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(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

osta 1
saat 2

www.orimattilannakokeskus.fi

Kevätuutuudet
saapuneet!
Silmälasien ostajalle

aurinkolasit tai lukulasit

kaupan päälle!

Kysy lisää myymälästä!

Näöntarkastus

optikolla

kaupan päälle!

Avaa tili!
Saat 12 kk
korotonta

maksu-
aikaa! SILMÄLÄÄKÄRIT:

Ke 16.5. Ritva Lemola
Ke 23.5. Ilkka Puusaari
To 24.5. Aleksi Sarkola
Ti 5.6. Jukka Siitonen
Ma 11.6. Ilkka Puusaari

ORIMATTILAN KANTRIKATSASTUS

SOITA
045 693 3748

Topintie 2B
Orimattila

www.omkk.fi

100% Kotimainen katsastusasema

39€

KATSASTUS Varaa aikasi heti!

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

Varaa aikasi: omkk.fi / 045 693 3748

+PÄÄSTÖT

Pullaa ja Pellavaa
pellavamekkoja ja asusteita juhlaan ja arkeen. 

Lahjaksi hääparille tai
erilaisia pellava- 

luonnon

ostoksille ja
herkkukahville

kahvilaan

Palveluidenedelläkävijä IdeaBank

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, S-marketin vieressä
ORIMATTILA, puh. 050-309 3383

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

20€

20€

Markkinatarjouksia!
Naisten 37-41
KESÄKENKÄ
-nahkavuorinen

Naisille 37-41
EDULLISESTI

Tarj.tuotteita niin kauan kuin riittää!

TOUKOMARKKINAT
LA 19.5. klo 10-14klo 10-14

NAISILLE
KESÄJALKAAN

Koot 37-41
- TARJOUSHINTAAN!

 
 

 
 

 

       

       

      

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

ELECTROLUX EPF62IS 
PÖLYNIMURI 
Takuu: 2 vuotta, hyvä puh-
distuskyky, energialuokka: A, 
pölypussin täyttymisen 
osoitin, integroidut tauko- ja 
säilytyspidikkeet, tehonsäätö, 
teleskooppinen imuputki.

99€

449€

189€

AEG RCB53421LW JÄÄ/
PAKASTINKAAPPI 
Takuu: 2 vuotta, kor-
keus: 185cm, leveys: 60cm, 
väri: Valkoinen, energialuok-
ka: A++, lowfrost.

SAMSUNG T28E310 27.5" MONITORI -TV 
TV-näyttö toimii sekä televisiona että tietokoneen 
näyttönä ja toimintoja on helppo vaihdella. Mo-
lemmatkin onnistuvat yhtä aikaa jaetulla näytöllä. 
Antenni ja kaapeliverkon teräväpiirto virittimillä 
DVB-T2/C.

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

WHIRLPOOL FWL71452WEU 
PYYKINPESUKONE 
Energialuokka A++, täyttömäärä7KG, 
linkousteho1400K/min, FreshCare+ 
toiminto jättää tekstiilisi pehmeiksi ja 
hyväntuoksuisiksi pyörittämällä rumpua 
hellävaraisesti ja höyryttämälllä tasai-
sin väliajoin jopa 6 tuntia pesuohjel-
man loppumisen jälkeen.

249€

Kauniit
KESÄ-
KUKAT
ovat
saapuneet.
Tule ja ihastu!

Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu 
Diia Oy

TOUKO-
MARKKINAT19.5. T
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Toukomarkkinat 19.5.

“ Täysin valmiissa Mammuttikodissa huole-
hditaan kaiken kattavasti koko talonraken-
tamisen prosessista - alusta loppuun asti. 

Lyhyesti virsi kaunis: Menkää ja nauttikaa lauantaina kello 
10-14 toukomarkkinoista. Orimattilassa osataan ja palvel-
laan. – Tehkää hyvin, kuten Pohjanmaalla sanotaan!

Toukomarkkinoista lisää infoa lehden sivuilla.

Hirveästi homeongelmia…
Orimattilassa on paljastunut paljon home- ja sisäilmaon-
gelmia kaupungin rakennuksissa. Useita kouluja, joissa on 
ilmennyt onkkaa; Jokivarsi, Myllylä, Järvikunta (?) yhteis-
koulu, sitten urkkatalo, paloasema… Mistä kaikki johtuvat? 
Rakennusaikaisia virheitä, kenen on vastuu? 

Miten käy Artjärven Vuorenmäen koulun, kun sielläkin 
ollaan löytämässä sisäilmaongelmia?

Onko Artjärvi unohdettu?

Aikanaan allekirjoittanut vei Artjärvelle Sinikan kukkakaup-
paan kuntalaisaloitteen nimienkeräyslistan, jolla pyydettiin 
aikalisää Hennan investoinneille. Tavoitteena oli saada itäi-
sestä Orimattilastakin mukaan nimiä. Parin viikon päästä 
hain nimilistan pois ja yllätys! Siinä ei ollut ainuttakaan 
allekirjoitusta. Kysyin kauppiaalta, että mikäs se tämmöinen 
kannanotto on, kun ei ole yhtään allekirjoitusta?

- Kyllähän ihmiset sitä aloitetta tutkivat. Eivät allekirjoit-
taneet ja sanoivat, ettei se koske heitä!

Olin silloin asiasta ns. äimänkäkenä…
No, sittemmin on selvinnyt sekin, etteivät Orimattilan 

päättäjätkään paljon noteeraa Artjärveä, josta pikku hiljaa 
lopetetaan kaikki kunnalliset palvelut ja samalla häippää 
muitakin palveluja. Posti ja matkahuoltopalvelut leijuvat 
ilmassa, kun ei löydy sopivia tiloja. Yksi potentiaalinen tila 
olisi ollut kaupungin omistama vanhan Artjärven kunnan 
kirjastotila, jossa on ollut kudontapiiri. Sekin hanke tyssäsi, 
saamattomuuteen. Mahdollinen yrittäjä olisi löytynyt kyllä.

Saapa nähdä koska se palvelutalokin kenkitään Atten-
dolle tms.?

Hyvää, nopeaa palvelua

Viime viikolla autoni vanha akku saneli yhteistyösopimusta 
irti, kun olin lähdössä Kärrytieltä. 

Sopivasti Akku ja Varaosa oli siinä vieressä ja siellä reipas 
myyjä palveli, mittasi akun kehnon kunnon ja myi uuden 
akun. Edullisesti tietty. Kyselin, että laittavatko he sen pai-
kalleen, kun en ymmärrä itse autoista muuta kuin ajamisen?

Myyjä sanoi, ettei se oikein ole heidän hommiaan, ja 
suositteli kahta autokorjaamoa. Valitsin LT-Autokorjaamon 
Kärrytien päästä, jossa akku vaihdettiin saman tien ja pääsin 
jatkamaan matkaani uudella akulla.

Tämä piti kertoa, että Orimattilassa hommat pelaa! Suo-
sittelen kumpaakin firmaa.

Reijo Välkkynen www.olanextraa.fi

ORIMATTILAN OMAKOTIYHDISTYS RY
Olemme mukana 19.5.  Wanha Amis  ja Kärrytien
markkinat. Myynnissä linnunpönttöjä 5 €/ kpl.

Liity jäseneksi tapahtumissa tai:  Katso osoitteessa:   
Lisätietoja puheenjohtaja Pertti Oksanen  mp. 0400 459 222 tai  
pertti.oksanen@phnet.fi
TILAA  OMAKOTITALKKARI Kari Viitanen  mp. 044 712 6669

Topintie 2, 16300 Orimattila

Sote-uudistuksen
yleisötilaisuus Orimattilassa 16.5. klo 17:30-19:30 yhteiskoulu 
Erkko-lukio, Koulutie 17.

Päijät-Hämeen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelijat jär-
jestävät sote-uudistukseen liittyvän keskustelutilaisuuden. Jos 
sinulla on kysymyksiä sote-uudistukseen liittyen tai haluat jakaa 
huolesi siitä, miten sote-uudistus tulee näkymään arjessa, olet 
tervetullut keskustelemaan aiheesta asiantuntijoidemme kans-
sa. Paikalla tilaisuudessa ovat hankejohtaja Ismo Rautiainen ja 
sote-koordinaattori Anu Lindfors. Tilaisuuksissa kerrotaan myös 
Päijät-Hämeessä pian alkavasta palvelusetelikokeilusta.

Mammuttikoti aloittaa täysin
valmiiden ok-talojen toimitukset
Mammuttikoti (Pohjois-Suo-
men Hirsitalokeskus Oy) on 
erityisesti hirsitaloistaan tun-
nettu talorakennusalan pitkä-
aikainen toimija. Mammutti-
koti työllistää 120 henkilöä ja 
sen päätoimipaikka on Oulun 
Ylikiimingissä. Mammuttikoti 
on toimittanut omakotitalo-
ja Suomeen sekä ulkomaan 
vientiin 29-vuotta. 

Mammuttikoti aloittaa täysin 
valmiiden omakotitalojen toi-
mitukset alkukesästä 2018.

- Mammuttikoti käynnistää 
täysin uudentyyppisen kon-
septin ensimmäisten joukos-
sa suurista talovalmistajista. 
Täysin valmiissa Mammutti-
kodissa huolehditaan kaiken 
kattavasti koko talonraken-
tamisen prosessista - alusta 
loppuun asti. Mammuttikoti 
huolehtii uudessa konseptissa 
asiakkaan puolesta esimer-
kiksi lupa-asiat, maatyöt ja 

kaiken rakentamiseen liittyvän 
sekä lopuksi hoitaa vielä pi-
hatyöt nurmikon kylvöineen, 
selvittää talomyyjä Olli Kivi.

Aiemmin Mammuttikoti, kuten 
monet muutkin talorakennus-
alan toimijat ovat toimittaneet 
kodit muuttovalmiina. Muut-
tovalmiin talon toimitussisäl-
löt ovat eri valmistajilla hyvin 
pitkälle samansuuntaisia. 
Muuttovalmistoimitus sisältää 
luvatusti talon rakentamiseen 
liittyvät työt, mutta asiakkaan 
vastuulle jää paljon aikaa ja 
tietoakin vaativia tehtäviä.  
Muuttovalmistoimituksessa 
asiakkaan vastuulle jääviä 
tehtäviä ovat olleet muun 
muassa; valvontavastuut, 

maatyöt, tavaran kantaminen 
sisälle, työturvallisuus, tava-
ran suojaus, työmaan siivous 

ja monet muuta toisinaan yllä-
tyksenä tulevat toimenpiteet. 
Muuttovalmiissa toimitukses-
sa asiakas on toisin sanoen 
kohteensa rakennuttaja ja 
vastuussa siitä.

Uudessa Täysin Valmiissa 
toimituksessa asiakkaan 
kuluttajasuoja sekä tietoisuus 
hankittavasta kokonaisuudes-
ta paranee olennaisesti, sillä 
ostaja vastaanottaa uuden ko-
tinsa täysin valmiina. Täysin 
valmiissa talossa asiakas 
pääsee vaikuttamaan talon 
pohja- ja sisustusratkaisuihin. 

Apuna suunnittelussa ovat 
suunnittelun ammattilaiset: 
Näin kodista tulee juuri sel-
lainen kuin asiakas haluaa. 

Mammuttikoti voi toimia 
uudessa konseptissa myös 
tontin hankkijana ja sen käy-

tön kokonaissuunnitelman 
toteuttajana.  
- Laatutietoiset asiakkaat 
haluavat valmiin ja turvalli-
sen kodin, jossa he saavat 
vaivattomasti yhdeltä kump-
panilta kaiken tarvitsemansa 
– valmiiksi tehtynä. Tarjo-
amme täysvalmistoimituk-
sen lisäksi myös yksilöllistä 
arkkitehtisuunnittelua ja 
näin laajennamme valinnan 
mahdollisuutta hirren lisäksi 
muihin korkeatasoisiin raken-
nusmateriaaleihin, yrityksen 
toimitusjohtaja Vesa Nylan-
der kertoo.

Hirsitalon suosio on Suo-
messa jatkuvassa kasvussa. 
Sen edut ovat matalassa hii-
lijalanjäljessä, kestävyydessä 
ja terveellisyydessä.  
mammuttikoti.fi/taysinvalmis

 
Lisätietoja: 
Olli Kivi, talomyyjä
p. 044 540 4000

- Täysin valmis Mammuttikoti on uusi ratkaisu raken-
tamiseen, suosittaa Olli.

Oma koti syntyy ideasta
– tule ideoimaan kanssamme!
Lämminhenkisestä hirrestä syntyy terveellinen ja aikaakestävä koti.

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 

Mammuttikoti esittelee tämän talonsa ensi kesänä 
Porin asuntomessuilla.
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“ Useimmiten riittää, että sakokaivojen 
lähelle tuodaan vain sähköpistoke ja teh-
dään yksi tai kaksi läpivientiä kaivoihin. 

KORJAUSOMPELUA
Ti klo 10-17

Ke ja to  9-14
Muulloin sop. muk.

Erkontie 6, Orimattila
(ent. Varaosakellarin tila)
Puh. 045-8806650
 heli.lahtonen@katsura.fi
myös facebook:
katsurahelilahtonen

Vetoketjujen vaihdot 
Lahkeiden, hihojen ja
helmojen lyhennykset
Kavennukset, paikkaukset ym. 

Pajatsomestarikisa
Luhtikylän Nuorelassa Hennan Ruusu herää henkiin 20.5.klo 12-17. 
Vanhan huoltoaseman tunnelmissa Nuorela järjestää perinteisen 
kolikkopajatsokisan. Peli alkaa klo 12. Sata ensimmäistä mahtuu 
pelaamaan kello 14 mennessä. Kolikot eivät ole käypää rahaa, 
mutta tunnelma on aito.

Vanha ilmaiseksi soitettava jukeboxi pyörittää oikeita levyjä.  
Kuppilassa on kahvia, kolaa, munkkeja, makkaraa, tunnelmaa 
ja tuttuja.  Pihalla rakupolttonäytöksiä, savun keskeltä nousee 
ainutlaatuista keramiikkaa ja Suomen ensimmäisiä ja ainoita sa-
vilintu-urkuja pääsee soittamaan kerhohuoneessa. Sisällä seudun 
sukujen vaiheita näyttelynä - romanssit ja surut postikortein, va-
lokuvin ja muistelmin. Kuppila sulkeutuu kello 17. Tule paikalle 
näyttämään pappamopo tai kasarikaara! Vapaa pääsy.

aWater on edullinen
ratkaisu jätevesille!

Jätevesijärjestelmät
pitää hoitaa kuntoon
31.10.2019 mennessä täytyy puutteelliset jätevesijärjes-
telmät päivittää uusien säädösten mukaiseksi:

Ranta-alueilla asuin- tai vapaa-ajan rakennus, jossa 
syntyy jätevesiä, alle 100 m päässä vesistöstä (joki, järvi, 
lampi) ja pohjavesialueilla. 

Muualla kuin pohjavesialueella tai ranta-alueella olevilla 
alueilla jätevesien käsittelyjärjestelmän korjaus- ja muutos-
työssä huolehditaan siitä, että perustason puhdistusvaatimus 
täyttyy, kun kiinteistöllä:

- rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilait-
teistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa 
järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan; tai

- tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva 
rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.

Kiinteistöillä on myös huolehdittava siitä, että kiinteistöä 
ylläpidetään siten, että perustason puhdistusvaatimus täyttyy 
tehtyjen toimenpiteiden jälkeenkin.

Vuosikausia Suomessa vellonut 
jätevesiasetus on vihdoin saa-
tu hieman inhimillisemmäksi 
verrattuna aiempien vuosien 
asetuksiin. Silloinhan monet 
tuskailivat miten selvitä vaativista 
puhdistusjärjestelmistä, joissa 
olisi tarvittu pienpuhdistamo tai 
suodatuskenttä. Molemmat rat-
kaisut olisivat tienneet reilusti yli 
10.000 euron investointeja, jotka 
osoittautuivat mahdottomiksi 
monille haja-asutusalueitten 
kiinteistönomistajille.

Nyt jätevesiasetus on huo-
mattavasti lievempi ja puhdis-
tusratkaisuja voidaan tehdä 
jo olemassa oleviin vanhoihin 
jätevesikaivoihin. Extraa kävi 
kysymässä millainen on aWater 
kaivopuhdistamo, jota edustaa 
ja markkinoi diplomi-insinööri 
Milla Siiri YIP Ympäristöinsinöö-
ripalvelut Oy:stä.

Milla Siiri on tehnyt vuodesta 
2005 lähtien jätevesisuunni-
telmia kaikille asianmukaisille 
jätevesijärjestelmille ja hänellä 
on ympäristöalan koulutus sekä 
FISE a-pätevyys jätevesisuun-
nittelusta.

- Sähkökäyttöiset aWater-kai-
vopuhdistamot kehitettiin, koska 
hyväkuntoisia ja tilavia betonikai-
voja ei ole haluttu jätevesisuun-
nittelutyössä poistaa ja asentaa 
tilalle muovisia pienempiä ja 
heikompia säiliöitä, selvittää 
Milla. (Sähköttömiäkin aWa-
ter-puhdistamosäiliöitä löytyy 
pienille vesimäärille sellaisille 
tonteille, joissa kaatoja voidaan 
hyödyntää).

- Myös jätevesijärjestelmän 
uudistamistyö on tähän men-
nessä vaatinut suuria kaivuutöitä 
uusien useiden kuutioiden säi-
liöiden maahan asentamisessa 
ja maaperäkäsittelykenttien ra-
kentamisessa. aWater-puhdista-
moilla voidaan olemassa olevat 

saostussäiliöt/-kaivot uudistaa 
jätevesisäädökset täyttäväksi 
pienpuhdistamoksi jopa ilman 
kaivuutöitä.

- Useimmiten riittää, että sa-
kokaivojen lähelle tuodaan vain 
sähköpistoke ja tehdään yksi 
tai kaksi läpivientiä kaivoihin.

Milla kertoo, että tällä tavoin 
voidaan uusia myös tukkoon 
mennyt maaperäkäsittelyn 
suodatus- tai imeytyskenttä. 
Eli ohitetaan kenttäosa pienil-
lä kaivutöillä (esim. jatkamalla 
imeytysputki purkuputkeksi) ja 

laitetaan aWater-laitteisto ole-
massa oleviin saostuskaivoihin. 
Myös muovisiin kaivoihin tämä 
voidaan tehdä. Muutama tukkoon 
mennyt suodatuskenttäkohde on 
jo toteutettukin tällä tavoin.

Helppo asentaa
- edullisemmin

Milla kertoo, että aWater-puhdis-
tamo on yksinkertainen käyttää 
ja huoltaa. Asennus- ja käyttö-
kustannukset ovat pienet.

aWater-puhdistamoja on saa-

tavilla seuraaviin tarkoituksiin:
- harmaiden vesien (pesuvedet) 

puhdistamiseen, tähän tarvitaan 
kaksi jätevesikaivoa tai osastoa.

- kaikkien asuinjätevesien (pe-
suvedet ja WC) puhdistamiseen, 
ja tähän tarvitaan kolme jäte-
vesikaivoa tai osastoa.

- aWater-puhdistamon laitteet 
ovat laitesuojassa, ja joka voidaan 
asentaa maan päälle kaivojen vie-
reen tai kaivaa hieman maahan. 
Tai ottaa huoltoluukullinen laite-
suoja, joka lasketaan siis huol-
toluukusta sisään, Milla kertoo.

aWater tarjoaa huomattavasti 
edullisemman menetelmän puh-
distaa kiinteistöjen jätevedet. 
Ohessa hintoja, joiden lisäksi 

tulee suunnittelu- ja asentamis-
kulut, jotka vaihtelevat kohteen 
mukaan.

aWater Air -puhdistamo on 
tarkoitettu kaikille asuinjäteve-
sille (wc-vedet ja pesuvedet), 
ovh. 3970 € (2018).

aWater Grey Air -harmaa-
vesipuhdistamo on tarkoitettu 
vain harmaille asuinjätevesille 
(pesuvedet ja joskus erottelevan 
käymälän nesteet), ovh. 3120 
€ (2018).

- Jonkun mielestä hinta voi olla 
korkea, mutta sitten voi miettiä, 

että minkälainen hässäkkä tu-
lee oikeasti siitä, että kaivetaan 
koko piha auki ja laitetaan uusia 
muovipönttöjä ja tehdään koko-
naan uudet järjestelmät, joiden 
toimintaikä ei ole välttämättä 
kuitenkaan kovin pitkä.

- Tämä aWater voidaan teh-
dä myös pelkästään omalla 
lapiotyöllä, mikäli viitsii kaivaa 
kaapelin maahan ja halutessaan 
laitesuojan. Läpiviennit kaivoihin 
voi joutua myös tekemään.

- Pätevän sähköasentajan täy-
tyy käydä tekemässä sähkön 
liitoshommat, jotta se on joka 
tavalla laillinen, Milla muistuttaa.

Kannattaa soittaa: Milla Siiri, 
040-5895123, www.yip.fi

- aWater on nopea ja 
helppo asentaa olemas-
sa oleviin kaivoihin. Jopa 
ilman kaivuutöitä tai 
käsiä jäteveteen likaa-
matta, Milla suosittaa.
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  KEHRÄÄMÖN alue:Keskustan alueella on 
iloista markkinahumua

- TULE NAUTTIMAAN
  JA TEKEMÄÄN LÖYTÖJÄ!    AURINKO PAISTAA KAIKILLE!

Toukomarkkinoilla 19.5.
Mascotin pihassa

kello 10 alkaen

GRILLI-
MAKKARAA
600 ensimmäiselle

Makkarat 
sponsoroi
 ...ja Mascotin pojat grillimestareina!
TERVETULOA MUKAAN MENOON!

600 ensimmäiselle

0€

TOUKOMARKKINAT
KEHRÄÄMÖLLÄ
la 19.5. klo 9-15

Nypläysnäytöksiä ja
historiankerrontaa

Heinämaan pitsistä,
  250-vuotisesta

Orimattilan elävästä
kulttuuriperinnöstä.

Issikkana ihana Herra Ukkonen

PELAA
MALTILLA

Toukomarkkinat lauantaina 10-14

Keskustassa kuhisee
Perinteiset Orimattilan tou-
komarkkinat pidetään tule-
vana lauantaina 19.5. klo 
10-14 keskustan alueella. 
Tässä pikku esittelyä mitä 
missäkin tapahtuu ja mitä 
on tarjolla.

Kärrytiellä
Lähes joka vuosi Kärrytiellä on 
makkaratarjoilua ja niin myös 
tänä vuonna.

Akku ja Varaosa, eli Esa ja 
pojat, tarjoavat grillimakkaraa. 
Luvassa on myös huikeita tarjo-

uksia niin talossa sisällä ja sitten 
ulkona, poistotuotteita edullisesti. 
Tuote-esittelyä.

Värisilmä lataa taas ulkokirp-
piksen pihaan alkaen kello 9. 
Silloin nopeat syövät hitaat ja 
laadukasta poistotavaraa vaihtaa 

nopsaan omistajaa. Tarjolla on 
maaleja, laattoja, tapettia, ka-
lusteita ym. Lisäksi Värisilmässä 
on ulkomaalitarjouksia ym.

Sähköasennus tarjoaa munk-
kikahvit ja lataa taas ulkomyyn-
tiin hulvattoman halvalla…

Toukomarkkinoilla on aina tohinaa. Ilmatkin suosivat tänä vuonna.
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Kesän grilliherkut ja 
maistuvat makkarat

Ystävällisesti tervetuloa 
maatilan puotiin

To-pe klo 12-17 , la 9-15
Metsolankuja Virenoja

puh. 03 778 4293

Yritys Oy
Katuosoite 1
Puh. 1234567

Ilmalämpöpumput

lämpöpumput 

I

Esittely 19.5.

Värisilmän pihassa

SÄHKÖ- JA KONEHUOLTO
Reijo Teva 0500 428 488

IdeaBank tuo uutta
piristystä Kehräämölle
Kehräämön Puotikuja on saanut kevään aikana 
uutta ilmettä, kun siellä avasi ovensa yritys, joka 
käyttää nimeä: palveluiden edelläkävijä IdeaBank. 
Huhtikuun alussa aloittaneen uuden yrityksen 
takana on Kirsi Hyvärinen, joka on jo tuonut 
uusia tuulia Kehräämölle.

- Olen entinen lahtelainen, nykyisin asustelen 
Helsingissä. Tulin Kehräämölle, koska haluan vaa-
lia perinteitä ja ennen kaikkea käsityötä. Koen 
Kehräämön mahdollisuudeksi ja toivon, että 
orimattilalaiset osaisivat arvostaa tätä paikkaa 
ja sen palveluita.

IdeaBank tarjoaa monipuolista palvelua ja myy 
erilaisia tuotteita. Tässä pikku esittelyssä mitä 
kaikkea löytyy:

- Minulla on kehystyspalvelu, kehystän taulut, 
valokuvat, kanavatyöt ja muutkin mitä vaan ha-
lutaan laittaa kauniisiin raameihin. Teen puutöitä 
ja polttomaalaan mm. erilaisia tauluja, myös kuk-
sa-kuppeja. Lisäksi löytyy erilaisia lahjatuotteita.

- Tarjolla on myös askartelutarvikkeita, mm. 
erilaisia puunappeja ja korumateriaaleja.

IdeaBankissa on myynnissä laadukkaita pel-
lavamekkoja ja -jakkuja, kaitaliinoja, peflettejä, 
laukkuja, pussukoita…

Romanttinen
kahvilakin…

Toukokuun alussa Kirsi avasi uuden toimin-
non Puotikujan toiselle puolen, kun hän halusi 
Kehräämön asiakkaille myös virkistäviä hetkiä. 
Ideapankista putkahti esiin Romanttinen kahvila.

- Sana romanttinen kuvaa tätä paikkaa ja Keh-
räämön miljöötä. Tänne voi tulla nauttimaan kah-
via tai teetä, mehua… jäätelöä ja täytekakkua. 
Tarjolla on myös karkkia, sipsiä ja lauantaisin 
smoothieta. Vaihtuvia tuotteita.

Kahvilaan mahtuu helposti noin 20 henkilöä.
- Tilauksesta järkkään myös pikkujuhlia ja 

synttäreitä. Kannattaa tulla tutustumaan, Kirsi 
suosittaa.

Romanttinen kahvila ja IdeaBank ovat avoinna 
ti-pe klo 10-17 ja la 10-14.

- Pellavamekot ovat laadukkaita, uniikkeja, käsin värjättyjä malleja helsinkiläiseltä 
ompelijalta ja sopivat juhliin sekä arkeen, Kirsi esittelee.

Lasten kevät-
karkelot
Lapsille la 19.5. klo 10–13 
Orimattila Käkeläntie 2, Au-
rinkomaja 4H Kesäkahvila.

Nuorten tapahtumaklubi 
tarjoaa toimintaa ja ohjelmaa 
koko perheelle!

Klo 10.30 kepparikisat, al-
le 5 v ilmoittautuminen, klo 
11.00 yli 5 v – ilm. Klo 11.45 
pehmolelunäyttely – ilm.

Klo 12.30 Sepän sirkus-
koirat. Talutusratsastusta 
klo 10-12, hinta 2 €.

Tapahtumateltassa mm. 
kasvomaalausta. Kahvila 
on auki!

Tapahtuma on maksuton, 
kahvilan tuotot menevät suo-
raan nuorten omaan harras-
tustoimintaan. Järj. Nuorten 
Tapahtumaklubi

Tiedustelut p. 045 331 
3712 / Mari Ceder, Ampun 
4H Yhdistys.

VahvaTassussa on lahja-
kortteja piilotettu liikkeeseen. 
Arvoitusrata Kärrytien alueella, 
lähtö on VahvaTassusta. Rataa 
kuljetaan arvoitusten perusteel-
la, radan selvittäneille jäätelöä, 
kahvitarjoilu.

Piparuutissa on arvontaa ja 
ulos pääsee myymään omia 
tavaroitaan 0,00-paikkahintaan.

Kuumakupissa on myös hu-
linaa ja markkinatarjouksena 
kahvia ja viineriä.

Värisilmän pihassa on 
esittelijöinä mm:

Reijo Teva, joka esittelee 
Mitsubishi Electric -ilmaläm-

pöpumppuja.
Orimattilan kaupunki ja 

liikuntapalvelut järkkää 
tapahtuman sekä arvon-
taa osallistujien kesken. 
Kannattaa lähteä mukaan!

Peräkonttikirppis Värisil-
män K-Supermarketin puo-
leisessa päädyssä. Lähde nyt 
myymään omia tavaroitasi! 
Paikkamaksu 0 euroa.

Kehräämöllä
Luvassa on monenlaista touko-
markkinajuttua; Myynnissä mm. 
hernekeittoa, grillimakkaraa, tuo-
tetarjouksia, peräkonttikirppis, 

nypläysnäytöksiä, luomutuottei-
ta, mukana myös issakka Herra 
Ukkonen. Ym.

Liikkeissä tarjouksia, mm. kynt-
tiläpajalla on 2-laatukynttilää tosi 
edullisesti rajoitettu erä!

Mascotissa
S-Marketin kauppakeskuksen liik-
keissä on monipuolisia tarjouksia.

Tsekkaa Pelaamon mainos 
tästä lehdestä. Se voi koskettaa 
sinuakin…

Mascotissa on hulvattoman 
halvalla kunnon jalkineita. Myös 
miehille löytyy kesäjalkaan ja juh-
liin sekä parketille sopivat kehgät. 
Lasten jalkineitten loppuunmyynti 
jatkuu ja nyt saa tosi edullisesti 
kunnon jalkineita perheen pie-
nimmille. 

Mascotin pihassa grillataan 
makkaraa. S-Market sponsoroi 
600 ensimmäiselle makkarat ja 
Mascotin pojat grillaa.

Kari Viio ja Mascotti tarjoaa touko-
markkinoilla miehillekin monenlaista 
kesäistä jalkinetta.

Peräkonttikirppis vetää väkeä. Nyt pää-
see myymään tavaroitaan Kehrikselle ja 
Värisilmän pihaan.

Touko Mehiläinen on 
markkinoitten ykkönen.
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ORIMATTILAN SÄHKÖ- JA
KONEHUOLTOKESKUS OY

ilmalämpöpumput

KÄRRYTIE 4, ORIMATTILA/

HUOLTOPORTTI Kynnöstie 1 Hyvinkää

puh.03-872872 ja 050-443 5245

VARAUDU JO
KESÄN HELTEISIIN!

Meiltä ilmalämpöpumppujen lisäksi myös poltto-
maalatut, kotimaiset ilmalämpöpumppujen

laadukkaat SUOJAKATOKSET!

5
vuoden
takuu!

TARJOUKSIA ja
TARJOTTAVAA!
- Mukana myös
tuote-esittelyjä!

Kärrytiellä on
meininkiä!

Kirpputori Piparuuti
Puh. 040-767 1031

Tule toukomarkkinoille myymään omia
tavaroitasi Piparuutin pihaan. Ei paikkamaksua.

ARVONTAA, jossa voittona kahdelle

ILMAINEN MYYNTIPÖYTÄ VIIKOKSI!

Avoinna ark. 6-19, la 7-15, su 10-15

Kahvila Kuumakuppi
Markkinatarjous!

Kahvi + viineri 3€

Kärrytie 6. Aukiolomme: Ma – pe 10-18, la 10-14
facebook.com/vahvatassu  puh. 044 796 0532

VahvaTassu

Arvoitusrata

Olemme piilottaneet liikkeeseemme
10kpl lahjakortteja (1kpl/asiakas)

Kahvitarjoilu,
mehua ja pullaa. 

Tere tulemast!

Lähtö Vahvatassusta,
arvoitukset Kärrytien

maastossa. Radan
suorittaneille
jäätelöt sekä

yllätyspalkintoja.

Kane kuljettaa
myös puhdasta
juomavettä

Kanen hankkima säiliöauto on Sisu vuosimallia -96. 
Sillä on ajettu vasta 260 tkm.
- VPK:kin ajoi Sisulla pelkästään verkostovettä, Kari 
sanoo.

Kiinteistö Kane on ostanut Ori-
mattilan VPK:n vanhan säiliö-
paloauton ja kuljettaa nyt vettä 
janoisille ja muillekin puhdasta 
vettä tarvitseville.

- Jo monta vuotta haaveilin 
omasta puhtaanveden säiliöau-
tosta ja nyt sitten sain tehtyä 
kaupat Orimattilan VPK:n säiliö-
autosta. Meillä on sille monen-
laista käyttöä, sanoo Kari Laine 
ja korostaa, että säiliöautolla kul-
jetetaan vain puhdasta vettä. Sitä 
samaa vettä kuin tulee kotona 
hanasta Orimattilan talouksissa. 

Säiliöautolla voidaan kuljettaa 
puhdasta vettä juomavesikaivoi-
hin, altaisiin, kylpytynnyreihin ja 
vaikka tilapäistarpeen mukaan 
myös erillisiin juomavesisäiliöihin.

Puhdasta vettä kuljetetaan tar-
vittaessa talvella myös kaupungin 
luistinradoille. 

- Pystymme säiliöauton pum-
puilla pesemään myös katuja ja 
asvalttipihoja, lisäksi erityiskoh-
teitten pesuun löytyy tarvittavaa 
kalustoa, Kari selvittää.

Kiinteistö Kanen kautta hoituvat 
myös juomavesikaivojen huollot 
pesuineen.

- Säiliöautosta on nyt iso apu 
myös juomavesikaivojen huolto-
hommiin. Meidän työntekijöillä 
on vesityökortit, joten vesikaivo-
jen rakentaminen ja huollot ovat 
lupien myötä kunnossa.

- Kiinteistö Kanen toiminta-
säde pyörii Päijät-Hämeen ja 
Uudenmaan alueilla. Kannattaa 
soitella numeroon 040 546 3076 
ja keskustellaan puhtaanve-
den kuljetustarpeista lisää. 
Tilapäistarpeisiin pystymme 
toimittamaan vettä nopeasti jo 
vuorokauden aikana.

Värisilmä auttaa
ulkomaalausasioissa
Värisilmä juhli 50-vuotista 
taivaltaan 27.4. Ihmisiä oli 
runsaasti liikkeellä, kahvi ja 
täytekakku maistui, mennei-
tä muisteltiin ja remonttireis-
ka tarinoi asiakkaiden kans-
sa ajankohtaisista asioista.

- Seuraava ”puolivuosisa-
tanen” alkoi töiden merkeis-
sä heti juhlien jälkeen,  kun 
kevätkin eteni vauhdilla, ja 
ulkomaalaukset saatiin vih-
doin käyntiin, toteaa kaup-

pias Aimo Lappalainen. 
- Ulkomaalaus on urakka, 

minkä voi tehdä itsekin oi-
kein hyvillä neuvoilla, tai 
teettää ammattilaisella ja 
hyödyntää samalla vero-
tuksessa kotitalousvähen-

nyksen.
- Mikäli päätät tehdä maa-

lauksen itse, kannattaa vält-
tää virheet, ja antaa ammat-
tilaisen auttaa niin teknisissä 
asioissa kun oikean sävyn 
valinnassakin.

- Värisilmän koulutetut  
maalitohtorit on apunasi, 
ota yhteyttä, ja anna am-
mattilaisen auttaa!

Maalitohtori©
on palvelu, jonka saat ai-
noastaan Värisilmästä. Maa-
litohtori auttaa sinua kaikissa 
hankalissa kysymyksissä, 
kun ryhdyt maalaustöihin. 
Värisilmän maalitohtori tulee 
halutessasi myös kotiisi ja 
tekee tarkan analyysin ta-
losi maalatuista kohteista 
ulkona – tai sisällä, kun on 
kysymys suuremmista, tek-
nistä neuvontaa vaatimista 
urakoista.

Maalitohtori on käynyt 
Tikkurila Oy:n erityiskou-
lutuksen ja antaa suosi-
tuksen siitä, minkälaisella 
maalauskäsittelyllä sinun 
kannattaa ulkomaalaus 
suorittaa. Maalitohtori tar-
kistaa myös, minkälaiset 
pohjatyöt on syytä tehdä 
ennen maalausta.

Värisuunnittelu on tärkeä 
osa maalausprojektia. Halu-
tessasi teemme myymälässä 
myös suunnitelman talossasi 
käytettävistä sävyistä. Ulko-
maalien sävyvalintaan vaikut-
tavia tekijöitä ovat mm. talon 
tyyli, ympäristö sekä tietenkin 
talon aikaisempi sävy. Sisä-
maalauksen tyyliseikoissa 
apunasi toimivat TunneTila 
– sisustusneuvojamme.

Maalitohtori on palvelu, jon-
ka saat luonnollisesti ilman 
ostovelvoitetta. Maalitohtorin 
kohdekäynti maksaa 50 € 
+ matkakustannukset.

Värisilmän maalitohtorit Pentti Karstila ja Aimo Lappalainen tekevät tarkan ana-
lyysin ulkomaalauksesta.

“ Ulkomaalaus on urakka, minkä voi tehdä 
itsekin oikein hyvillä neuvoilla, tai teettää 
ammattilaisella ja hyödyntää samalla vero-

tuksessa kotitalousvähennyksen. 



16.5.2018 7

KÄRRYTIEN
AINA ILOISET TOUKOMARKKINAT

lauantaina 19.5. klo 10-14- taatusti tykkäät!

ORIMATTILAN AKKU JA VARAOSA Kärrytie 4. Puh. 040-584 2831 Tarjoukset voimassa lauantaina 19.5.2018.

Pyyhkijänsulkaparin
ostajalle asennus
ja 5L lasinpesu-
nestettä kaupan päälle
(koskee SWF, Bosch ja Valeo sulkia)

HUIPPUTARJOUKSIA TOUKOMARKKINOILLA la 19.5.
Rakennusteline mini  
AT2980

Painepesuri 1800W/230 V

Työkalusarja
141 osaa

Alumiininen työpukki 

7900  

15900  5900  

Sidontaliina 2000/4000kg/ 10m

   

MAKKARATARJOILU 
lauantaina 19.5
klo 10-13.

-autonhoitotuotteet 

-20%
SONAX arpajaiset. Palkintona tuotepaketteja.

Vapaa-ajan akut 

IKH:n edustaja
paikalla opastamassa 
tuotteiden valinnassa.

rin

an päälle
o sulkia)

1990  

4950  5 kpl

18900  

6900€
+sävytys

/9 l 6990€
+sävytys

/9 l

10200€
+sävytys

/9 l

6990€
+sävytys

/9 l 9590€
+sävytys

/11,7 l

11900€
+sävytys

/9 l

Värisilmä

POUTA  
talomaali

Värisilmä

PILKE  
kuultava  
puunsuoja

Nordica

Eko 

Värisilmä

PEITTO  
peittävä 
puunsuoja

PAINTY
aito keitto-
punamulta

Tikkurila

VINHA 

Virtasen

4 öljyn 
maali

PANU
talomaali

9290€
+sävytys

/9 l

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

Värisilmä auttaa- parhaat 
ulkomaalit tarjoushintaan

2490€
/10 l

Neular
terassilauta, 
laminaattipinta,

kolme upeaa kuosia,
26v. takuu! 

Tule tutustumaan!

6580€
m2

Tutustu TUNNETILA
-sisustuspalveluumme
ja varaa aika osoitteessa:
www.varisilma.fi/tunnetila

tai soita suoraan 
myymälään /
Minna Frang

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Sähköasennus tarjoaa
19.5. MARKKINOILLA

TARJOUS-
VALAISIMIA

5:-POISTO
-

ERÄ!

TERVETULOA
LAADUKKAILLE
OSTOKSILLE!
Meillä
palvellaan.

AURINKOKENNOVALOT

LUNA
VALAISIN
1XE27
1P
44

*SIRKKA

1600

LED
LAMPPUJA

4 kpl 9€

SÄHKÖMIEHET OVAT
KOKO KESÄN
PALVELUKSESSANNE!

Soita ja tilaa

03 7777 444

MUNKKI-
KAHVIT
LA 19.5.
klo 10-14
TERVETULOA!

15:-
Teollisuusvalaisimia
LED -VALAISIN 20W 
Osram-tekniikalla 

LOISTEVALAISIN 1x35W IP65 
LOISTEVALAISIN 1x49W IP44 
LOISTEVALAISIN 2x58 IP65 Glamox 

80€
35€
40€
45€
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- 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: reijomedia@hotmail.com 

Ihan pyyntö

Voiko joku paikallisissa kaupois-
sa vaikuttaa siihen, ettei ne liian 
innokkaat Elisan liittymämyyjät 
koko ajan ole kimpussa ja häi-
ritse kaupassakäyntiä?

Muutaman viikon välein niitä 
pakkomyyjiä roikkuu hihassa 
eri kaupoissa. Ei ole fiksua 
sellainen, ei.

Mummeli 65 v.

Palautetta
bussikatoksesta

Viimeisimmässä Olan Extraa 
-lehdessä oli Lukijan kynästä 
-palstalla kiinnitetty huomiota 
tärkeään asiaan, eli Orimatti-
lan keskustassa S-Marketin ja 
ostoskeskus Orimatin välissä 
olevaan bussikatokseen, joka 

on tarkoitettu palvelubussin 
käyttäjille. Kuitenkin koko ka-
toksen olemassaolon ajan on 
sen pääasiallinen käyttäjäkunta 
koostunut henkilöistä, jotka ei-
vät palvelubussia käytä. Nämä 
henkilöt viettävät katoksessa ai-
kaansa muuan muassa savuk-
keita polttaen ja alkoholipitoisia 
virvokkeita nauttien. Täten pal-
velubussin oikeat käyttäjät, joista 
monet ovat iäkkäämpiä ja ehkä 
heikommin liikkuvia henkilöitä, 
joutuvat odottelemaan bussia 
sivummalla.

Poliisi on jatkuvasti joutunut 
puuttumaan katoksessa aikaa 
viettävän porukan toimintaan 
muun muassa poistumiskäs-
kyjä antamalla, kirjoittamalla 
sakkoja häiritsevästä alkoho-
linnauttimisesta yleisellä paikal-
la sekä ottamalla häiriköijiä ja 
liiaksi päihtyneitä säilöön. Ori-

mattilan kaupunki asensi vii-
me vuonna poliisin pyynnöstä 
katoksen seinään kyltin, joka 
vielä erikseen kertoo katoksen 
olevan ainoastaan palvelubussia 
käyttäviä varten.

Valitettavasti tietyt henkilöt 
eivät koe sääntöjen koskevan 
heitä, vaan palaavat aina uu-
destaan aiheuttamaan häiriötä 
katokseen. Poliisilla tai millään 
muullakaan taholla ei ole mah-
dollisuutta valvoa taukoamatta, 
että katoksen käyttötarkoitus 
toteutuu. Olisikin toivottavaa, 
että kaikki kunnioittaisivat 
palvelubussin käyttäjiä ja an-
taisivat heidän ansaitusti käyttää 
katosta, kuten on tarkoitettu.

Terveisin
vanhempi konstaapeli

Antti Lonka
Hämeen poliisilaitos/

Orimattilan poliisiasema

Ötökät saivat tunteita pintaan
Se oli oikeastaan 
hauska juttu, kun 
VahvaTassu järkkäsi 
”Pelkokerroin”-päivän 
21.4. Silloin pääsi ko-
keilemaan omia tun-
teitaan ja hermojaan 
miten reakoida, kun 
pitää isoa torakkaa 
kädessään tai lait-
taa kätensä laatikon 
reiästä sisään, jossa 
tuntuu jotain limaista, 
kun etsii sieltä 5 cen-
tin rahaa. Tai sitten juo 
ja syö nimeltään mitä 
hassuimpia ”ötökän” 
elimiä ja nesteitä. Yäk.

Kuvassa äiti us-
kalsi ottaa torakan 
käteensä ja lapset 
jännäsivät miten 
käy…

Katujen ja teiden talvihoidosta
Lukijoitten pyynnöstä Extraa 
järjesti kyselyn, jossa sai antaa 
palautetta miten kaupungin tiet 
ja kadut hoidettiin päättyneenä 
talvikautena 2017-18.

Palautetta sai antaa myös 
yleisten teiden hoidosta, mu-
kaan lukien haja-asutusalueet.

Palautetta annettiin pääasiassa 
nimimerkin takaa. Myös muu-
tama otti hihaan kiinni ja antoi 
sanallista palautetta.

Monilla on näkemys, että nyt 
keskustan tiet ja kadut oli hoi-
dettu huonommin kuin Kunta-
tekniikan aikana. Moni sanoi, 
että auraukset tehtiin myöhässä, 
usein vasta illalla ja silloinkin 
tukittiin omakotitalojen tienpäät. 
Joskus on ollut fiksuja auraajia, 
jotka ovat tieliittymän kohdalla 
kääntäneet auranterää niin, ettei 
ole jäänyt lumivallia liittymään.

Moni ihmetteli myös miksi au-
rataan niin heppoisilla auraus-
koneilla, että jälki on huonoa. 
Usein traktorin omat jäljet jäivät 
pöperöön ja jäätyivät siihen, ja 
tietty aiheuttivat hankaluutta var-
sinkin kevyenliikenteenväylillä.

Ohessa lukijoitten antamia 
mielipiteitä, jotka kannattaa kau-
pungin teknisen puolen ja YIT:n 
vastuuhenkilöitten noteerata.

Palautetta

teiden kunnosta ja kunnossa-
pidosta, talvella ja nyt.

Säätiedotteet kertoivat mieles-
täni hyvin tulevista lumisateista 
ja myräköistä. Sepä ei pahemmin 
täällä hetkauttanut. Keskustankin 
tiet olivat tukossa, puhumatta-
kaan n. kilometrin säteellä ole-
vat asuntoalueet. Niitä aurailtiin 
lähempänä puolta yötä!

Jospa aamulla lähtö töihin, 
niin eipä muuta, kun lumi-
hommiin, että pääset pihas-
tasi. Tämän talven auraukset 
todella heikolla mallilla. Autot 
juuttuivat km-säteellä lumeen, 
mummojen rollaattoreilla ei 
päässyt mihinkään - heidän 
olisi pitänyt päästä hakemaan 

ruokaa! Apuvälineestä tuli raskas, 
toimimaton haitta, jolloin voimat 
hupenivat kulkuyrityksiin. Miten 
pahaa tekeekään sydämeen ja 
sattuukin, kipuja, kotiin takaisin, 
jos jaksan - Nitroja please! Tak-
siin ei rahaa pienellä eläkkeellä. 
Ehkä juuri vasta tänään olisit 
saanut ne Kela-korvauksiin oi-
keuttavat lääkkeet apteekista tai 
tuiki tärkeän muun lääkkeen, 
lääkekuurin. Et saanut, kun et 
päässyt mihinkään! Mistä apu, 
kun lähellä ei omaisia tai heitä 
ole lainkaan?

Ollostentie lähes koko talven 
eriasteisen syvillä polanteilla. 
Viimeisimmän myräkän jälkeen 
päiviä todella syvillä polanneu-
rilla. Urista vaikea päästä ulos. 
Ehkäpä jonkun auton pohjapelti 
kärsi, jos ei päässyt polanteista 
ulos?

Orionaukio täynnä erittäin 
runsaita ja useita lumikasoja - 
parkkipaikat vähenivät.

Hiekoitus! Mistä niitä ”jyviä” 
löytyy? Ei ”hirveesti” näkyvissä. 
Löytyi sentään sen verran, että 
joku pääsi sanomaan myöntei-
sesti, ” hiekoitus suoritettu!” 
Jääkaljua ja pimeyttä, henkensä 
kaupalla kulkua.

Tänä päivänä tiet ovat syvillä 
urilla ja reikiä tiheään. Ajaminen 
on pitkällekin pujottelua, jos ei 
halua tietoisesti hajottaa kul-
kuvälinettään.

”Eteenpäin yrittävä”

Paljon on

puhuttu ja vertailtu Kuntateknii-
kan ja Yit talvihoitoa. Kyllähän 
aikaisemmin Muurisen Jussien 
nuotit oli kunnossa. Kunnassa 
vallit olivat matalampia ja trak-
torikuskit kuskasi pallilla istuen 
ylimääräiset lumet pois. Nyt 
risteyksissä sai olla varovainen 
ja ajella kuin turiseva rassukka 
ennen vanhaan. Ei ole helppoa! 

Ei paljon keväällä ilmestyvä 
kauhea pöly allergista naurat-
tanut, mutta onneksi hiekat lähti 
ajoissa pois eikä arska joutunut 
teholle hengitysongelmien takia! 

T. Pentti Hirsjärvi

Hei!

Ajattelin minäkin kertoa oman 
mielipiteeni asiasta. Kyllä ei voi 
kiittää tämän talven aurauksista 
tai hiekotuksista. Halvin ei ai-
na ole parasta se on jo vanha 
fraasi ??

Jäisillä teillä on hiekkaa noin 2 
metrin alueella, jossain mutkassa 
sitten ei mitään. Miten päästä 
eteenpäin? Sitten kun saatiin sitä 
lunta, jota kauan odoteltiin, niin 
kuin oikeana talvena kuuluukin 
olla. Ja sitä tulikin oikein kunnol-
la, mutta ei se ollutkaan kivaa, 
kun ei pääsyt mökistään asioille, 
kun ei autoa. Siinä pulmia ker-
rakseen, kun aurat ei kulje kuin 
10 jälkeen illalla, jos silloinkaan? 
Eikös tiet pitäisi aurata ennen 
lenkkipolkuja??

Vastausta odottava
Ihmettelijä

Erkontiestä ym.
Kuinka kauan orimattilalaiset on 
pitkämielisiä Erkontielle tehdyille 
heittokorokkeille etenkin S-mar-
ketin edessä? Auto särkyy jos on 
lastia. Valitin tehdystä remontista 
takuuaikana kaupungin vastaaville 
virkamiehille, mutta ei kiinnos-
tanut. Vastaava virkamies on jo 
vaihtunut ja saman asian kerroin 
hänelle heti, kun oli tullut virkaan.

”Kiinalaiset ” kivityöntekijät 
olisivat tarvinneet asiallisen 
valvonnan. Mutta sitä ei ollut.

On suorastaan häpeä että 
pääväylämme on tuollainen 
monttupolku.

Talviaurauksesta viime talvena: 
Lintulan ja Koivulan asuinalueilla 
jätettiin kadut niin kapeiksi, ettei 
pihoista päässyt peruuttamalla 
pois, kun puskuri jo törmäsi vas-
takkaiseen lumivalliin.

Tilaa kyllä olisi ollut työntää reu-
nempaan, mutta oikein seurasin, 
niin kahdella työnnöllä piti tulla 
valmista.

Kun menin sanomaan auraajal-
le, niin sain lisää leveyttä talojen 
kohdalle, että pääsi kääntymään. 
Mutta vain silloin kun sanoin, seu-

raavalla kerralla se jo unohtui.
Paikoitellen oli niin kapea 

väylä, ettei uskaltanut ohittaa. 
Postilaatikoiden kohdalla jätet-
tiin myös auraamatta ” tarkasti”, 
joten postin työ kyllä kärsi, kun 
autolla ei päässyt lähellekään. 
Monesti menin lumikolan kanssa 
pelastamaan tilannetta omalla 
laatikkorivistölläni.

Myös risteävien teiden vallit 
seisoivat tiellä tuntikausia.

Anja

Aurauksesta

Aikaisempina vuosina on mennyt 
hyvin, mutta viime alkutalves-
ta kaksi ensimmäistä aurausta 
tehtiin huonosti. Auramies kynti 
tienpientareet ja sen seurauk-
sena tienreunan ja ojan välinen 
alue ihan karmeassa kunnossa 
Kirvunpolun ja Roinilanpolun 
alueella.

Sitten soitin YIT:lle ja tuhoami-
nen loppui. Auraustapa muuttui.

Terv. nimimerkki
Kuka korjaa jäljet?

Jotain hyvää

Myllylästä Koivulan kautta Lintu-
laan johtava puistotie sorastettiin 
2017 liian karkealla murskeella. 
Se hankaloitti pyöräilijöitä ja rol-
laattorilla liikkuvia sekä koiria, 
joiden tassut eivät tykänneet liian 
teräväsärmäisestä murskeesta.

Nyt talvella traktorimies aura-
si myös karkeamman aineksen 
tienvarteen, joten siitä iso kiitos 
auraajalle. Nyt kelpaa taas kaik-
kien liikkua puistotiellä.

Koiranomistaja

Artjärventie

Ei käytännössä hoidettu juuri-
kaan vaikka lisää rahaa saatiin. 
Oli huonosti aurattu pömpöttä-
mällä Kuivannon risteyksestä 
Artjärvelle. Liian heppoinen 
aurakone. Hiekkaakin oli tiellä 
hyvin harvoin.

Ojassa käynyt

Kaupungintalon läheinen parkkipaikka on usein ollut 
lumenkoontipaikka. Entisaikaan ei ollut tuollaisia 
kasoja, vaan ne pyrittiin ajamaan parin päivän sisällä 
pois. Lumikasa vei kolmen auton paikan.

Kuva Palojoentien maaliskuun loskasta, jota ei saatu 
aurattu kuin vasta myöhään iltapäivällä.
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Hellimön hoitotarjonta:

Mikä ihmeen sokerointi? 
Hellimön hoitotarjonnassa on 
myös sokerointi, joka varmaan 
aiheuttaa hämmennystä mo-
nissa! Sokerointi on siis iho-
karvojen poistoa lämmitetyllä 
sokerimassalla. Sokerointiin 
käytettävä massa on 100% 
luonnontuote. Sokeroin-
ti on hellävaraisempaa ja 
tehokkaampaa kuin toinen 
samantyylinen ihokarvojen 
poistotapa eli vahaus. So-
keri on vesiliukoista eikä 
tartu ihoon samalla tavalla 
kuin vaha. Sokerointi myös 
aiheuttaa vähemmän ihokar-
vojen sisään kasvamista tai 
karvatupentulehduksia. 

Sokerilla voidaan poistaa 
ihokarvoja kaikkialta kehos-
ta. Sillä saadaan pois myös 
kuollut ihosolukko, koska se 
kuorii ihoa samalla. Sokeri 
levitetään vastakarvaan ja 
karvat poistetaan aina niiden 
kasvusuuntaisesti. Se aiheut-
taa vähemmän kipua, ihon 
ärsytystä ja karvojen katkeilua 
kuin muut karvanpoistotavat. 

Sokerointiin kuluva aika 
riippuu alueesta, jolta kar-
vaa poistetaan ja siitä kuinka 

paljon karvaa on. Useimmat 
saavat säännöllisellä soke-
roinnilla karvankasvun vähe-
nemään tai heikkenemään. 
Hellimöllä esim. säärien 
sokerointi maksaa 40€, 

bikiniraja tai kainalot 20€. 
Sokeroinnin jälkeen vältetään 
saunaa, urheilua ja yleisesti 
ottaen hikoilua vuorokauden 
verran. Myöskään aurinkoa 
ei kannata ottaa tai iho tulee 
ainakin suojata hyvin. Kotona 
tehtävä kuivaharjaus, kuorin-
ta ja kosteutus ehkäisevät 
sisään kasvaneita karvoja 
tehokkaasti.

Nyt kesäksi kintut kuntoon! 
Hellimön ajanvaraus p.044-

3773017

Emma Malinen/Hellimö

Valoa kansalle
Asiakaspalvelija näkee usein kärjistetyssä 
muodossa tämän hetkisen kansan huono-
vointisuuden. Tapasin laivalla kolmekym-
mentä vuotta työskennelleen naisen, joka 
työskentelee kymmenen vuorokautta putkeen 
ja on vapaalla toiset mokomat. Hän suositteli 
yhtä jos toista kirjaa, uppoutui kirjallisuuteen 
ihmisten sijaan lomallaan. Keskustelimme, 
miten ihmisten käyttäytyminen on muuttunut 
parin viime vuoden aikana. Itsekkyys, minä, 
ego, minulle, mulle. Vaatimukset, töykeys, 
ylenkatse, kännykät. 

Hymyilen aina asiakkaille ja keksin tikustakin 
asiaa, hiljaisuuden suomalainen kaksikielinen 
meditaatiotraditio tosin hiipii välillä minuunkin 
asiakkaista. Puhun väreistä, muurahaisista 
tai merestä, pilvistä, kissoista tai autoista. 
Usein seinille. Silloin mietin, että vereni on 
liian villi tähän maahan. 

Tänään kolmen naisen joukko käveli sisään 
myymälään, jossa välillä somistan ikkunaa. 
Tervehdin iloisesti, en saanut vastausta. Ter-

vehdin toisella kielellä, en saanut vastausta. 
Tervehdin kolmannella kielellä, en saanut vas-
tausta. Tervehdin venäjäksi ”dóbryi den”, sain 
huvittuneen vastauksen trenssiin verhotulta 
selältä:” jos me saadaan katsoa rauhassa.” 
Hiivin takaisin ikkunaan, vedin päälleni peruu-
kin ja otin runokirjan käteeni, olin paikoillani 
kuin mannekiini hipihiljaa liikkumatta, supi-
sematta, mukisematta paikoillaan.

Lapsena sain kolmen pallon jäätelötötterön 
Tukholmassa. Arvaat varmasti kuinka sen 
kävi kun  pieni innostuneena katsoo kadulla 
kulkevia hevosia. Se jäätelöpallojen tippumisen 
jälkeinen hetki on monella ihmisellä selvästi 
pysyvä tunnetila. Mutta kuulkaa pienet teot, 
hymy, sanat, kysymys ”kuinka voit” on kuin 
saisi joka päivä unikoita ja pioneja ja ruusuja 
samassa kimpussa. Muista, että asiakaspal-
velija on töissä liikkeessä joka on hänelle 
mahdollisesti kahdeksan tunnin ajan olohuo-
ne. Olohuone, jonne tulee kylään sanattomia, 
kasvottomia, tunteettomia ihmisiä. Ja silti hän 
tervehtii. Ensin päivää, sitten god dag, sen 
jälkeen hello ja vielä ¡buenas! ja lisäksi ainakin 
dóbryi den. Oi sitä iloa, kun kerran elämässä 
kohtaa samanhenkisen sielun: ”Dóbryi den!” 
ja vaihtaa poskisuudelman ja antaa matkaan 
päivän runon ja mummin parhaat reseptit ja 
puhaltelee saippuakuplia perään.

Kolmen naisen koplan poistuttua myymälästä 
sanaakaan sanomatta, hymyä tuhlaamatta, 
huiskaisin kädelläni hymyillen ja huikkasin 
”Do svidanija!”, sillä he ymmärsivät selvästi 
vain venäjää.

Elä, anna, iloitse. 

Teresa Ackalin
Kirjoittaja on porvoolainen
laulava ikkunamannekiini.

KANTRIT
30 vuotta!
Se on niin iso juttu, että koko 
Orimattila kutsutaan mukaan 
juhlimaan kolmekymppisiä. 
Kantrit pidetään 20.-21.7. Varaa 
se aika jo allakkaasi ja sitten 
kantreille.

Kulkueeseen pyydetään mitä 
hauskimpia kulkupelejä ja veh-
keitä. Joka kylästä jotain hulva-
tonta, joten nyt ideoimaan. Kes-
kustan alueen liikkeet pyydetään 
mukaan kantrimeininkiin koko 
viikoksi. - Kesäkuun Extrassa 
13.6. lisää kantriasiaa.

Senaattori Alatalo
palaa mieluusti
JUHLAKANTREILLE
Mikko Alatalo saapuu jäl-
leen Kantreille 20.7. Keh-
räämön nurtsille.

Alatalolla oli viime vuonna 
tiukka aikataulu, joten hän 
lupautui tulemaan tänä vuon-
na uudelleen, uusien tuulien 
kanssa pidemmäksi aikaa.

Perjantain kantrivetoista 

iltaa täydentää ROCKVO-
YAGEN rockkishow ja muu 
paikkakunnan oma ohjelma.

THE BEATLESTA kunnioi-
tetaan lauantaina 21.7. lois-
tavan Jiri Nikkisen tribut 
bändin voimin. Illan kantri-
päällikkönä toimii Mutkaton 
EKI.

Senaattori Alatalo 20.7.Jiri Nikkinen lataa 21.7.

Raksapäivä veti väkeä
Vaikka lauantaina 21.4. ilmojen 
mestari ripotteli sadetta raksapäi-
vän aamuun, niin tapahtuma veti 
väkeä ihan kivasti. Arviolta noin 
1000 kiinnostunutta tutustui päivän 
antiin ja tarjouksiin. Hullun halvalla 
myydyt Gramin mikroaaltouunit 
tekivät kauppansa nopeasti, sillä 
20 mikroa myytiin 13 minuutissa! 
Eka maksoi 20 euroa ja viimeisenä 
olleen sai eurolla. 

Merosen grillimakkara maistui, 
ja sisätiloissa oli tarjolla kahvia, 
joka lämmitti sopivasti.

Esittelijät olivat tyytyväisiä kävi-
jämäärään ja tehtiin kauppaakin, 
mutta sitäkin enemmän peeärrää. 
Myös Maatalouspirkan oma väki 
myhäili tyytyväisenä raksapäivän 
saldoon.

Laituri meni
Nahkhiirelle

Raksapäivän aikana rakennet-
tiin laituri, jonka myyntituotto 
lahjoitettiin lyhentämättömänä 
MLL:n Orimattilan yhdistykselle. 
Laituria sponsoroivat Jita, ITW, 
Puumerkki ja Maatalouspirkka.

Laiturin ostamisesta jätettiin 
kolme tarjousta. Korkeimman 
tarjouksen teki Nahkhiiren Antti 
Lyyra, joka sai laiturin omakseen 
800 eurolla. 

Extraa kysyi Antilta, että minne 
laituri laitetaan?

- Se menee Nahkhiiren jää-

merelle.
- Orimattilan lapsiperheet 

kiittävät, totesi Outi Niemitalo 
MLL:n Orimattilan yhdistyksen 
puolesta. Raha on aina terve-
tullutta toiminnan tukemiseksi.

- Kiitos kaikille, jotka olitte 
mukana ja tekemässä Maata-
louspirkan raksapäivää. Tehtiin 
yhdessä hieno tapahtuma. Ensi 
vuonna tempaistaan taas, lupasi 
Tero Lahtonen.

Raksapäivässä oli mukavasti porukkaa. Kahvi maistui.

Laituri matkaa Mallusjoelle. Kuvassa MLL:n Orimat-
tilan yhdistyksen Outi Niemitalo, Maatalouspirkan 
rautapuolelta Tero Lahtonen ja Nahkhiiren edustajana 
Tommi Kiiveri.
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Kaupungin järkkäämää puistojump-
paa on liikuttu toukokuun alusta 
tiistaisin ja perjantaisin. Jumppa 
jatkuu koko toukokuun ajan Puis-
totien varrella liikuntapuistossa.

Perjantaina 4.5. jumpattiin eka 
kerran vs. liikunnanohjaaja Erika 
Blomin vetämänä. Mukana oli vajaat 
10 liikkujaa. Luvassa oli keppi- ja 
kumpparijumppaa.

- Jumppa on tiistaisin kello 15.15-
16.00 ja perjantaisin klo 13.00-
14.00. Kaupungin nettisivuilla näkyy, 
jos on jotain poikkeuksia, joten niitä 
kannattaa seurata, sanoo Erika.

- Jumppa on tarkoitettu nuorille ja 
aikuisille, joten mukaan vaan kaik-
ki, jotka haluavat liikkua ohjatussa 
ryhmässä. Eikä maksa mitään, ja 
saa taatusti hyvää mieltä ja pysyy 
notkeana.

- Myös liikuntapuiston laitteilla 
voidaan välillä tehdä kuntopiiriä.

Ensimmäisen kerran jälkeen ohjaa-
ja sai palautetta iloisesta liikunnasta. 
Tykättiin, kun sai jumpata omaan 
tahtiin. Musiikkikin soi taustalla.

Puistojumppa
lisää notkeutta

Nyt: Telma ja
kuiskausten koulu
Telma ihastuttaa taas Orimatti-
lassa!

Villa Lato-teatteri, Kehräämö, 
Pakaantie 1,

Orimattilan teatterin Tel-
ma-dramatisoinneissa edetään 
jo kolmanteen kirjaan, kun tänä 
keväänä ensi-iltansa saa Telma 
ja kuiskausten koulu.

Koulun käytävillä kuuluu kummia 
kuiskailuja tulevista syntymäpäivä-
juhlista, johon Telma ei saa kutsua. 
Onnistuuko Telma saamaan luok-
kalaisensa puhaltamaan yhteen 
hiileen, vai kuinka sanavalmiille ja 
nokkelalle tytölle tällä kertaa käy?

Telma ja kuiskausten koulu 
näytelmässä seikkaillaan tuttuun 
tapaan Myrskyluodossa vanhojen 
tuttujen luona. Näytelmässä on 

mukana myös pelottava noita 
Maribet. Näemme myös onko 
Maribet sittenkään pelottava 
vai haaveileeko hän kenties vain 
vanhasta sulhasestaan? Näihin 
kysymyksiin saat vastauksen 
aivan kohta!

Mila Teräksen kirjan pohjalta 
dramatisoinut Suvi Vanhalakka. 
Ohjaus: Ninni Parviainen

Esitys sopii kaikenikäisille. 
Liput: 10 € (tiedustele ryhmä-
alennuksia).

Varaukset ja tiedustelut:
myynti@orimattilanteatteri.fi
La 26.5. klo 15–16, su 27.5. 

klo 15–16, ma 28.5. klo 18–19, 
to 31.5. klo 10–11, pe 1.6. klo 
18–19, su 3.6. klo 13–14 ja su 
3.6. klo 15–16.

Halmaan Saunaseuran
tarkoitus on jalostaa
ruumiin kulttuuria…

Kaikki alkoi siitä, kun Radio 
Lahden toimittaja tiesi Mal-
lusjoella olevan yhden sau-
nahullun, josta halusi tehdä 
juttua. Siihen liittyen piti pe-
rustaa Halmaan Saunaseura, 
jotta juttu olisi virallinen. Niin 
tapahtui, että 21.2.2008 kello 
18.37 kokoustettiin Halmaan 
kylässä, Matikkalan tilan 
ZontaBarissa ja perustettiin 
saunaseura, jonka puheen-
johtajaksi valittiin Heikki 
Lilja ja varapuheenjohta-
jaksi Antti Lyyra, jotka oli-
vat kahdestaan paikalla. 
Samalla nuijittiin myös huvi-
toimikunnan puheenjohtajaksi 
Antti Lyyra ja varapuheenjoh-
tajaksi Heikki Lilja. Sihteeriksi 
ja varainhankkijaksi päätettiin 
valita Heikki Kivimäki, tosin 

vuoden koeajalla.
Radiolähetykseen piti saada 

myös saunaseuran tarkoi-
tukseen liittyvää asiaa, niin 
päätettiin seuraavaa: 

* Jalostaa ruumiin kulttuuria 
Halmaalla.

* Ympäristön huomioon 
ottaminen (perhe).

* Suosia erilaisia maata-
louden jatkojalostustuotteita.

- Siitä se Halmaan Sau-
naseura sitten polkaistiin 
käyntiin, naureskelee Antti, 

- Tietty seuralla piti olla 
myös säännöt, joiden mukaan 

ollaankin elelty jo kymme-
nen vuotta. Yksi perusjutuista 
on, että jäsenen tulee asua 
Halmaalla, mutta ulkopuolisia 
voidaan ottaa kokelasjäsenik-
si hallituksen niin katsoessa. 
Koeajan jälkeen kokelasjäse-
nen asemaa voidaan korottaa.

- Sitten sääntöihin tuli kul-
tainen ohje: Jäsen saa sau-
noa korkeintaan seitsemänä 
päivänä viikossa. Kertojen 
määrää ei ole rajoitettu.

Antti kertoo, että sääntöihin 
kuuluu myös, että kokoon-
nutaan vähintään yhden 

kerran kuussa saunomisen 
merkeissä.

Seuran jäsenmaksuna on 
monipuolisia maatalouden 
jatkojalosteita.

Vierailijoista on päätetty, 
että heistä on vähintään 
neljää päivää ennen seuran 
kokousta jätettävä hakemus 
hallitukselle. Kuitenkin ennen 
hallituksen kokousta, vaikka 
hallituksen kokous olisi viik-
koa ennen seuran kokousta. 
Hallitus käsittelee asian. Vie-
railijoiden läsnäolo on sallittu 
vain hallituksen jäsenen/jä-
senten ollessa paikalla.

Saunaseurassa
on niin mukavaa
- Me saunotaan ja istutaan 
iltaa, keskustellaan ja paran-

nellaan paikkakunnan ja maa-
ilman asioita. Nautimme myös 
hyvästä ruuasta ja juomiakaan 
ei ole unohdettu, saunaolut 
maistuu ainakin yhden verran.

- Saunomme vuoroin vie-
raissa, eli saunaseuran jä-
senten luona. Sitten teemme 
retkiä muuallekin, tietty sau-
notaan ja nautitaan. Ollaan 
käyty saunomassa Viron 
Kalmassa, Helsingissä ja 
Tampereella. Myös Ristiinassa 
käytiin saunaseuran retkel-
lä nauttimassa savusaunan 
löylyistä. Toki savusaunaa 
löytyy myös omasta takaa, 
Antti selvittää.

Saunaseuran nykyinen 
puheenjohtaja on Heikki. 

Varapuheenjohtaja on Antti. 
Koskaan ei ole ehdolla muita 
hallitukseen, vaan aina vali-
taan erovuoroiset uudestaan. 
Joskus äänestetään puheen-
johtajasta, jolloin Heikki saa 
yhden äänen Antilta ja Antti 
yhden äänen Heikiltä. Äänet 
menevät tasan ja silloin pu-
heenjohtajan ääni ratkaisee 
uuden puheenjohtajan valin-
nan…

Saunaseurassa on myös 
ulkopuolisia jäseniä. On yksi 
ulkomaan edustaja Pukkilasta, 
yksi ulkojäsen Hakoisilta. Yksi 
ulkomaan edustaja, Ove Lilja, 
ulkomailta. Yksi kunniajäsen, 
joka on kuljetuspäällikkö. 
Saunameijuna toimii Simo 
Puumala, joka on raken-
nellut saunoja saunaseuran 
käyttöön, hän on toinen kun-
niajäsen. Naisjaostokin löytyy, 
jossa on täysi osanotto, yksi 
jäsen.

- Huumori on saunaseuran 
ykkösjuttu. Löylyjen lisäksi. 
Tietty mieleen ovat myös ne 
maatalouden jatkojalosteet 
kavereitten kesken, Antti 
pelkistää kaikki nautinnot.

Vihanneksia joka ma-
kuun.

Keppijumpassa yläselän ja 
hartian lihakset saivat hy-
vää kyytiä Erikan johdolla.

Saunaseuran porukkaa istumassa iltaa ja nauttimassa antimia. Löylyjen jälkeen.

Tässä savusaunassa voi kuusi saunaseuralaista naut-
tia löylyistä.

“ Huumori on saunaseuran ykkösjuttu. 
Löylyjen lisäksi. Tietty mieleen ovat myös 
ne maatalouden jatkojalosteet kavereitten 

kesken.
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Aurinkoista!
Kyllä se kesä sittenkin saa-
pui ja arska paistaa taas niin 
pahiksille kuin taviksillekin.

Tosin ei paista enää Arskalle, 
joka vaihtoi hiippakuntaa ja 
ei enää vedä Reiskan kanssa 
sorsapuistossa joogakursseja. 
Oheinen kuva vielä muistona 
viime suvelta, kun Arskakin 
meditoi joogan tuiskeessa.

* * *
Tällä viikolla on muistaakseni 
toukomarkkinat lauantaina. Pi-
tää taas kiertää kaikki tarjous-
paikat ja varsinkin ne missä 
saa suihin pantavaa. Kärrytie 
on aina varma mesta ja sit-
ten Kehräämölläkin taitaa olla 
jotain melskettä. Pitää ottaa 
osaa, eikä aina naukua ettei 
Orimattilassa tapahdu mitään.

* * *
Maakuntavaalit syksyllä vai 
ei? Siinäpä kymysys, johon ei 
vieläkään ole saatu vastausta. 

Jos tulee, niin Eetvartti suo-
sittaa yli puoluerajojen yhteistä 
Orimattilan ehdokasta. Etteivät 
kaikki puolueet aseta omia 
ehdokkaitaan, jotka saavat 
vain hajaääniä, jolloin se Ori-
mattilan oma jää valitsematta.

Nimiä ei heitetä kehiin, mutta 
yksi kriteeri: ehdokkaan on 
oltava alle viisvitonen kaveri tai 
neito. Myös hyvä Orimattilan 
kokonaistuntemus on suotavaa 
ja miksei myös palveluystäväl-
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Salon Korjaamo Oy
Käkelänraitti 2 A Orimattila, 03 777 1244

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

Auto puhtaaksi!
EDULLISESTI!
3xperuspesu 30€
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10xpesukortti 
- 25% alennus
Tarjous voimassa
kesäkuun loppuun
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PESULINJA MA-PE 7-21 JA LA-SU 9-18

lisyys. Siinä olisi pikku ehtoja 
sopivalle ehdokkaalle, joka on 
pyörinyt myös Päijät-Hämeen 
muissa kunnissa. Nyt sitten 
pikkasen valoja päälle edes 
tässä asiassa…

* * *
Meikä on jo pitkään seu-
raillut kuinka joku onneton 
mammanpoika vääntelee 
liikennemerkkejä kumoon tai 
tienviittoja solmuun Orimatti-
lassa. Se ei todellakaan vaadi 
suurta älykkyysosamäärää. 

Käkeläntien varrella on usein 
käännetty liikennemerkkejä 
osoittamaan väärään suun-
taan, mm. junaradan ylikäy-
tävän stop-merkki.

Viimeisin temppu tehtiin sa-
moilla nurkilla kohtaan, kun 
Käkeläntietä tullaan rautatien 
suunnasta Tokkolantien ris-
teykseen, jossa Käkeläntie 
haarautuu myös kevyenlii-
kenteenväyläksi. Aiemmin 
siinä oli nuoli osoittamassa 
ajoneuvoille miten Käkelän-
tie jatkuu ja betoniporsas oli 
esteenä, ettei ajeta pyörätielle 
autoilla. Nyt se liikennemerk-
ki on poissa ja betonipossu 
makaa ojassa… 

Siinä outo autokuski ajaa 
taatusti väärin. Ja joku tollo 
nauraa ja saa orkut pusikossa?

* * *
Aitoa kuvaa mukamas Eet-
vartin Ladasta, jonka joku oli 
nähnyt ja kuvannut Tallinnan 
reissullaan, upean lentosata-
mamuseon Lennusadam nur-
killa. Ilmeisesti heppu oli itse 
siellä iloisten tyttöjen alueella.

Ratkiriemukkaan Ladan ku-
van olikin napannut ja viesti-
nä oli, että onkohan Eetvartin 
legendaarinen ”Laatokka” a) 
kähvelletty mafiapoikien toi-
mesta eteläiseen naapuriin, 

b) viety tuunattavaksi, kun 
työvoima on halvempaa, 
vai c) ihan vaan työmatkalla 
kenties lehden lukijareissun 
suunnitteluun liittyen?

Pakko vastata, että etten ole 
viime aikoina tutuille vippaillut 
enkä ajele tuollaisella vanhan-
aikaisella vehkeellä. Eetvartin 
Lada on kuin satelliittiohjus, 
joka erottuu muilla tavoin kuin 
se perinteinen venakko. Heh.

* * *

Sitten piirroskuva, jonka lähetti 
pikku-Kalle. Poika oli piirtänyt 
kuvan ja oli kovasti huolissaan, 
kun polliisiauto joutuu ajamaan 
tosi mutkaista tietä Hennaan. 
Jos siellä tapahtuu vaikka 
junaryöstö, niin miten ehti-
vät kiltit polliisisedät apuun? 
Toivottavasti enää ei ole juna-
ryöstöjä, sillä ei Hennaan voi 
mennä mutkattoman suoraa 
niin kuin aikanaan kylän rai-
kulipojat musiikkikeikoillaan.

* * *
Musiikista tuli mieleen, että 
Orimattila on musikaalista 
seutua. Oikein kun ruppee 
miettimään niin löytää mo-

nia musiikin taitajia. Mutkat-
tomat ennen ja nytkin Ekin 
johdolla, Mieslaulajat, jossa 
mukana todella upeaäänisiä 
äijiä, ihan mestaritasoa lau-
lajina, sitten Perinkonut, jot-
ka pokkaavat kiitosta Lahtea 
myöten, ja tangokuningaskin 
asustelee täällä. Sitten löytyy 
monia muitakin, on Taru Ny-
man, on Jarno Kuusisto, joka 
vuonna 1992 voitti Kultaisen 
Harmonikan, on Kaj Chydenius, 
joka on Suomen tunnetuim-
pia säveltäjiä.. Orimattilasta 
löytyy monia osaajia, myös 
Heinämaan kultakurkku, jo-
ka nuorempana lauloi ja teki 
kaatoja niin kuin Eetvarttikin.

* * *
Kantrit naatiskellaan heinä-
kuussa. Eetvartti oli viime 
vuonna kantrikulkueessa, siinä 
oman kylän saunaporukoitten 
vanavedessä. Morjestelin ka-
tukansalle, joka suorastaan 
ulvoi ihastuksesta.

Railakkaasta sadekuurosta 
huolimatta jäin viettämään il-
taa Kehriksen nurtisille, kun 
oli niin kiintoisaa… Sadekin 
taukosi, bileet jatkuivat ja nap-
pasin kännykkäkuvan miten 
aurinkokin häikäisi.

Joku tiesi kertoa, että Ori-
mattilan väkiluku lähti laskuun 
silloin, kun kantrit loppuivat 
kotieläinpuistosta..?

* * *
Pieski päästää Kuprun lopul-
takin eläkkeelle. Ihan kuin jos-
tain kuuluisi kättentaputuksia?

* * *
Nauttikaa kaikesta. Tavataan 
terasseilla.

E E T V A R T T I

Sateen jälkeen kantreilla aurinko hymyili säteillen.

Viimeinen kuva Arskasta, joka tässä Reiskan kanssa 
joogaa sorsapuistossa. Arskalla ei ole enää tuskaa. Jollain on pahoja ongelmia itsensä kanssa, kun 

vääntelee liikennemerkit väärään suuntaan ja Käke-
läntiellä kierittänyt betoniporsaankin ohjaan?

Tämä ei ole Eetvar-
tin Lada, vaan jonkun 
viruvalkian sirkusauto. 
Kaunis kuin mikäkin
(lukijan kuva).

Pikku-Kalle lähetti piirroksen, jossa polliisi joutuu aja-
maan mutkaista tietä Hennaan. Vaatii kuskilta lähes 
rallikuskin taitoja.
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Orimattila, puh. 040 546 3076

Kaivojen pesut, pohjamassojen vaihdot,

KIINTEISTÖ KANE

Kun tarvitset puhdasta vettä, soita meille!

kuivanakin kautena

Puhtaan veden
kuljetusta

,

249090 Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00
la 9.00-13.00

AINA EDULLISESTI!

www.lantmannen.fi/orimattila

6900

LETKUVAUNU 
Gardena 08004-28

FAGIMEX 
HS 100S 
PÖYTÄSAHA 

3900

TELESKOOPPI- 
VARSI 
160-290CM 
GARDENA 03720-20

lantm

+ KAUPANPÄÄLLE 
RÄNNIPUHDISTIN

FERRAMOL 
ETANASYÖTTI 1KG 

1490

ROUND UP 
BIO 1 L

16900

Aurinkoisia kesäpäiviä 
S-market Orimattilasta!

Palvelemme 
ma–pe 7–21, la 8–21, su 10-20

Tervetuloa!

S-market Orimattila 
Erkontie 16 

16300 Orimattila


