOUKOMARKKINAT
LAUANTAINA 20.5. klo 10-14
• KEHRÄÄMÖ • KÄRRYTIEN ALUE
• ERKONTIE • MASCOTIN PIHA

OMAKOTIVÄEN  GRILLI – ILTA  To 8.6. 2017  klo 17.30 -  
Maatila Liha – Merosella  Metsolankuja 95 Virenoja. 
Nautimme herkullisia grillituotteita, arpajaiset  ja OKY:n 
toiminnan esittelyä. Lautasmaksu 10,00 € / hlö  sis. 

ruokailun ja osallistuu arvontaan. Ennakkoilmoittautumiset 1.6. 
Riitta Hietala mp. 040 716 1773. Merosen suoramyyntipiste palvelee 
16:00 – 17:30. Orimattilan omakotiyhdistyksen jäsenet perheineen 
Tervetuloa. Lisätietoja: Pertti Salo mp. 044 708 9802

Orimattilan Omakotiyhdistys on varannut 30 paikka jäsenilleen perheineen.
TELMA JA SALAISUUKSIEN SAARI    
Esityspäivä  la 17.6.17 klo 15:00. Esityspaikka: Latoteatteri, Pakaantie 1, 
Orimattila. Mila Teräksen kirjan pohjalta dramatisoinnin on tehnyt
Suvi Vanhalakka ja näytelmän ohjaa Ninni Parviainen. Jäsenhinta on 
5,00€ / hlö. Ennakkoilmoittautumiset 31.5. mennessä  Sirpa Lepistö
mp. 050 529 0604. Sähköposti:  sirpa_lepisto@hotmail.com

Tilaa Omakotitalkkari Kari Viitanen mp. 044 712 6669
www.omakotiy.fi

SEPPÄ KALLEN PAJAKIRPPIS
LAUANTAINA 20.5. klo 10 – 15

Niemenkylä Päärniläntie 169, Orimattila
Lisätietoja: Pertti Oksanen mp. 0400 459222

KESÄKUUN
EXTRAA

ILMESTYY
KE 14.6.

050 336 8425

Vielä ei tunnisteta silmistä tai kasvoista…

S-Marketissa voi maksaa 
kortilla tai käteisellä rahalla
Poistuuko käteinen raha jos-
sain vaiheessa? Tuota ehkä 
joku jo pohtii, kun pankki- ja 
luottokorttien myötä rahan 
käyttäminen maksuvälineenä 
on vuosi vuodelta pienentynyt. 
Lisää uusia maksutapoja on tul-
lut markkinoille, muun muassa 
pankkien mobiilisovellukset ovat 
jo nykypäivää. Hurjimmat visiot 
uusista maksutavoista liittyvät 
maksajan tunnistamiseen joko 
silmistä, kasvoista tai sormen-
jäljestä…

Extraa poikkesi S-Marketiin ja 
kysyi miten Orimattilassa sujuu 
kauppaostosten maksaminen. 
Kassavastaava Elina Virtanen 
kertoo meille mikä on nykytilan-
ne ja mihin ollaan menossa, onko 
käteinen raha edelleen ykkönen 
vai onko pankki- ja luottokortilla 
maksaminen suosituinta?

- Meillä S-Marketissa on kort-
timaksaminen selvästi suosituin 
maksutapa, sillä käteisellä mak-
setaan enää noin 30 prosenttia 
ostoksista. Korteissa pankkikortti 
on se selvä ykkönen, sillä luot-
tokorttien osuus korttimaksa-
misessa on noin kymmenisen 
prosenttia, Elina selvittää.

Lähimaksaminen
on näppärä tapa

Useimmissa pankki- ja luotto-
korteissa on jo lähimaksuomi-
naisuus. Sillä voi maksaa alle 
25 euron ostokset ilman tun-
nusluvun näppäilyä helposti, 
nopeasti ja turvallisesti. 

- Lähimaksaminen on todel-
la joustavaa maksamista. Sen 
käyttö on meillä S-Marketissa 
lisääntymässä, joten suosittelem-
me sitä. Kannattaa kysyä kas-
salla miten maksaminen hoituu, 
me opastamme mielellämme. 
Parin kerran jälkeen sen käyttö 
on jo niin helppoa, ettei enää 
haluakaan näppäillä korttinsa 
tunnuslukua, vaan väläyttää 
korttiaan lukulaitteeseen, joka 
ottaa maksun.

- Kun kortin tunnuslukua ei tar-
vitse näppäillä, niin siinä maksu 
tapahtuu ääni- ja valomerkillä 
alle sekunnissa, Elina sanoo.

S-Pankilla on mobiilisovellus, 
jolla voi tarkastella tilitapahtu-
mia ja maksaa laskuja missä ja 
milloin vain. Juuri lanseerattu 
ABC-mobiilitankkaus mahdol-
listaa tankkauksen helposti ja 
nopeasti.

- Meillä S-Marketissa käy-
tetään mobiilisovellusta vielä 
melko vähän, lähinnä etukupon-
keihin. Jonkin verran sovellusta 
käytetään myös bonustamiseen, 

mutta tämä vaatii android-pu-
helimen toimiakseen.

- Kannattaa tutustua mo-
biilisovellukseen osoitteessa: 
www.s-pankki.fi

Elina suosittaa maksamiseen 
S-Etukorttia, kun samalla kor-

tilla voi hoitaa maksamisen ja 
bonuksen.

- Kannattaa muistaa myös, että 
S-Etukortilla maksaessaan saa 
bonuksen lisäksi myös maksu-
tapaetuna ostosten summasta 
0,5 prosenttia!

Raha ei poistu
Maksajan tunnistaminen silmis-

tä, kasvoista tai sormenjäljistä 
ei taida olla ajankohtaisia vielä 
vuosiin Orimattilassa, vai miten 
on?

- Kyllä se tässä vaiheessa 
tuntuu vielä kaukaiselta, että 
tunnistetaan maksaja tuolla 
tavoin. Toisaalta meillä on kyllä 
jo S-Pankin mobiilisovelluksessa 
käytössä sormenpää-tunnistus, 
jolla korvataan tunnuslukutaulu-
kon käyttö. Joten tietotekniikan 
ajan hengessä mennään, Elina 
hymyilee.

Orimattilassa on paljon iäk-
käitä ihmisiä. Miten on, säi-
lyykö S-Marketissa edelleen 
perinteinen ja tuttu ostosten 
maksaminen rahalla?

- Ehdottomasti säilyy, joten ei 
mitään hätää. Raha tulee näillä 
näkymin säilymään maksuväli-
neenä vielä pitkään.

S-Etukortti sisältää lähimaksamisen. Se näkyy kortis-
sa kaari-tunnuksena.

- Ihan riippumatta maksutavasta, niin kaikki ovat yhtä tervetulleita ostoksille mo-
nipuoliseen S-Marketiin, Elina sanoo.
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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 
20.5. TOUKO-

MARKKINOILLA
Värisilmän pihassa.

Topintie 2, 16300 Orimattila

Peräkonttikirppis ja
rompetori Misakossa
Kirppis- ja rompetorin tapahtuma lauantaina 20.5. klo 10-16 
Cafe Misakon piha-alueella (Ysi-Vitonen).

Tapahtuma on samaan aikaan Orimattilan toukomark-
kinoitten kanssa, joten silloin riittää keskustassa kuhinaa 
aamusta iltapäivään.

Nyt varastot tyhjiksi ja peräkontista tai rompepöydältä 
myymään tavaroita. Paikkavarauksia otetaan vastaan Cafe 
Misakossa ja myyntipaikan hinta on 10 euroa päivä.

Misakossa on tapahtumapäivänä myös extra-tarjouksia, 
joihin kannattaa tutustua. Tapahtumailmoitus ja tarjoukset 
löytyvät tämän lehden sivulta.

Geriatrista fysioterapiaa

Luvassa uutta apua
ikääntyville ihmisille

Geriatria on lääketieteen eri-
koisala, joka on perehtynyt 
ikääntymiseen ja ikäihmisten 
kokonaisvaltaiseen hoitoon. 
Geriatri on tämän erikoisalan 
lääkäri. Torikulman Fysiote-
rapian Reija Karjalainen  on 
kouluttautumassa geriatrisen 
fysioterapian erityisosaajaksi.

- Koulutus, jota parhaillaan 
käyn, on ikääntyneiden ihmisten 
fysioterapian syventävä kou-
lutus. Lyhyesti ja ytimekkäästi 
geriatrinen kuntoutus on yh-
distelmä fyysistä, psyykkistä 
ja sosiaalista toimintakykyä 

sekä kognitiota, Reija selventää.
Geriatrinen fysioterapia on en-

sisijaisesti ennaltaehkäisevää, 
ikäihmisten toimintakykyä yllä-
pitävää ja parantavaa toimintaa.

- Painopisteen tulee olla 
nimenomaan ennaltaeh-
käisevässä toiminnassa, jolla 
pidetään yllä vanhempien ih-
misten toimintakykyä, eli sel-
viytymistä arjen asioissa. Kun 
ihminen ikääntyy, sosiaalinen 
ympyrä pienenee, liikkuminen 
vähentyy ja kunto heikkenee, 
silloin ollaan suurten muutosten 
edessä. Fyysinen, psyykkinen ja 

sosiaalinen kunto pitää saada 
toimimaan, jotta kokonaisval-
tainen hyvinvointi mahdollis-
tuu. Siitä hyötyvät kaikki, kun 
ikäihminen pysyy terveenä ja 
toimintakuntoisena mahdolli-
simman pitkään.

Reija kertoo miten fyysisen 
toiminta- ja liikuntakyvyn yllä-
pitämisellä ja säilyttämisellä on 
tärkeä merkitys elämänlaadulle. 
Ikääntyessä lihaskunto usein 
heikkenee ja se vaikuttaa mm. 
kävelynopeuteen, tasapainoon 
ja sitä kautta myös toiminta-
kykyyn. Kuntoutuksen avulla 

voidaan ennaltaehkäistä muun 
muassa kaatumistapaturmia.

Monipuolinen ruokavalio on 
tärkeää kaikille ikäryhmille. 
Ikääntyneen ravitsemus on 
tärkeä osa kuntoutumista. 
Esimerkiksi proteiinien tarve 
ikääntyessä lisääntyy päinvas-
toin kuin yleisesti ajatellaan. 

- Proteiini mm. ylläpitää li-
hasmassaa, mikä on ehdot-
toman tärkeää, sillä lihaksen 
soluissa valmistuu suuri osa 
kehon energiasta. Jos lihas-
massa on olematon, samoin 
on energiankin määrä.

Geriatrisessa kuntoutuksessa 
merkittävä kohderyhmä ovat 
muistisairaat. Muistisairau-
det ovat lisääntyneet huimaa 
vauhtia ja on todettu vähäisen 
liikunnan vaikutus muistin heik-
kenemiseen. Muistisairauksia 
on eriasteisia ja ne vaikuttavat 
suuresti ihmisen toiminta- ja 
liikuntakykyyn ja sitä kautta 
myös heidän läheistensä jak-
samiseen.

- Kotikuntoutus on hyvä valin-
ta muistisairaille, veteraaneil-
le ja muille ikäihmisille, jotka 
haluavat kuntoutua omassa 
tutussa elinympäristössään. 
Tällöin fysioterapeutti tulee 
kuntoutujan luokse, joka voi 
olla koti, hoivakoti tai palve-
lukeskus. Tuttu ja turvallinen 
ympäristö rohkaisee liikkumaan 
ja harjoitteet on helpompi siirtää 
osaksi arkea ja elämäntapaa.

- Muistikuntoutuksen tavoit-
teena on aivojen aktivoiminen 
sekä yleiskunnon ja toimintaky-
vyn kohentaminen. Kuntoutuk-
sen keinoina ovat tasapainoa ja 
lihaskuntoa parantavat liikun-
taharjoitukset, koordinaatio-, 
artikulaatio- ja aistiharjoituksia 
sisältävä aivojumppa sekä pelit 
ja tanssit.

- Kunnalle jää velvoite tervey-
den ja hyvinvoinnin edistämi-
sestä. Geriatrisen fysioterapian 
erityisosaaja koulutuksella pyrin 
vastaamaan ennaltaehkäisyn 
tuomiin haasteisiin.

- Virallisesti ikäihminen on 65 vuotta täyttänyt henkilö. Moni ikäihminen selviäi-
si paremmin arjessaan riittävän ajoissa aloitetun ennaltaehkäisyn kautta, Reija 
sanoo.

Toukomarkkinat taas lauantaina 20.5. keskustan alueella

Se vaan on niin kiva kesän avaus!
Tulevana lauantaina 20.5. klo 10-14 tapahtuu monin 
paikoin Orimattilan keskustan alueella. Silloin ava-
taan virallisesti ovi kesään ja pidetään perinteiset 
toukomarkkinat.
Mitä missäkin tapahtuu ja touhutaan, niin tässä 

esimakua mitä tuleman pitää…

Toukomarkkinat vetää aina porukkaa. Tässä ollaan Akku ja Varaosan pihassa.

Kärrytiellä
Akku ja Varaosa, eli Esa ja pojat 
repäisee toukomarkkinoilla ja 
tarjoaa grillimakkaraa sekä lataa 
ulkomyyntiin edullisesti tavaraa. 
Mukana myös Sonax-vahaesit-
tely, jossa auto saa uutta kiiltoa 
pintaansa.

Värisilmässä on sisustus- ja 
remonttitarvikkeiden kirpputo-
ri! Maaleja, tapetteja, parkettia, 
laattoja ym. Laatutavaraa pilk-
kahintaan, alkaen klo 9.00

- Tule ja tutustu myös Keraplast 
-lasiterassien, Elegro -terassi-
lautojen ja Novitek -ulkoporeal-
taiden esittelyyn.

- Avoimien kattojen päivä! 
Tule ihastelemaan avoautoja 
Värisilmän pihalle!

Värisilmän pihassa on muka-
na myös Orimattilan kaupunki, 
joka Kimmo Kuparisen myötä 
esittelee yritys- ja asuintontteja. 
Sähkö- ja Konehuolto Reijo Teva 
esittelee Mitsubishi Electric-il-
malämpöpumppua…

Tien toisella puolen on myös 
ilmalämpöpumppuesittelyä, 
kun Fujitsu on esillä Orimattilan 
Sähkö- ja Konehuoltokeskuk-
sessa. Kannattaa mennä jutut-
tamaan sinnekin maahantuojan 
edustajaa.

Sähköasennuksessa on 

reippaita tarjouksia, jotka voit 
bongata keskiaukeamalta.

Kuumakuppi lataa kesäisen 
tarjouksen, jossa kahvi ja jäts-
kipikari lähtee kolmella eurolla!

Piparuutissa on meininkiä, kun 
pihassa ja sisällä kirppis pyörii.

VahvaTassussa on pieneläi-
miä näytillä, kun kaksi Ranskan 
luppakorvakania ja yksi chincilla 
ovat ihailtavina. Sitten tasatun-
nein jaetaan heinäpaaleja 10 
ensimmäiselle! Lisäksi Katja 
tarjoaa munkkikahvit.

Erkontiellä
Mascotissa on tarjolla todella 
paljon kenkiä markkinahintaan. 
Luvassa on myös yllätyksiä!

Anjan hernekeittoa on myyn-
nissä klo 10 alkaen niin kauan 
kuin riittää. Hinta on 4 euroa ja 
sisältää voileivän. Myös omiin 
astioihin vitosen litra.

Jatkuu viereisellä sivulla.
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Markkinoilla on liikkeissä extra-tarjouksia.

Diiassa on toukomarkkinoitten aikaan kesäkukkapäivät pe-su 19.-21.5.
- Tervetuloa ihastumaan kesäkukkiin, toivottavat Susanne Parkkila-Luuri ja Minna 
Pajunen Diiasta.

ÄMPÄRIÄ JAOSSA 20.5. klo 10
KEHRÄÄMÖLLÄ!200 Yllätyksiä, tarjouksia!

YRITTÄMISESSÄ JA
ASUMISESSA ON

Orimattilan voimavara!
Olemme mukana la 20.5. klo 10-14
toukomarkkinoilla Värisilmän pihassa,
Kärrytie 3. - Tervetuloa tutustumaan!
Paikalla elinkeinojohtaja Kimmo Kuparinen

Esittelyssä on mm:
Orimattilan yritysalueet
ja vapaat liiketilat sekä
keskustan ja Hennan tontit

KANNATTAVA SIIRTO: orimattila.fi   hennaan.fi   visitorimattila.fi

Tee varastosiivous
ja tule myymään tavaroita peräkontista tai rompepöydältä!

PERÄKONTTI-
KIRPPIS ja
ROMPETORI
Cafe Misakon
piha-alueella
lauantaina 20.5.
klo 10-16.

Myyntipaikka 10€

Varaa omasi
Cafe Misacosta.

Cafe Misakossa la 20.5.

TARJOUKSIA TAPAHTUMAPÄIVÄNÄ 20.5.
Tuoretta
MUNKKIA
ja KAHVIA

Carlake
LASINPESU-
NESTE 5 L

Koko perheen
ihana LOUNAS
- kotiruoalla

3€ 790

820

(8,70)

hlö

Paljon muita tarjouksia. 
JÄÄTELÖÄ - Tervetuloa!

PALLOMERI LAPSILLE

Cafe Misako
Hevostie 2, Orimattila

– NÄHDÄÄN
MARKKINOILLA!

Värisilmästä nyt myös
lasiterassit ja terassilaudat
Toukomarkkinoille nousee Värisilmän pihaan 
lasiterassi, johon voi tutustua markkinoiden 
jälkeenkin.   

- Meillä on nyt myös Keraplastin lasite-
rassien esittely ja myynti. Se niveltyy hyvin 
Elegro-terassilautojen myyntiimme. Laitamme 

lasiterassille myös Novitekin ulkoporealtaan, 
johon voi myös tutustua, kertoo kauppias 
Aimo Lappalainen.

- Tervetuloa toukomarkkinoille lauantaina 
20.5. Silloin on Kärrytien erikoisliikkeissä 
tarjolla laadukkaita tuotteita edullisesti.

Kukkakauppa ja Hautauspal-
velu Diiassa alkavat kesäkuk-
kapäivät perjantaina 19.5. ja ne 
jatkuvat aina sunnuntaihin asti. 
Nyt kannattaa mennä tutustu-
maan Diian laajaan kesäkukka-
valikoimaan ja ostaa kotipihalle 
kaunistuksia, samoin haudoille, 
parvekkeille…

VeikonKoneessa on touko-
markkinapäivänä laadukkaita 
tarjouksia ja nyt lähtee malli- ja 
esittelykoneina olleita pölynimu-
reita ihan poskettoman halvalla!

Seppälä: - Tervetuloa katso-
maan, mitä tarjouksia Seppälästä 
löytyy toukomarkkinapäivänä!

Kehräämöllä
jaossa 200
ÄMPÄRIÄ!!!
Nyt on vanhalla villatehtaalla 
hulvatonta meininkiä!!! 200 
ämpäriä jaossa klo 10 alkaen 
Kehräämön etupihalla. Ämpä-
reissä on Kehräämön yritysten 

lataamia ylläreitä!
Menossa mukana: Kivipaja 

Korutasku, Kynttiläpaja Maria 
Drockila, Hellimö, Pitsitupa, 
Hotelli Teltta, Alfa Mover ja 
Gym23, Extraa…

Alfa Moverin jumppaa ul-
kona (säävaraus). Kehräämön 
sivupihalla, Villa Ladon luona 
klo11 AlfaGirls tytöt esiintyvät, 
klo11.10-11.30 Dance, jonne 
jok’ikinen voi tulla veivaamaan 
lanteita hyvän musiikin tahtiin, 
vauvasta vaariin ja klo 11.45-
12.30 lauantaitreeni, jonne myös 
kaikki rohkeasti jumppaamaan 
mukaan.

Toukomarkkinoilla alkaa Alfa 
Moverin ja Gymin kesäkorttien 
myynti, Gymin respalla löytyy…

Samaan aikaan klo 11-13 on 
Ravintola Tehtaan päädyssä Pak-
kaspojan poniratsastusta, hinta 
2 euroa/kerta.

Pitsitupa tarjoaa kahvit, joten 
sinne nauttimaan klo 10-14 ja 
samalla tekemään reippaita 
ostoja erikoisliikkeissä!
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ORIMATTILAN SÄHKÖ- JA
KONEHUOLTOKESKUS OY

ilmalämpöpumput

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!

5
vuoden
takuu!

FG Finland Fujitsu-edustaja Jukka Maunuksela
mukana toukomarkkinoilla klo 10-14. Tule ja kysy!

Avoinna la 7-15

Kahvila
KUUMAKUPPI
Markkinatarjous!

KAHVI & 
JÄÄTELÖPIKARI

3€

VahvaTassu
Kärrytie 6. Aukiolomme: Ma – pe 10-18, la 10-14

facebook.com/vahvatassu  puh. 044 796 0532

Jaamme Luhtikylän
Soikkelin-tilan

heinää tasatunnein
10 ensimmäiselle!

(1 kg /asiakas) 

Tavattavissa Ranskan 
luppakorvat Peetu ja Luka 
sekä Fredi chinchilla.

MAHTAVIA
MARKKINA-

TARJOUKSIA!

Tarjolla munkkikahvit 
asiakkaillemme

Trimmaus-
palvelut

Mukana ovat mm:

AKKU ja VARAOSAN
MAKKARATARJOILU
- Tervetuloa markkinoille!

Kärrytie 6 on uusi osoite:
VahvaTassu, Matkahuolto
ja Pakkaspoika palvelevat
Entiset Fysioterapia Sirkku Ren-
tolan tilat ovat saaneet Kärrytiel-
lä uuden elämän VahvaTassun, 
Matkahuollon sekä Pakkaspojan 
muuttaessa tiloihin pääsiäisenä.

- Toukokuu on ollut minulle 
aiemminkin, ja nähtävästi py-
syy, muutosten kuukautena, sillä 
muuton yhteydessä voidaan juh-
lia yrittäjyyteni 1-vuotissynttä-
reitä, Katja Puumala hymyilee.

- Asiakkaat ovat löytäneet ihan 
mukavasti uudelle kaupalle ja 
onneksi ihanista vanhoista naa-
pureistakaan ei tarvinnut luopua, 
edelleen voi käydä Kuumakupista 
hakemassa kahvia, Katja jatkaa.

Tuija Niskasen Pakkaspojan 
trimmauspalvelun alkaminen 
samoissa tiloissa Vahvatassun 
kanssa on laajentanut palvelu-
repertuaaria.

- Uusi paikka on tuonut minulle 
mahtavasti uusia asiakkaita ja 
tilat ovat erittäin loistavat trim-
maukseen, Tuija iloitsee.

Pakkaspojan koirille tarjoamat 
palvelut löytyvät parhaiten Pak-
kaspojan facebook-sivuilta.

- Minut saa kiinni myös pu-
helimitse numerosta 041 434 
9276, Tuija muistuttaa. 

- Hymyillään kun tavataan, 
Katja ja Tuija toivottavat.

Yhteispotretissa Tuija, Katja ja Rekku, joka on kaik-
kien hyvä kaveri.

Mariian kasvisruokavinkki
- Touhukasta toukokuuta! Olen Olan Ext-

raa-lehden tuore ruokapalstan kirjoittaja 
- haminalainen yrittäjä Mariia Kotila. Tulen 
antamaan sinulle tulevissa lehdissä vinkke-
jä kuinka voit helposti lisätä kasvisruokaa 
elämääsi – mausta tinkimättä.

- Olen yli kuusi vuotta tehnyt töitä kehon 
pH-tasapainoon liittyvien asioiden kans-
sa nähden sen vaikutukset niin itsessäni 
kuin asiakkaissani (tarjoan monipuolisesti 
palveluita aiheeseen liittyen) ja syön itse 
vegaanista, gluteenitonta, enimmäkseen 
raakaruokaa. Tällä palstalla saat kuitenkin 
ohjeita sekä lämpimiin että kypsentämät-
tömiin ruokiin.

- Aloitetaan lämpimällä ruoalla.

Vermiselliä
ja kasviksia

Vermiselli on hiuksenhienoa ”pastaa”, yleen-
sä riisistä. Itse ostan vermisellin etnisestä 
kaupasta jolloin saan itselleni mieluisampaa 
mung-papu-versiota. Tavallinen käy hyvin 
ja sitä löytyy marketista niin kuin kaikkia 
muitakin ohjeen raaka-aineita. Tässä ohje, 
josta riittää ruokaa 2-3 henkilölle.

Valmista vermiselli (100g) pakkauksen 
ohjeen mukaan. Tee omassa kattilassaan 
kastike kuullottaen kuutioitu iso sipuli olii-

Mariia antaa Extraa-lehden lukijoille ihania ruo-
kavinkkejä, joissa kasviksilla on suuri osuus.

viöljyssä pehmeäksi ja lisäten tölkillinen 
yrttistä tomaattimurskaa. Tuoreet yrtit val-
mistuksen loppuvaiheessa lisättynä on aina 
parempi vaihtoehto. Lisää 2-3 murskattua 
valkosipulin kynttä ja tölkillinen huuhdottu-
ja kikherneitä sekä ruususuolaa niin, että 
kastikkeen muut maut pomppaavat esiin. 
Kaada kastike vermisellien päälle ja sekoita. 
Annostele. Lisää annosten päälle reilusti 
viipaloitua avokadoa, oliiviöljyloraus sekä 
hieman sitruunamehua.

Nauti heti esim. raikkaan vihreän (keho 
rakastaa vihreää!) salaatin kanssa.

- Mukavaa toukokuun jatkoa!
www.mariiashealthjourney.fi
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  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Sähköasennus tarjoaa
20.5. MARKKINOILLA

Tarjoustuotteita rajoitetusti!

AURINKOKENNOVALOT

*SIRKKA1600

PARISTOT

9€

AA
24 KPL 850

AAA
24 KPL 850

(84,00)49,–
Taitto-
veitsi
c55b 25,–

(38,90)
Style
musta ja
V9 lamppu

- LAATUA!

SÄHKÖMIEHET OVAT
KOKO KESÄN
PALVELUKSESSANNE!

Soita ja tilaa

03 7777 444

MAALIKUNINGAS!
Jokainen voi olla

6690€
+sävytys

/9 l 6790€
+sävytys

/9 l

9890€
+sävytys

/9 l

6990€
+sävytys

/9 l 10000€
+sävytys

/11,7 l

11500€
+sävytys

/9 l17500€
+sävytys

/18 l

Värisilmä

POUTA  
talomaali

Värisilmä

PILKE  
kuultava  
puunsuoja

Nordica

Eko 

Värisilmä

PEITTO  
peittävä 
puunsuoja

PANU  
talomaali

Tikkurila

ULTRA  
100 v
juhlapurkki

Virtasen

4 öljyn 
maali

PANU
talomaali

8950€
+sävytys

/9 l

Värisilmä Värisilmä

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

Uutuus! Käytävämatot kevään juhliin
laajoista valikoimistamme, 

Jaamme lauantaina 20.5 PERHEEN
PIENILLE MAALIKUNINKAILLE 

50kpl KUNINKAAN KRUUNUJA!

LAUANTAINA VARATUILLE
KANTTAUKSET

VELOITUKSETTA!

Elegro 
terassi-
lauta, 

laminaattipinta,
kolme upeaa kuosia,

26v. takuu! 
Tule tutustumaan!

ORIMATTILAN AKKU JA VARAOSA Kärrytie 4. Puh. 040-584 2831 Tarjoukset voimassa la 20.5. Tuotteita rajoitetut määrät.

SONAX autonhoitotuotteiden esittely.
Maahantuojan edustaja paikalla
esittelemässä tuotteita.
Osallistu Sonax arvontaan.
Palkintona tuotepaketteja.

2190  2190  
990  990  

4690  4690  

SONAX-ämpäri

Moottoriöljy Liqui Moly
5W-40 5L + lippis 

Hydrauliikkaöljy

Mobilux EP 
yleisrasva

Rakennusteline AT2980 Painepesuri 
1,8kW/230V 
LAV111

9900  9900  

7900  7900  

Hitachi Pora-/ruuvin-
väännin HI60010346

Hitachi kulmahiomakone   
730W, G13SR4 

4900  4900  

7600  7600  
Mobil Delvac MX 15W-40 20L

Puutarhaletkusetti   

14900  14900  1000  1000  
 

3490  3490  MAKKARATARJOILU la 20.5.
Pihamyynnissä poistotuotteita
ja lisää tarjouksia.

Kirpputori Piparuuti
Puh. 040-767 1031

Tule toukomarkkinoille myymään omia
tavaroitasi Piparuutin pihaan. Ei paikkamaksua.

ARVONTAA, jossa voittona kahdelle
ILMAINEN MYYNTIPÖYTÄ VIIKOKSI!

KÄRRYTIEN TOUKO-
MARKKINAT la 20.5.

klo 10-14
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Suun terveys
on sydämen asia!
Orimattilassa kipaisi huhtikuun lopulla Linkku-bussi, jossa jaettiin 
monenlaista tietoa Sydänviikon teemalla. Moni ei taida tietääkään, 
että suun ja hampaiden terveydellä on suuri vaikutus ihmisen 
kokonaisterveyteen. Tässä suun terveydestä tietoiskua, jonka 
antaa suuhygienisti Anni Salmela Päijät-Hämeen hyvinvointi-
kuntayhtymästä.

Miksi suun ja hampaiden terveys on tärkeää? 

- Suuta hoitamalla hoidamme itseämme ”korvien välistä var-
paiden väliin”. Hyvällä suunhoidolla tarkoitetaan huolellista ja 
säännöllistä kotihoitoa ja hammashoitolassa tehtäviä toimenpi-
teitä. Kun hampaat ja limakalvot ovat kunnossa, niin pystymme 
syömään monipuolisesti ja vastustuskyky kasvaa. Hoitamaton 
suu on pystytty yhdistämään riskitekijänä moneen mm. aivo- ja 
sydäninfarktiin, muistisairauteen ja syöpään.

Äärimmillään hoitamaton suu voi olla syynä jopa tehohoitoon, 
Anni tietää.

 
Mitä pitää tehdä, jotta suussa on kaikki ok?

- Hampaat pitää pestä joka päivä aamuin ja illoin. Myös ham-
masvälit olisi hyvä puhdistaa joko väliharjalla, langalla tai tikulla. 
Jokainen voi käyttää sitä mikä tuntuu parhaimmalta. Puhtainta 
tulee väliharjalla tai tikulla, jossa on pieniä nystyjä. Hammastar-
kastus pitäisi tehdä säännöllisesti ja hammaskiven puhdistuk-
seenkin kannatta varata aika säännöllisesti. Kun hammasvälejä 
puhdistaa säännöllisesti kotona, niin hammaskiveä muodostuu 
paljon vähemmän.

 
Kuinka usein tulisi syödä päivittäin? Millaista ruokaa suo-
sittelet?

Suunterveyden kannalta optimaalisin lukumäärä ruokailuille on 
viisi. Silloin sylki ehtii puhdistaa ja korjata hampaiden pintaa. 
Ruokailuiden jälkeen kannattaa pistää ksylitoli pastilli tai purkka 
suuhun. Se lisää syljen eritystä ja katkaisee bakteereiden hapon 
tuotannon.

Vastustuskyky pysyy hyvänä kun syödään mahdollisimman ter-
veellisesti eli värikkäästi. Kasvisten pureskelu lisää syljeneritystä.

Hammashoitaja Eija Häppölä ja suuhygienisti Anni 
Salmella antoivat suun ja hampaiden hoidosta tietoa 
Sydänviikolla.

Suuri nypläystempaus
tulossa perjantaina 16.6.

Heinämaan perinteiset pitsipäi-
vät pidetään 17.-18.6. Kyseessä 
on jo 28. kerta, kun Heinämaan 
upeaa kädentaitoa esitellään 
kaikelle kansalle.

- Järjestämme Pitsipäivien aat-
tona perjantaina 16.6. suuren 
nypläystempauksen

Erkontiellä kello 15-17 kelistä 
riippuen joko Orimatin tai kau-
pungintalon edustalla , kertoo 
Rauni Eskola Pitsituvalta.

- Orimattilassa on paljon pit-
sinnyplääjiä. Meillä Heinämaan 
Pitsinkutojat ry:ssä on noin 100 
jäsentä, sitten on Vellamo-opis-
ton nyplääjiä sekä lukuisa joukko 
heitä, jotka harrastavat nypläystä 
kotonaan. Tavoite olisi, että saa-
daan ainakin 50, tai aina parem-
pi, jos saadaan 100 nyplääjää 
paikalle. 

Rauni selvittää, että Orimat-

tilan Heinämaan pitsinnypläys 
on laajalti tunnettua Suomessa. 
Se on upeaa kansanperinnettä, 
joka ei saa kadota, vaan päin-
vastoin, se tulee nostaa entistä 
suurempaan arvoonsa.

- Ollaan esillä näkyvästi tä-
nä vuonna, kun Suomi täyttää 
100 vuotta. Orimattila on ollut 
kaupunkina 25 vuotta ja Pitsipäi-
vät ovat 28 kerran. Heinämaalla 
on nyplätty pitsiä jo peräti 250 
vuotta, Rauni esittelee.

Tempauksen tarkoituksena on 
tuoda Orimattilan nypläyksen 
laajuus esille, herättää nykyi-
set ja vanhatkin orimattilalaiset 
ymmärtämään mikä kulttuuri-
perinne meillä onkaan!

Kaikki nypläystä harrastavat; 
ilmoittautukaa Rauni Eskolalle ja 
lähtekää mukaan tempaukseen. 
Raunin tavoittaa numerosta 044 
5012 215 tai sitten voi ilmoit-
tautua Kehräämölle Pitsitupaan 
10.6. mennessä.

Kaikkien osallistujien kesken 
arvotaan lahjakortti Pitsitupaan ja 
kaikki osallistujat saavat pienen 
muiston tapahtumasta.

Rauni nyplää Suomi 100 
vuotta -juhlapitsiä.

Telma ja salaisuuksien
saari Latoteatterissa 8.-18.6.

Viime vuonna Orimattilan La-
toteatterissa esitetty ja lasten 
kovasti rakastama Telma ja 
tarinoiden talo saa jatkoa. Nyt 
on vuorossa Telma-sarjan toinen 
osa: Telma ja salaisuuksien saari.

Telma ja Eetu lähtevät syys-
lomalla Villiina Mainingin luo 
Tyrskyluodon saareen yö-
kylään. Villiinan kotona on 
kissoja, kaneja yms. eläimiä, 
eikä ollenkaan hölmöjä sään-
töjä: siellä saa pomppia, syö-

dä jälkiruuan aterian aluksi 
ja tehdä öisiä seikkailuretkiä. 
Kaiken lisäksi Tyrskyluotoon on 
kätketty aarre! Mutta juuri kun 
aarrejahdin pitäisi alkaa, Eetu 
katoaa salaperäisesti.

Mila Teräksen kirjan pohjalta 
dramatisoinnin on tehnyt Suvi 
Vanhalakka ja näytelmän ohjaa 
Ninni Parviainen.

Tapahtuma-ajat: to 8.6. klo 
18–19, la 10.6. klo 15–16, su 
11.6. klo 15–16, ti 13.6. klo 

18–19, to 15.6. klo 10–11, pe 
16.6. klo 10–11, la 17.6. klo 

15–16 ja su 18.6. klo 15–16

Ja tapahtui niinä päivinä

Raksapäivä 6.4. veti taas Maatalouspirkkaan run-
saasti väkeä. Merosen grillimakkaraa nautittiin lä-
hemmäs 1000 palaa. Tapahtumassa oli runsaasti eri 
tuote-esittelyjä ja työnäytöksiä. Orimattilan omatkin 
rakennusalan yritykset olivat kiitettävästi edustettui-
na. 

Luhtikylän lintubongauspäivä 9.4. kiinnosti innokkaita 
lintuharrastajia, jotka kaukoputkella pääsivät katso-
maan mitä tapahtui läheisen pikku joen rantamilla. 
Myös kaksi kurkea laskeutui sopivasti bongaajien 
ihailtavaksi.
Luhtikylä on Vuoden kylä 2017 Päijät-Hämeessä, 
onneksi olkoon!

Tulevia kivoja jutskia…
20.05. Toukomarkkinat. Tervetuloa kesä.
12.-14.06. Orimattila Laulaa ja Soi -tapahtuma 
Pappilanpuisto.
16.06. Suuri nypläystempaus Erkontien alue, 
Pitsitupa.
17.-18.06. Pitsipäivät.
21.-22.07. Kantrimeininkiä, Kehräämö.
19.08. Orimattila Cruising , Kehräämö alk. klo 16.
06.09. Suomenhevosen päivä Luhtikylän Nuo-
relassa.

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

Seurantalo
Orimattilan
Luhtikylässä
tarjoaa loistavat
puitteet juhlillesi! 

Suomenhevosen päivää
vietetään

6.9.
Luhtikylässä

- Suomi juhlii
100 vuottaan!

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

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

Ei se työ
tekemällä lopu
Näin voidaan todeta ainakin 
Pukkilantien kohdalla, kun en-
sin huhtikuun alussa traktorilla 
harjattiin tie puhtaaksi. Meni pari 
päivää ja sitten tulivat iso kaivuri 
ja traktoreita hommiin, kun kor-
jasivat tienvartta, piennarta ja 
ojia. Sotkivat Pukkilantien monen 
kilometrin matkalta kuraan ja 
saveen.

Tien harjaus oli siis turhaa. Näin 
hommia meillä osataan, ilmeisesi 
Ely-keskuksen toimesta?

Ihmettelevä 
tien varrelta

Onneksi olkoon!
Vihdoinkin joku välkkypää on 
tajunnut laittaa kärjellään ole-
van kolmion takaisin paikal-
leen S-Marketin parkkipaikan 
tolppaan. Matinkujaa ajava sai 
tosissaan pelätä, että koska ko-
lahtaa, kun sieltä parkkipaikalta 
surutta monet tulivat eteen. Nyt 
parkkipaikalta tuleva maksaa 
viulut, jos tulee kolari.

Ne keräilypöntöt siinä ovat kyllä 
liian lähellä liittymää ja estävät 
näkyväisyyttä mennen tullen.

Kiitollinen

Tällä palstalla saa ottaa kantaa asioihin ja olla omaa mieltään, 
mutta ketään ei saa henkilökohtaisesti loukata. Asiattomia nä-
kemyksiä ei julkaista.

Mieluusti mielipiteet sähköpostitse: reijomedia@hotmail.com 
tai sitten soittamalla toimitukseen: 050 336 8425.

Pukkilantiellä riittää hommia. (Lukijakuva).

Piia ja Johanna kohti huippua

Lihaksille kunnon hapotus
- Me haetaan Johannan kanssa 
happokestävyyttä lihaksiin, jotta 
sitten jaksetaan painaa loppuun 
asti Artic Challenge-kisan Levil-
lä. Siellä voi muuten ”noutaja” 
tulla hyvin nopeesti, jos lihakset 
sanoo työsopimuksen irti, Piia 
hymyiee.

Piia Andelin ja Johanna 
Kakko ovat lokakuusta asti 
treenanneet ahkerasti. Erilaisia 
treenejä on painettu pitkin mm. 
Ämmäntöyrästä, Virkkeen taka-
maastossa sekä tietty saleilla. 
Johannalla on lenkkeilyä takana 
satoja kilometrejä ja nyt myös 
Piia juoksee lenkkejä, vaikkei 
se hänen suosikkilajinsa ole 
ollutkaan.

- Se on pikku pakko treenata, 
kun tuli päätettyä, että osallis-
tumme Arctic Challengeen Le-
villä 22.7. Mainoksessa lukee: 
Rankempi kuin koskaan! Siellä 
otetaan nyt naisista mittaa ja 
tavoitteena on voittaa itsensä! 
Siellä ei kilpailla ykkös- eikä 
kakkossijasta, vaan pyritään 
selviytymään urakasta kun-
nialla läpi.

Kisa alkaa kai lammen ylityk-
sellä, se on pakko uida, kun jalat 
eivät ylety pohjaan kahlaamaan. 
Ja se pölkky, se pitää olla mu-
kana koko matkan ajan.

- Nyt teimme Johannan kans-
sa hapotustreenin, jolla isoihin 
pakara- ja reisilihaksiin haetaan 

kestävyyttä. Tiukka kuminau-
hatreeni karhumaisin askelin ja 
vielä samalla kyykyttäen syvään. 

Hapotus tuo kestävyyttä, ettei 
lihaksisto sitten itse kisassa 
sippaa.

Piia selvittää, että jaloissa, kuin 
myös käsissä pitää olla jytyä, kun 
Levin rinteitä noustaan ja kym-
menellä eri etapilla joudutaan 
punnertamaan vaikka mitä lajia. 
Yksi on kait sellainenkin, että 
pölkky mukana mennään käsillä 
roikkuen ”tikasrataa” eteenpäin. 
Pölkky on siinä vaiheessa polvien 
välissä ja se ei saa pudota.

- Se kysyy melkoista ylävar-
talon hallintaa ja todella paljon 
tehdään hommia myös keski-
vartalolla. Usein unohdetaan 
keskivartalon merkitys, mutta 
se on kaiken a ja o, sillä kes-
kivartalon kautta siirtyy voima 
ylhäältä alas ja toisin päin, Piia 
tietää.

- Siellä on myös ison trakto-
rinrenkaan siirtoa, jossa ei riitä 
pelkkä käsivoima, vaan mukaan 
tarvitaan keskivartaloa ja jalkoja, 
jotta iso rengas saadaan pystyyn 
ja taas kaadettua eteenpäin.

Piia ja Johanna treenaavat 
itsensä huippukuntoon. Kisan 
jälkeen hyvää kuntoa kannat-
taa pitää yllä, sillä se on yksi 
terveyden tukipilareista.

- Levin haastekisa tekee meille 
pelkästään hyvää, Piia toteaa.

Tässä mennään kuminauhavastuksella väkisin eteen-
päin. Jalat ja pakarat saavat hapotustreeniä.

Katto kuntoon helposti
Kevät on hyvää aikaa tarkistaa talosi ul-
kopuoliset osat kuntoon. Katto on kotisi ja 
omaisuutesi suoja siksi on hyvä aloittaa 
tarkistus katolta. Talvi on voinut aiheuttaa 
vahinkoja jotka on hyvä korjata hetimiten. 
Tarkista läpiviennit, lumiesteet ja kattosillat: 
onko osat ehjät ja ettei lumi ole päässyt 
niitä vaurioittamaan. Samalla on hyvä 
tarkistaa tiivisteiden kunto. Tiilikatto on 
esim helppo tarkistaa myös tiilien alta, 
työntämällä tiiltä ylöspäin ja tarkistamalla 
että alusta on kunnossa eikä sinne ole 
kertynyt roskia, linnun tai oravan pesiä 
jotka estävän tuuletuksen. Mikäli kaikki 
näyttää hyvältä niin vielä kannattaa katsoa 
katteen pintaa. Olisiko se vaikka pesun 
tarpeessa. 

Vesikaton sammaloituminen ja likaan-
tuminen on aina olosuhteista riippuvaista.  
Ympäröivistä puista kulkeutuu katolle 
lehtiä, roskia sekä mahlaa yllättävänkin 

kaukaa tuulen mukana ja se nopeuttaa 
katon likaantumista ja sammaleen sekä 
levän kasvua. Lappeiden ilmansuunnat 
vaikuttavat hyvinkin paljon: pohjoisen 
puolen lape on melkein aina hieman 
kostea ja se tuolloin on otollinen alusta 
sammaleen ja levän kertymiselle. Myöskin 
talvet ovat muuttuneet. Enää jää ja lumi 
eivät puhdista kattoa samalla tavalla kuten 
aikaisemmin. Tähän vaikuttaa myös se, 
että lain mukaan katolta lumet eivät saa 
pudota alas, vaan on käytettävä lumiesteitä. 
Myös tulisijojen käyttö ja niissä poltet-
tava materiaali vaikuttaa katon kuntoon.  
Ilmansaasteet ovat tänä päivänä erilaisia 
kuin joitakin vuosia sitten ja niilläkin on 
oma vaikutuksensa.

Kattoa, kuten muitakin rakennuksen 
osia tulee huoltaa. Kuinka paljon, niin se 
riippuu ilmansuunnista, katon muodos-

ta ja vallitsevista olosuhteista. Joillekin 
katoille riittää pesu esim. joka 10 vuosi, 
joissakin paikoissa se on syytä tehdä 3-5 
vuoden välein, pahimmillaan joka vuo-
si. Tänä päivänä löytyy helppokäyttöisiä 
pesu-/hoitoaineita katon puhdistamiseen 
ja huoltoon. Niiden säännöllinen käyttö 
helpottaa työtä huomattavasti ja pitää 
kodin hoidetun näköisenä.

Jos siihen on kertynyt vähäisessä määrin 
levää tai sammalta, saatat päästä vielä 
helpolla. Levität katolle Ormaxin Siisti Ka-
ton ja annat ajan, valon ja sateen hoitaa 
katon putsauksen. Mikäli katolla jo paljon 
sammalta, nokea ja muuta epäpuhtautta 
on syytä käyttää vähän tehokkaampia 
aineita kuten Ormaxin Tehopesua. Pesun 
jälkeen katto on jos ei nyt uusi niin ainakin 
useimmiten hyvän näköinen.

Lisätietoja saat: Ormaxin tuotepäällikkö 
Birgitta Pollari, puh. 040 7595284.

Näin puhdasta tuli!

(mainos)

Muista turvavarusteet katolla!

Katto ennen pesua.
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ORIMATTILAN KANTRIKATSASTUS

SOITA
045 693 3748

Topintie 2B
Orimattila

www.omkk.fi

Kotimainen katsastusasema

39€

KATSASTUS
alk.

- rekisteröinti- ja
  muutoskatsastukset
- rekisteröinti
Palvelemme ma-pe 9.00-17.00
Varaa aika puh. 045 693 3748

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

Tule ja ihastu!

EDULLISTA
MAJOITUSTA
Hotelli Teltassa 
Orimattilassa.

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

Roinaralli -keräys
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy järjestää Roinaralli-keräys-
kierroksen myös tänä keväänä.

Kodin vaarallisia jätteitä, metalliromua ja sähkölaitteita 
kerätään maksutta.

Keräysautoon vastaanotetaan pieneriä, 50 kg ja 50 litraa 
kotitalouksien vaarallisia jätteitä. Vaarallisia jätteitä ei saa 
jättää etukäteen keräyspaikalle, vaan ne on itse luovutettava 
kuljettajalle. Palauta jätteet aina alkuperäisissä pakkauk-
sissaan, jos mahdollista.

Metallinkeräysautoon voi tuoda isot ja pienet metallijätteet. 
Keräysauto ottaa vastaan kaikenkokoiset kodin sähkölaitteet.

Roinarallin aikataulun ja pysähdyspaikat löydät Lokki ka-
lenterista, phj.fi tai kierrätys.info.

15.00 - 15.30 Pennala, Pennalantie 82, VPK:n paloasema
16.00 - 16.30 Pakaa, Raikkolantie 1048 b, seurantalo
17.30 - 18.00 Mallusjoki, Seurantalontie 37
18.30 - 19.00 Keskusta, Käkeläntie 3, K-Supermarket
19.30 - 20.00 Luhtikylä, Keiturintie 56, NS-talo

13.45 – 14.15 Kuivanto, Kuivannontie 604, koulu
14.45 – 15.15 Hietana, Kausalantie 11, konehallin piha
15.45 – 16.15 Hiitelä, Myrskyläntie 422
17.30 – 18.00 Salmela, Salmelantie 275
18.30 – 19.00 Niinikoski, Niinikoskentie 581, ent. lähikauppa
19.30 – 20.00 Heinämaa, Heinämaanraitti 104, ent. kyläkauppaTulossa on kunnon KANTRIBILEET!

Kitaramusical oli edellä-
kävijä pop-musicalin saralla!
Orimattila kulki 60-luvulla ko-
vaa vauhtia Liverpoolin mukana 
pop-musiikin runnoessa itsensä 
läpi vanhojen putkiradioiden ka-
jareista, vanhempien estelyistä 
huolimatta, koko suomen nuo-
rison tajuntaan kuin häkä.

Taisimme Orimattila olla 
välillä jo edelläkin Liverpoolin 
Cavern Clubin pitkätukkaisista 
basson- ja kitaransoittajista. 
Kun John Lennon vasta viritte-
li ensimmäisiä Girl-kappaleen 
sointuja Cavern Clubin taka-
huoneessa, niin Pertti ”Hora” 
Hokkasella oli jo valmis käsikir-
joitus suureen orimattilalaiseen 
kitaramusical-esitykseen. Se oli 
menoa se.

Viime lehdessä etsimme hen-
kilöitä, jotka tietäisivät silloisesta 
tapahtumasta jotakin, tai tunnis-
taisivat tässä lehdessä olleesta 
kuvasta kasvoja.

Lehden ilmestymisen jälkeen 
löytyikin jalanjälkiä tapahtuman 
esitysaikoihin. Pertti Hokkanen  
löytyi Tampereen puolesta.  Het-
ken väitettyään, ettei hänellä ole 
tapahtuman kanssa mitään 
tekemistä, hän muisti sentään 
kirjoittaneensa käsikirjoituksen 
esitykseen. Käsikirjoituskin taisi 
löytyä jostakin ullakon pölyistä. 

Alkuperäinen käsikirjoitus on 
nyt meillä täällä luettavana. Kel-
lastuneet lehdet kertovat, että 
aikaa on vierinyt siitä, kun si-
vuja on edellisen kerran selattu. 

Olemme lukeneet kässäriä suu-
rella mielenkiinnolla. Teksti vie 
meidät takasin elokuvateatteri 
Kino Elorin lavalle ja 60-luvulle. 
Alkuperäinen Kitaramusical-esi-
tys tapahtui, nyt jo puretun, 
silloisen uutuuttaan hohtavan 
Kino Elorin lavalla. Nykynuoriso ei 
tiedä koko Elorin olemassaolosta, 
mutta siinä se seisoi vuosikym-
meniä Kehräämöa vastapäätä 
Pakaantien toisella puolella.

Alkuperäinen esitys perustui 
kahden nuoren rakkaustarinaan, 
kuinkas muuten. Lopussa prins-
si sai prinsessan, joten juoni ei 
ketään yllättänyt pahemmin. 
Esityksen aikana kaksi paikka-
kunnaan bändiä The Bonds ja the 
Faces esittivät kilvan musiikkia 
aina, kun käsikirjoitus antoi sii-
hen vuoron.

Bonds-yhtyeen rumpali ja 
solisti Keijo Johanssen on ollut 
mukana alkuperäisesityksessä. 
Keijo on harrastanut musiikkia 
koko ajan myös sen jälkeen. 
Keijo on myös ollut innolla tal-
lentamassa entisten nuorten 
toimintaa Orimattilassa. Hä-
nen bändinsä tulette näkemään 
kantriviikonloppuna esiintymäs-
sä Kehräämön Kantreilla. Siinä 
näemme, että varhain aloitet-
tu harrastus voi kantaa vielä 
kymmenien vuosien jälkeen. 
Tulkaa morjenstamaan Keklaa 
ja kuuntelemaan kuinka virveli 
paukkuu!

Kitaramusicalin ohjasi Martti 
Vitikainen, armoton teatterimies 
silloisessa lukiossa. Esityksessä 
oli mukana todistettavasti iso 
joukko Orimattilan ja lähialueen 

nuoria, kuten, Arto Näveri,  Vesa 
Näveri, Tuulikki  Peura, Martti 
Lappalainen, Jorma Saloranta, 
Kai Eerola, Hannu Tuominen, Eki 
Jantunen, Jorma Haakana, Pirjo 
Hakala, ja monta muuta. Jat-
ketaan luetteloa, sitä mukaa 
kun saamme ihmisiä kiinni 
itse teosta.

Mukana olleen silloisen näytte-
lijättären sähköpostissa oli mai-
ninta siitä, miksi hän oli mukana 
joukossa. Se kuului jokseenkin 
näin: ”Päätimme nuorisoporu-
kan kanssa näyttää vanhoille 
kalkkiksille, että maailmassa 
on muutakin kuin humppaa 
Jymylinnassa ja tangotanssit 
Kiparkatissa. Pitää olla kunnon 
jytää ja meininkiä.”

Eipä ole tunnelmat paljon 
muuttuneet,sitten 60-luvun 
aikojen.

Kuulutamme edelleen niitä, 
joilla on kuvia tai muistoja ta-
pahtumasta.

Voit lähettää niitä: reijomedia@
hotmail.com  tai  hannu.tuomi-
nen@hansheat.fi 

Perjantaina 21.7 klo 20.00  
Kehräämön Kantreilla Villa 
Ladon ruohikolla tapaaminen 
niille, jotka ovat olleet mukana 
jollakin lailla Kitaramusicalissa. 
Tule mukaan tapaamaan tuttuja 
ja kuuntelemaan bändejä, jotka 
olivat jo silloin mukana.

Hanski

Kitaramusicalin toinen orkesteri soittovuorossa.
Soittajat vasemmalta: Putte Nykänen, Kekla Johans-
sen, Jori Saloranta ja Kaikka Eerola.

Sille nyt ei vaan voi mitään, että 
taas hörähtää vanhat traktorit 
ja muut vehkeet sekä kantri-
sydänten sykkeet käyntiin, kun 
osallistutaan perinteiseen kant-
riviikonloppuun pe-la 21.-22.7. 
Se vaan on niin hyvää, että sitä 
on pakko joka vuosi saada!

21.7. perjantaina kantrikul-
kue starttaa klo 18. Kylän hal-
ki tullaan taas Kehräämölle, 
Villa Ladon nurmikolle, jossa 
Orimattilan bändit viihdyttävät 
piknik-tunnelmissa klo 18-23.

22.7. lauantaina on luvassa 
kantrimusiikkia Villa Ladossa klo 
18-23. Paikalla on silloin myös 
buffetti ja kantrijuomaa.

Nämä nyt ennakkotietona kai-
kelle kansalle saatettakoon, jotta 
piirrätte kalenteriinne 21.-22.7. 
kohdalle: KANTRIT!

- Perästä kuuluu, sanoi tor-
ventekijä.

Kantrien piknik 
vetää porukkaa 
hyvin, tutut ja 
musiikki kutsuu.

Kulkue hur-
maa aina, niin 
osallistujat kuin 
yleisönkin.
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Täällä taas!
Nyt on Eetvartilla kevättä rin-
nassa ja olo on kuin orhilla, 
joka pääsee laitumelle mais-
telemaan… Puhtia riittää siis!

Kevääseen liittyy myös Arskan 
ja Reiskan jokakeväiset jooga-
tunnit, jotka ovat alkamassa sor-
sapuiston liepeillä. Nyt opetellaan 
uusia asentoja, joita voi sitten 
hyödyntää kotona tai naapurin 
rouvan kanssa. Luvassa on lähes 
nirvanaan johtavia harjoituksia. 
Omat eväät tietty mukaan!

* * *
Meikä oli viime kerralla huolis-
saan, että Henna menee förbii, 
jos elinkeinojohtaja Kuparinen 
valitaan Asikkalan uudeksi kun-
tapomoksi. Onneksi herran ha-
kupaperit olivat myöhässä, joten 
saamme pitää miehen edelleen 
Orimattilan osaajana.

* * *
Kuntavaalit menivät hyvin ja 

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
14.06.2017

TOUKO-
MARKKINAT

la 20.5.
SINNE MENNÄÄN!

Rockvoyage@Tehdas
The New Rising Sun la 3.6.

Kesän avajaisbileet!
www.rockvoyage.net   Liput 5€

HALLITILAA VAILLA?
VUOKRAA TOPINTIELTÄ!

Soita ja kysy lisätietoja:
040 500 4954
050 566 3861

Orimattilan Autopesu
Reippaat kevättarjoukset:
AUTON ULKOPESU käsin
JA SISÄSIIVOUS (45€) ................3990

PERUSVAHA
JA PESU 4990

Avoinna:
ma-pe 9-17

Puh. 044 0822311
Pakaantie 1, Kehräämö sisäpiha

AUTON
ULKOPESU 1490

(60€)(22€)

KOVA TARJOUS!

NYT

Tarjoukset voimassa toukokuun loppuun.

torstaisin klo 17-19.
3. krs. Pekka

Löytty 044 3160 925

SUOMI-
TIKKAA

Kehräämöllä

HINAUKSET sekä trukit,
traktorit ym. kuljetukset
Maximipaino 9300 kg. Kysy lisää:
Kyytipojat Ky 0500497210

huonosti, monien tippuneitten 
mielestä hyvin huonosti. Enem-
mänkin olisi saanut vanhoja tip-
pua, mutta vielä niukin naukin 
selvisivät. Seuraavalla kerralla 
putoovat taatusti, kun heidän 
äänestäjistään suurin osa makaa 
silloin kirkkomailla.

Onneksi olkoon Ville Erolalle, 
joka kaappasi kaamean ääni-
määrän. Mies pitäisi valita Ori-
mattilan pormestariksi.

- Kovaa ääntä ja jopa törkeää 
kieltä käyttäneitä ehdokkaita me-
nestyi aika hyvin. Ja muutaman 
keskeisissä asemissa olleiden 
äänimäärä laski aika paljon. 
Tuskin kuntapolitiikan suuri 
linja kuitenkaan Orimattilassa 
kovin paljon muuttuu, arvioi 
kunnanhallitusta johtanut Tuula 
Koivunen (sd.) (Suora lainaus 
ESS:n vaali-illan jutusta 10.4.) 
Koivusta taisi ottaa koville?

* * *
Selväntekijä ja näkijä Tarja Suhari 
näki vaalit sittenkin aika hyvin, 
mm. sen, että Itäkeskuksen she-
meikka joutuu koville. Niinhän 
siinä kävi. Paikat tippui monelta 
muultakin.

Perussuomalaisten voitto taisi 
olla suurin yllätys Orimattilassa. 
Osaltaan voittotulokseen vaikutti, 
kun rakastettu kaupunginisä oli 
näkyvästi esillä persujen vaali-
teltalla? Se valoi uskoa moniin 

äänestäjiin niin, että hekin sitten 
äänestivät perussuomalaisia. 
Pullon paikka.

* * *
Polliisi on ollut ahkera ja valvo-
nut liikennettä. Rattijuoppoja on 
puhallettu ja selviäkin autoilijoita 
löytyy. Paljon Orimattilassa ajel-
laan huimausaineitten alaisena 
ja se on yhtä karseeta kuin alko-
holin vaikutuksen alla.  Myös au-
toja on pysäytetty, kun on etsitty 
salatavaraa. Usein on ollut pikku 
ratsiaa liikennevalojen jälkeen 
tai Myllylässä, kun polliisi-setä 
haluaa muuten vaan tervehtiä 
vanhoja tuttujaan, Viron poikia.

* * *
Raksapäiviltä joku evakuoi kaksi 

mikroaaltouunia halvalla? Eka 
piti rahdata alta pois autoon ja 
sitten uusi reissu, kun vaihtoi 
vaatteita nurkan takana. Nimeä 
ei paljasteta…

Oli muuten komiat markkinat 
Maatalouspirkassa. Väkeä oli 
enemmän kuin sisälle mahtui. 
Hyvin oli järkätty esittelijöitä mu-
kaan. Moni vaan harmitteli, ettei 
päässyt mukaan, kun tapahtuma 
oli torstaina. Silloin ollaan töissä 
eikä markkinoilla! Kuulemma ar-
kipäivinä ei paikalle pääse kuin 

maajussit ja eläkeläiset.
* * *

Joku ilkimys laittoi huhun liik-
keelle, että Kantrikatsastus lop-
puu. Ja paskat, ei lopu, vaan 
on vahvistanut entisestään 
toimintaansa. 

Liekö huhua sekin, että Hei-
nämaan Harkimo, tämä Jukka 
Nikula, rakentaa palloiluhallin 
eikä jäähallia ja järjestää vielä 
kantritkin samaan syssyyn?

* * *
Mikähän nyt on homman nimi, 
kun autokorjaamoja tippuu ja 
loppuu keskustan alueella? 
Luulisi homman olevan kovinkin 
kannattavaa puuhaa, kun Eetvar-
tin Ladakin aina joskus tarvitsee 

pikku hoitoa ja pesuakin. 
No, ehkä joku perustaa uuden 

autokorjaamon vaikkapa Kant-
rikatsastusaseman yhteyteen, 
jossa on samassa hallissa tilaa. 
Olisi muuten hyvä yrityspaikka 
jollekin ahkeralle!

Sitten joku Olli Mäkelä voisi hy-
vän hyvyyttään perustaa vaikka 
Kehräämölle koneellisen auto-
pesulan, kun se Uutun Tommi 
lopetti ja keskustan alue jäi ilman 
pesupaikkaa?

* * *
Artjärventien ja Erkontien riste-
yksessä olevan vanhan maali-
kaupan pihassa on hauska juttu, 
kun kuorma-auton alta kasvaa 
koivu. Jonkin aikaa kuorma-auto 
on ollut paikallaan, kun koivukin 
on ehtinyt kasvaa jo muutaman 
metrin korkuiseksi. 

* * *
Tänä keväänä ei kuloteta mi-
tään…

Pannaas taas mennen!
E E T V A R T T I

Tämä koivu ansaitsee sitkeysmitalin.

Arskan ja Reiskan suositut joogakurssit ovat taas 
alkaneet.

Mikroaaltouunit kiinnostivat ja ne vietiin melkein 
käsistä!

Lehtikuvaleike persujen vaaliteltalta paljastaa totuu-
den?
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Tervetuloa ostoksille!

Mascotista MARKKINA-
HINTAAN!

41-46

41-46

Miesten
KENGÄT
vapaa-
aikaan

Kenkätalo
MASCOTTI

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

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

Tule ja
hae omasi!

VIELÄ JATKUU KOVA TARJOUS!

40-46

Miesten 
kengät 20€

TOUKOMARKKINOILLA
LA 20.5. KLO 10-14
MASCOTIN PIHASSA

ANJAN
HERNE-
KEITTOA

sisältää voileivän,
myös omiin astioihin 5€/litra
-Niin kauan kuin riittää

4€
annos

musta/
ruskea

ruskea

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

Maatalouspirkka Oy
Vesitornintie 1 ORIMATTILA 03-872 530

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00
la 9-13.00

PUUKIUAS HARVIA 16 

TERASSILAUTA 
lehtikuusi 28x145

19900

19900

RUOHOTRIMMERI 
STIHL FS38

25900

RUOHONLEIKKURI 
FXA SM51 390

m

www.k-maatalous.fi

Tervetuloa!

Leikkaa mainos  
talteen ja saat 
yhdestä valinnaisesta
kesäkukasta 

Pihat ja parvekkeet  
kukkimaan!

Diian KESÄKUKKAPÄIVÄT  
perjantaista 19.5. - sunnuntaihin 21.5.

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

Autamme valinnassa ja  
neuvomme kukkien hoidossa.

Kaikki tuotteemme ovat  
Orimattilalaista lähituotantoa.

-20%
Kukkakauppa ja Hautauspalvelu Diia

Erkontie 13, ORIMATTILA  p. 044 974 6132  www.diia.fi
Ma-Pe 9-18, La 9-16, Su 12-16

Olemme myös
Facebookissa

Tokkolantie 8, Orimattila
www.orimattilanputkityo.fi

Orimattilan  
Putkityö  Oy

LVI-MYYMÄLÄMME

palvelee arkisin

8.00–16.00

LVI-alan A1-merkkituotteet meiltä.
Kun tarvitset PUTKIMIESTÄ

Joni (myymälä)
040 513 8073

Janne

Markus
0400 616 234

040 823 2426

PALVELEMME 
NOPEASTI

Soita vaikka heti!
LVI-remonttipalvelu

Soita tai tilaa suoraan netistä www.orimattilanputkityo.fi

Myymälänhoitaja Joni
Jääskeläinen esittelee ja
myy laadukkaita Oraksen
tuotteita sopuhintaan.


