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Kauniit
KESÄ-
KUKAT
ovat
saapuneet.
Tule ja ihastu!

Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu 
Diia Oy

Avaa tili!
Saat 12 kk
korotonta

maksu-
aikaa!

Ajanvaraus netissä www.orimattilannakokeskus.fi

(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

osta 1
saat 2

Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

Tai

OUTLETISTÄ

Näöntarkastus optikolla
kaupan päälle!

kehykset 0€

Kysy lisää myymälästä

SILMÄLÄÄKÄRIT:
Ke 15.5. Ritva Lemola
Ma 20.5. Ilkka Puusaari
Ti 28.5. Jukka Siitonen
Ti 4.6. Ritva Lemola
To 13.6. Aleksi Sarkola

POP UP-tehtaanmyymälä
15.-18.5. Erkontie 12, ORIMATTILA

UUTUUKSIA!
OUTLET-löytöjä!

Korut & asusteet

Vain 4 PÄIVÄÄ!
KE-TO 10-17,
PE 10-18
LA 10-14

TEHDAS & MYYMÄLÄ, Vaahteratie 4 B, Oitti, P. 050 518 8667

UU
OU

K

VERKKOKAUPPA: www.sarafaani.fi

Valmistettu Suomessa
KOOT
XS-5XL
KK
XX

POP UP-myymälä 15.-18.5. ORIMATTILA
ERKONTIE 12 (Näkökeskuksen naapurissa)

p. 045 248 7338. Sarafaani-facebook

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

Kenkätalo
MASCOTTI

Markkinatarjouksia 18.5.

Tarj. tuotteita niin kauan kuin riittää!!!
Erkontie 14, S-marketin vieressä, 
ORIMATTILA, puh. 050 309 3383

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

Anjan keittämä
kahvi maistuu
pullan kera!
TERVETULOA!

KAHVITARJOILU
18.5. klo 9-13

29€

30€
Naisten
TARRA-
LENKKARI

Naisille ja
miehille
VAPAA-AJAN
KENKÄ
koot 36-46

koot 36-42

KAIKKI LASTEN
JALKINEET POIS!

POIS! POIS!

30€

20€

10€

TULE JA
TEE NYT
LÖYTÖJÄ!

KESÄKUUSSA
TAVATAAN 12.6.

Nyt lauantaina
18.5. klo 9-13

TOUKO-
MARKKINAT
Katso lisää lehden sisäsivuilta.
Lisäksi paljon kivaa luettavaa ja
mukavia tarjouksia. Lukuhetkiä!!
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Orimattila 15.5.2019

Kesän avaus la 18.5.

KYSY VAPAISTA ASUNNOISTA
Orimattilan Vanhustentaloyhdistys Ry:llä

on useita vapaita asuntoja Puistotiellä 35m2 ja
Kuismapolulla 40m2. Lisätietoja huoneistoista

annetaan Orimattilan Isännöintikeskuksesta ti-to 9-15   
Orionaukio 4, 16300 Orimattila

puh. 03-7771000 tai sähköpostilla orimattila@imasa.fi 
www.olanvanhustentaloyhdistys.fi

Orimattilan Vanhustentaloyhdistys ry

Jo perinteiseen tapaan Orimattilan kesä avataan touko-
markkinoilla, jotka pidetään tulevana lauantaina 18.5. kello 
9-13 keskustan alueella. 

Luvassa on taas monenlaista tempausta ja tarjoilua. 
Kärrytiellä on tosi paljon katsottavaa ja siellä on myös 
grillimakkaraa tarjolla Akku ja Varaosan pihassa. Tien toisella 
puolella tapahtuu, kun Värisilmä lataa ulkotorille tavaraa ja 
sitten esittelyssä on uusi auto vastaan vanha auto. Miten 
on automalli muuttunut vuosien saatossa, niin sen voi käy-
dä tutkailemassa. Ynnä muuta Kärrytien markkinahumua. 
Mascotissa on hurjaa meininkiä, kun lasten jalkineitten 
tyhjennysmyynti jatkuu. Nyt saa halvalla laadukkaita lasten 
kenkiä, joita mummut ja papat voisivat ostaa lastenlapsilleen.

Katso lisää tästä lehdestä mitä missäkin tapahtuu.

Suuressa muutoksessa

Maataloudessa pärjää vain isot tilat. Nekin 
ovat rajussa puristuksessa, kun maailma 
muuttuu.

Orimattila on ollut vahva maatalouspitäjä, Hämeen vilja-aitta. 
Täällä on ollut myös monia teollisia yrityksiä, jotka ovat 
työllistäneet paljon porukkaa.

Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on Suomessa 
tapahtunut rajuja muutoksia niin maataloudessa kuin teolli-
sissakin työpaikoissa. Pienimmät maatilat ovat lopettaneet 
ja pellot myyty isommille, jotka nyt yrittävät selvitä jollain 
konsteilla hengissä.

Isojakin yrityksiä on lopettanut halpatuonnin takia tai 
sitten ovat itse siirtäneet tuotantoaan halvan työn maihin.

Orimattilassa koetaan ihan samoja ongelmia. Miten 
haasteisiin sitten vastataan, se on hakusessa, kun ei niin 
vaan löydy uusia yrityksiä.

Yksi sellainen olisi ollut muutama vuosi sitten venäläinen 
Yandexin datakeskus, joka oli kiinnostunut Tuuliharjan yri-
tysalueesta. Orimattilan osaajat eivät kuitenkaan hoitaneet 
hommaa kotiin. Sen sijaan Mäntsälä nappasi Yandexin. 
Venäläinen yritys on osoittautunut Mäntsälälle melkoiseksi 
rahasammoksi ja myös lämpöenergian tuottajaksi, kun 
yhteistyössä luotu ekosysteemi lämmittää Mäntsälässä. 
Yandex olisi taatusti antanut myös Hennan asuntoalueelle 
potkua.

Persut voitti Orimattilassa
Palataan vielä eduskuntavaaleihin, sillä vaalit menivät Ori-
mattilassa aika yllättävästi, sillä perussuomalaiset nappasi 
peräti 27,6 prosentin äänisaaliin, yhteensä 2272 ääntä. Onko 
kaupungissa tapahtumassa pikku vallankumous, sen aika 
näyttänee? Perussuomalaisten suosio on kasvanut roimasti 
kuntavaaleista 2017, jossa he saivat 16,5 prosenttia äänistä.

Kakkosena kiri kokoomus 19,6 prosentilla, ääniä 1616. 
Vuoden 2017 kuntavaaleissa kokoomuksen osuus oli 22,4 
% annetuista äänistä.

SDP oli kolmantena 17,3 prosentilla ja äänimäärä 1426. 
Kuntavaaleista kasvua yksi prosentti.

Keskusta romahti Orimattilassakin. Aikanaan suurin ja 
kaunein sai 15,2 prosenttia äänistä, yhteensä 1251 ääntä.

Kuntavaaleissa keskustan osuus oli vielä 24,3 %.
Muitten puolueitten ääniosuudet jäivät jo reilusti alle 10 

prosentin, joista suurimpina olivat vihreät 6,1 %, vasemmis-
toliitto 5,6 % ja kd 4,6%. Liike nyt sai 1,5 % ja siniset 0,5 %.

Mukavaa toukokuuta!

Reijo Välkkynen www.olanextraa.fi

Metsärinteentie 18, Orimattila La 18.5. klo 12-15 
Esittelyssä kaunis Kastelli-koti, huoneistoalaltaan 111 m2.  
Tämä peruspakettina toimitettu koti on lähes valmis.

Mukana näytöksessä Uudenmaan Laatu Keittiön sekä 
Maatalouspirkan edustajat. Opastus Arolantieltä. 
Tervetuloa tutustumaan tähän yksilölliseen kotiin!

Paikalla Kastelli-kauppias Petri Rytikangas p. 046 851 0850

Aloita unelmasi
TOTEUTTAMINEN TALONÄYTÖKSESTÄ!

Hengittävä rakenne kaikkiin 
talomalleihin, pyydä tarjous! GREEN™

HAE UUSI TALOKIRJA NÄYTÖKSESTÄ!

SUOSITTU CITY-MALLISTO UUDISTUI!
KATSO, MITÄ MUUTIMME: KASTELLI.FI

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

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

Kastellin taloesittely 18.5.

Arolan asuntoalueelle
noussut uusi omakotitalo

- Tervetuloa taloesittelyyn lauantaina 18.5. Osoite on 
Metsärinteentie 18. Voit saada uusia vinkkejä kodin-
rakentamiseen, Tapio Matti suosittaa.

Metsärinteentie 18 Arolassa 
on lauantaina 18.5. kello 12-
15 mielenkiinnon kohteena, kun 
silloin siellä on lähes valmiiksi 
rakennettu Kastelli-talo ja Uu-
denmaan Laatu Keittiön keittiö- 
ja kodinkalusteet esittelyssä.

- Kyseessä on osittain muun-
neltu Kastelli-talo, jonka raken-
taminen aloitettiin viime vuonna. 
Talo on noussut monien orimat-
tilalaisten osaajien toimesta 
sekä myös hartiapankkivoimin, 

pohjustaa yrittäjä Tapio Matti 
Järvinen Uudenmaan Laatu 
Keittiöstä.

Asuinalaa löytyy 111 neliötä 
ja se sisältää: 3 mh, oh, keittiö, 
khh, s+ph, khh.

- Talo on rakentunut monien 
Orimattilan ammattiosaajien 
kanssa. Pohjatyöt kaivoi Kaivin 
Rajala Niinikoskelta. Myllylän Be-
tonin laadukkaasta betonista on 
lattiavalut tehnyt Jarkko Patjas. 
Sähkötyöt on vetänyt Artjärven 
Sähkö ja lvi-töistä on vastannut 
LVI-Kaikko.

- Rakennustarvikkeet, kuten 
harkot, maalit, saunatuotteet, 
laatat ja panelit, ne on hom-
mattu Maatalouspirkan rauta-
kaupasta. Sinne annetaan myös 
kymmenen pistettä laadukkaasta 
palvelusta ja tuotteista.

Uudenmaan Laatu Keittiö on 
toimittanut taloon kaikki kiinto-
kalusteet; keittiö, kodinhoitohuo-
ne, makuuhuoneitten ja eteisen 
komerot sekä wc-kaapistot.

- Uusia keittiökalusteita on 
tarjolla useita eri vaihtoehtoja 
niin uuden talon rakentajalle kuin 
remontoijallekin. Kaikki tehdään 
asiakkaitten toivomusten mu-
kaan. Toimitusaikakin on aika 
nopea, sillä 3-4 viikossa saadaan 
kaikki kuntoon, Tapio Matti lupaa. 

- Olen ollut keittiösuunnittelu- 
ja myyntityössä jo 18 vuotta. 
Kannattaa ottaa yhteyttä, jos 
haluaa uuden keittiön. Myös 
Mega Areenalla voi tutustua 
keittiökalustenäyttelyymme ja 
soittaa minulle 045 145 0456.

Kastelli-talo
on suosittu

- Jo 25 vuotta Kastelli-talo on 
ollut Suomen markkinajohtaja 
ja se on siksi hyvä valinta, kun 
halutaan rakentaa laadukas uusi 
koti, kertoo Petri Rytikangas, 
Kastelli-kauppias. 

- Kastelli kuuluu vakavaraiseen 
Harjavalta Oy -konserniin, joten 
siksikin voimme taata luotet-
tavuutta. Asiakkaat saavat 
meiltä toimitusvarmuuden ja 

laadukkaat tuotteet. Annamme 
myös kaikille Kastelli-taloille 10 
vuoden rakennevastuun. Se on 
iso pointti. 

Petri kertoo, että Metsärinteen-
tie 18:n Kastelli-talo on yksilöl-
linen koti, joka on valmistettu 
asiakkaan toiveitten mukaan.

- Kastellilta tuli materiaalitoi-
mitus ilman pystytystöitä, jotka 
asiakas teki itse. Meiltä löytyy 
kyllä myös muuttovalmiita ta-
lovaihtoehtoja. 

- Talopaketin toimitusaika 
riippuu usein myös siitä, miten 
nopeasti kunnissa käsitellään 
rakennuslupahakemukset. Vie-
lä meiltä löytyy loppusyksyyn 
Kastelli-taloja. Nopeat syövät 
hitaat, joten kannattaa pitää 
kiirettä. Rohkeasti vaan yhteyttä 
ja rakennetaan sinullekin uusi 
Kastelli-koti, Petri suosittaa.

Petri on mukana 18.5. taloesit-
telyssä, ja hänet tavoittaa nu-
merosta 046 851 0850.
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Orimattilan Mieslaulajat
Kevätkonsertti

Johtaa: Kimmo Puunenä   Säestys: harmonikka: Jarno Kuusisto  
Solistit: Erkki Anttonen, Hannu-Pekka Halme, Kai Koskinen, 
Veli-Matti Onnela, Pentti Sallinen, Jarkko Seppälä 
MYLLYLÄN KOULU Su 19.5.2019 Klo 16.00 
Lippu 15 €  
OP Koti Orimattila, Orimattilan Tapetti ja Väri, kuorolaiset, ovelta 

szerelem

lyubov´
ást

- 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 nä-
kemyksiä ei julkaista.
Mieluusti mielipiteet sähköpostitse: reijomedia@hotmail.com

Kiitos pöntöistä
Olemme jo monena vuonna 
ihailleet, kuinka joku on niin 

ystävällinen, että rakentaa lin-
nuille pönttöjä ja tuo ne sitten 
myyntiin tien varteen keväisin. 
Siitä iso kiitos.

Oheisessa kuvassa taas 
kottikärryllinen linnunpönt-
töjä, joista voi laittaa va-
paaehtoisen tarvikemaksun 
pylväässä olevaan pönttöön. 
Siitä olemme mekin ostaneet 
muutaman pöntön pikkulinnuille. 
Tämä paikka on Artjärventien 
oikealla puolella, ennen kuin tul-
laan Käkelän taajama-alueelle. 
Siinä viidenkympin alueella pikku 
mäkien nurkilla.

Ville ja kaveri

Nuuskarasioita heitellään 
Orimattilassa tienvarsille 
ja ojiin.Luontoystävän kiva pönttötempaus linnuille.

Me siivottiin
Kyllä oli taas tienvarret täynnä 
roskia. Kaikenlaista roinaa, joi-
ta ihmiset heittävät pääasiassa 
autoista tielle ja ojiin.

Entisaikaan roskissa oli yli-
voimaisesti eniten tyhjiä tu-
pakka-askeja, mutta ne ovat 
pikkuhiljaa vähentyneet, kun 
ihmiset eivät enää polta niin 
paljon. Sen sijaan tilalle ovat 

tulleet pyöreät nuuskarasiat, joita 
löytyy nyt myös asuntoalueiden 
nurkista ja ojista.

Miksi pitää roskata? Osaatko 
siihen vastata?

Puhtaat paikat

LC Orimattila/Viljamaa
lahjoitti sydäniskureita
Peräti kolme uutta sydäniskuria, eli defibrillaattoria, saatiin LC Ori-
mattila/Viljamaan lahjoituksena huhtikuussa. Kyseessä on todella 
tärkeä lahjoitus, sillä ”defi” on tärkeä auttaja ja pelastaja, kun 
sydän saa rytmihäiriön.

- Sydäniskurit menevät Orimattilassa S-Marketin ja K-Marketin 
aulaan sekä yksi menee Pukkilaan lastentarhan tiloihin. Rahat 
lahjoitusten toteutumiseen tulee palveluhakemiston mainostuloista, 
selvittää Keijo Vilander, LC Orimattila/Viljamaan klubipresidentti.

Defibrillaattori, eli kansanomaisimmin sanottuna ”defi”, auttaa 
sydämen pysähdystilanteessa poistamaan haitallisen rytmihäiriön. 

Orimattilassa on sydäniskureita nyt ainakin seuraavissa paikoissa: 
S-Market, K-Supermarket, Värisilmä sekä netistä löytyvän defi.fi 
-tiedoston mukaan laitteita on myös terveysasemalla, uimahallilla, 
KeraGroupilla, Nescolla, Vartiointikeskuksella ja Allu Oy:llä Pennalassa.

Sydänpysähdyksen sattuessa toipumismahdollisuuksiin vaikuttaa 
merkittävästi aikaviive, jolloin sydämen oma rytmi ja verenkierto 
saadaan palautettua. Rytmihäiriön poisto edellyttää defibrillaattorin 
antamaa sähkövirtaa.

Aina pitää soittaa hätänumeroon 112, kun tarvitaan apua sai-
raustapauksissa.

Nuorisoseuran tarina
LYHYTELOKUVAN
ENSI-ILTA  SU 19.5.2019
KLO 17  Tönnön koululla

Kahvio koulun ruokalassa. Vapaa pääsy!

S-Market Orimattila

Laura ja Anu ovat
uudet marketpäälliköt
Vuodenvaihteessa vaihtui 
S-Marketissa marketpäällikkö, 
kun Tero Vehko siirtyi muualle 
ja hänen tilalleen tuli Laura 
Haavasoja. 

Myös apulaismarketpääl-
likkö on vaihtunut. Uutena 
apulaismarketpäällikkönä 
aloitti Anu Nurminen vapun 
jälkeen. Extraa kävi tutustu-
massa Lauraan ja Anuun ja 
tässä heidän kuulumisiaan.

Laura saapui marketpääl-
liköksi S-Market Turengista.

- Aloitin vuonna 1998 Hel-
singin Osuuskaupassa oppiso-
pimusmyyjänä. Kaupan ala 
tuntui hyvälle ja kouluttauduin 
merkonomiksi ja kävin erilaisia 

muita koulutuksia. Eri vaihei-
den ja kaupoissa olojen myötä 
olen nyt täällä Orimattilassa.

Kysymykseen mitä uutta 
Laura tuo Orimattilaan ja 
miten alku on täällä sujunut, 
niin hän vastaa:

- Alustavasti on suunnitteilla 
salaattibaari, joka olisi pilot-
tihanke, ja se voisi toteutua 
kesällä. Toki muitakin ideoita 

on ilmassa, mutta niistä kerron 
sitten, kun ne tulevat ajan-
kohtaiseksi.

- Minut on otettu täällä vas-
taan tosi hyvin. Nyt alkaa jo 
kaikki tulla tutuksi ja ihmiset 
tulevat juttusille. Palautetta tu-
lee laidasta laitaan, mikä on 
hyvä juttu.

Orimattilan S-Market on 
yksi Suomen suurimmista. 

- Tervetuloa S-Marketiin kaupoille ja tutustumaan. Meitä voi ottaa hihasta kiinni ja 
kertoa miten voimme palvella parhaiten, Anu ja Laura sanovat.

Tavaravalikoimaa on runsaasti.
Entä se, että saavatko asi-

akkaat esittää toiveita uusista 
tuotteista ja suositaanko lä-
hialueen tuottajia?

- Kyllä ja ehdottomasti. Ai-
na otetaan vastaan toiveita ja 
koko ajan pyrimme ottamaan 
enemmän vastaan lähialueen 
omien tavarantoimittajien 
tuotteita.

Oppia tulee
Orimattilasta

Apulaismarketpäällikkö Anu 
tulee Heinolasta. Hän jo nuo-
rena tyttönä haaveili asiakas-
palvelutyöstä, kun halusi olla 
ihmisten kanssa tekemisissä.

- Se oli vuonna 1997, kun olin 
liikenneasemahöylänä Tähtiho-
vissa. Se taisi olla ihan Suomen 
ensimmäisiä liikenneasemia. 
Se oli hyvää alkuoppia ja sieltä 
sitten Heinolan ABC:lle. Matka 
on jatkunut merkonomi- ja eri 
koulutusten jälkeen nyt tänne 
Orimattilaan, Anu selvittää.

Kysymykseen, mitä uusia 
tuulia Anu tuo Orimattilaan, 
niin hän vastaa:

- Orimattila tuo minulle uusia 
tuulia, uskon että Orimattila 
opettaa minua eteenpäin!

 Kasvisten osuus ravinnossa 
on kasvussa. Kumpikin mar-
ketpäällikkö painaa peukkua 
kasvisruualle.

- Minä olen jo pitkään suo-
sinut kasvisruokaa, toki myös 
kalaa, Laura kertoo ja lisää, 
että hän yllättyi positiivisesti, 
kun S-Market Orimattilassa on 
niin laaja he-vi-osasto.

- Samaa mieltä olen minä-
kin. Kokeilin taannoin yhden 
kuukauden olla pelkällä kasvis-
ruualla ja ihan hyvin se sujui. 
Nykyisin kasviksia kuuluukin 
enemmän päivittäiseen ruo-
kavaliooni, Anu sanoo.

- Kasviksista saa ihan kuin 
uutta virtaa jaksamiseen, joten 
suositamme kaikille kasvisten 
käyttöä. Vihannekset, juurek-
set, marjat ja hedelmät ovat 
terveellisiä. Ja hyvänmakuisia.

- -
S-Market on mukana touko-
markkinoilla. Tarjousten lisäksi 
jaossa on 300 kpl Lapinjärven 
Leipomon Landeruis -leipää.

“ Kasviksista saa ihan kuin uutta virtaa 
jaksamiseen, joten suositamme kaikille 
kasvisten käyttöä. Vihannekset, juurekset, 

marjat ja hedelmät ovat terveellisiä. Ja hyvän-
makuisia.
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KOTIPIZZA & ROLLS
20 v synttärit
lauantaina 18.5.

• KAHVITARJOILU
• ARVONTAA ym.
Lapsille ilmapalloja

PIZZAT,
BURGERIT,
JUOMAT
- ihan kaikki!-20%
TERVETULOA!

Erkontie 12, Orimattila • 03 526 0560

Avoinna ma-la klo 11-21, su 12-21
LOUNAS ma-pe klo 11-14

www.kotipizza.fi          Kotipizza Orimattila  

KAIKKI TUOTTEET

20 vuotta täyteen la 18.5.

Kotipizzassa juhlitaan
- Pienenä tyttönä haaveilin, että 
minusta tulee yrittäjä johonkin 
ruokakauppaan. 15-vuotiaana 
lähdinkin sitten elintarvikeliik-
keeseen hommiin Hesassa. Tän-
ne Orimattilaan muutin 1990 
ja olin kaupan töissä mm. Valt-
ti-Rabatissa, muistelee Marjut 
Åkerman reilun parinkymmenen 
vuoden takaisia aikoja.

- Sitten näin lehdessä Kotipiz-
zan ilmoituksen, että haetaan 
franchising-yrittäjää Orimatti-
laan. Innostuin asiasta ja sain 
ketjun kautta kaiken tarvittavan 
avun ja alkurahoituksenkin, joten 
perustin Orimattilan Kotipizzan 
19. toukokuuta 1999. Erkontie 
nelosessa alkoi Kotipizzan toi-
minta.

Marjut on valintaansa tyytyväi-
nen. Hän sanoo, ettei päivääkään 
vaihtaisi pois, vaikka yrittäjänä 
onkin joutunut tekemään pitkiä 
ja epäsäännöllisiä työpäiviä. Oma 
vapaus kiehtoo.

- Tykkään työstäni. Se vaan 
on mun juttuni palvella asiak-
kaita. Palaute on vuosien saa-
tossa ollut pelkästään hyvää. 
Kotipizzan tuotteista on tykätty 
ja saatu kiitosta.

Kotipizzan yhteydessä toimi 55 
Burger vuodesta 2012, jolloin 
tilalle tuli Rolls 2016 ja uudet 
hampurilaistuotteet sekä salaa-
tit. Pizzojen lisäksi Marjut on 
halunnut tarjota monipuolisesti 
muitakin ruokia.

- Meillä on pizzavaihtoehtoja 
satoja. Tarjolla on tavallisia piz-
zoja erilaisilla täytevaihtoehdoilla, 
sitten kotzonet, joihin tulee sa-
laattia väliin sekä lankkupizzat. 
Pohjoismaiden suurimpana piz-
zaketjuna Kotipizza takaa taatusti 
maistuvat tuotteet, Marjut lupaa. 
Uutuutena on tulossa kana- ja 
kukkakaalidipit.

- Rollsin puolella meiltä löytyy 
maukkaat hampurilaiset, nugetit, 
mozarella-tikut, kebab-salaatti, 
löytyy myös vegehamppareita ja 
gluteenittomia. Kasvisruokaakin 
on tarjolla. 

Synttäririehaa
ja uusia ideoita

Kotipizza & Rolls juhlii näyttä-
västi 20-vuotissynttäreitä lau-
antaina 18.5. Samana päivänä 
toukomarkkinoitten kanssa kello 
11-21.

- Meillä on silloin kahvitarjoilua, 
arvontaa, lapsille ilmapalloja… 
Ja kaikki tuotteet ovat synttä-
ripäivän ajan -20 prosentin 
alennuksella, Marjut lataa 
synttäritarjouksia.

- Kotipizza työllistää minun 
lisäkseni vakituisesti kaksi 
henkilöä. Olemme tarjonneet 
monille orimattilalaisille töitä 
vuosien saatossa. Myös tet-har-
joittelijoita on ollut meillä tutus-
tumassa työhön.

- Nuoret ovat kivoja ja käyttäy-
tyvät tänä päivänä tosi fiksusti. 
Meistä on tullut hyviä kavereita.

- Kotipizza ja Rolls on joka ilta 
avoinna kello 21:een ja tarjoaa 
nuorillekin paikan missä voi vaih-
taa kavereitten kanssa kuulumi-
sia. Samalla nautitaan limsat ja 
ranskalaisetkin, tai sitten vaan 
istutaan kavereitten kesken. 

Marjut kertoo, että hän on 
ideoinut nuorten omaa iltaa, 
joka voisi olla kerran kuussa, 
vaikka tiistaisin. Silloin voisi 
olla esittelyssä muun muassa 
eri ammatteja, kuten esimerkiksi 
putkimies, joka kertoisi millai-
nen ammatti on kyseessä ja 
mitä hommia putkimies tekee 
käytännössä.

- Ideana olisi tutustuttaa nuoria 
eri ammatteihin, jotta he saisivat 

niistä mielikuvaa. Jokin ammatti 
voisi kiinnostaa ja nuori lähteä 
kouluttautumaan juuri sille alalle. 
Tässä voisi olla ideaa myös eri 
yrityksille, jotka voisivat kertoa 
mitä firma tekee, Marjut pohtii.

Tässä eri ammattien esit-
telyssä olisi ideaa kaupungin 
nuorisotoimellekin?

Kotipizza & Rolls palvelee 
osoitteessa Erkontie 12, Orima-
tissa. Ma-la 11-21 ja su 12-21.

- Tervetuloa Kotipizzaan nauttimaan hyvästä ruuasta. 
Meillä palvellaan aina iloisin mielin, Marjut sanoo.

Kesäpaikka vaikka
jatkuvaan asumiseen
Tässä se on, unelmien puutarha-
mökki, joka löytyy Kuivannontien 
suunnalta, osoitteesta Ojamaantie 
49. Se on niin ihana paikka, että 
aurinkokin hyväilee mennessään 
nukkumaan... 

Isolla, luonnonkauniilla rinne-
pihalla on hirsirunkoinen pää-
rakennus ja 2013 valmistunut 
lamellihirsisauna. Pihassa on 
myös liiteri vanhan saunan 
kanssa.

Oma porakaivo pulputtaa vettä 
moneen käyttöön. Puutarhassa on 
paljon kasveja ja kukkia, ja juuri 
nyt kuuluu paljon linnunlaulua.

Tämä paikka kutsuu tutustu-
maan. Se sopii pariskunnalle, 
siinä pärjää yksinkin. Se voisi 
olla nuoren parin yhteinen ensim-
mäinen koti. Kaikkien sellaisten, 
jotka haluavat luonnonrauhaan! 
Tonttia löytyy 3 050 m2:n verran. 
Tieyhteys on hyvä. Myyntihinta: 

- Kerron mielelläni lisää tästä kesäpaikasta, Piia 
sanoo.

73 000 €
Päärakennus on otettu käyttöön 

vuonna 1900. Sisältä löytyy tupa 
ja makuuhuone sekä yläkerran 
vapaat vinttitilat ja Biolan kui-
va-wc. Pinta-alaa on kaikkiaan 
40 m2

Keittiössä on jääkaappi, säh-
köliesi ja mikroaaltouuni sekä 
puuhella, keittiössä on maalattu 
puulattia ja seinässä näkyvillä 
hirttä.

Ulkorakennuksessa on sau-
na ja oleskelutila, saunassa on 
puukiuas. 

Harjakattoinen päärakennus 
on hirsirunkoinen ja lautavuo-
rattu, peltikatto. Vanha sauna 
osittain hirsi/puu. Uusi sauna 
on lamellihirttä ja vanha liiteri 
myös osittain hirsi/puu.

Jätevesihuolto hoituu Saun-
aseppo-järjestelmällä, harmaat 
vedet imeytykseen.

Orimattilan keskustaan 8,4 km 
etäisyys. Koulut ja päiväkotitoi-
minnot löytyvät Orimattilan kes-
kustasta. Ojamaantiellä kulkee 
traktoreita, pelloille on kulkua. 
Ajoittain maaseudun tuoksuja.

Jos kiinnostuit, niin ota yhteys 
Piiaan.

OP Koti Orimattila
Piia Sydänkallio
kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT
040 1951535
piia.sydankallio@op.fi

Pertti Oksasesta uusi puheenjohtaja 
Vanhustentaloyhdistyksellä on
kaikkiaan 120 vuokra-asuntoa

- Vanhustentaloyhdistyksellä on Illansuussa vuokrat-
tavia asuntoja. Kannattaa tiedustella vapaita asunto-
jamme, toteavat Raija Anttila ja Pertti Oksanen.

Orimattilan Vanhustentaloyhdistys 
ry:n kevätkokous pidettiin 26.3. 
Orimattilan Isännöintikeskukses-
sa. Puheenjohtajuus vaihtui, kun 
pitkään yhdistystä johtanut Pekka 
Mäki-Latikka luopui viime vuo-
den lopulla puheenjohtajuudesta ja 
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 
Pertti Oksanen.

Yhdistys keskittyy vain asuntojen 
vuokraukseen. Yhdistyksen asun-
not sijaitsevat aivan kaupungin 
keskustassa ja ovat laadukkaita, 
pääasiassa vanhuksille ja liikunta-
rajoitteisille tarkoitettuja. Kaikkiaan 
yhdistyksellä on noin 120 asuntoa.

Yhdistyksen omistamasta Illan-
suu -kerrostalosta on tiloja vuok-
rattuna Orimattilan Startti Center 
ry:lle ruokalatoimintaan. Heillä on 

tiloissa keittiö, jossa valmistetaan 
ruokaa talon asukkaille, sekä toi-
mistotilat. Lisäksi PHHYKY:lle on 
vuokrattu tiloja Illansuusta.

Helinäntupa on vuokrattu Ori-
mattilan kaupungille ja siellä toimii 
päiväkeskus Kimppa. 

Vanhuspalvelujen tuottajana 
Vanhustentaloyhdistys ei ole 
ollut enää vuoden 2012 jälkeen.

Lisätietoja huoneistoista an-
netaan Orimattilan Isännöin-
tikeskuksesta ti-to 9-15 Orio-
naukio 4, 16300 Orimattila puh. 
03-777100 tai sähköpostilla 
orimattila@imasa.fi

50-vuotisjuhlat

Yhdistyksen toiminta tulee vuoden 

2019 lopulla 50 vuoden ikään. 
- Johtokunta miettiikin nyt, 

miten vireää viisikymppistä juh-
listetaan. Yhdistyksen historia on 
ollut melkoisen vaiherikasta, näin 
muistelevat pitkään mukana olleet 
johtokunnan jäsenet, kertoo Pertti 
Oksanen. 

- Yhdistys ei ole saanut use-
ampaan vuoteen minkäänlaista 
toiminta-avustusta, vaikka olemme 
melkoisen tärkeä lenkki vanhus-
palvelujen asuntotoiminnan tuot-
tajana. 

Yhdistyksen jäsenmäärä on 
72 hlöä ja 2 yhteisöjäsentä.  Jä-
senmaksuksi päätettiin 15 euroa 
vuodelle 2019.

Yhdistykselle on valmistumassa 
kotisivut: www.olanvanhustenta-
loyhdistys.fi

- -
Johtokunnan jäsenet ja henki-
lökohtaiset varajäsenet: Pertti 
Oksanen, puheenjohtaja, Raija 
Anttila, varapuheenjohtaja (vara-
jäsen Johanna Vesamäki), Jorma 
Heikkilä (Mauno Saarinen), Hannu 
Huhmarkangas (Taina Kivinen), 
Lahja Kanerva (Simo Kaivola), 
Sakari Köylinen (Jouko Auranen), 
Arto Taavila (Pertti Laaksonen), 
Matti Hippi, isännöitsijä 

Yhdistyksen tilintarkastajina ovat 
Marjatta Vink HTM ja Irja Malin. 
Varalla Anne-Mari Konu-Janhu-
nen HTM.
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  KEHRÄÄMÖLLÄ:

 :

Keskustan alueella on 
iloista markkinahumua

KORJAUSOMPELUA
Avoinna: Ti 10-17,

ke ja to 9-14.
Tai sop. mukaan.

Erkontie 6, Orimattila
käynti Tullintien puolelta
Puh. 045-8806650
 heli.lahtonen@katsura.fi
myös facebook:
katsurahelilahtonen

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

Topintie 2, 16300 Orimattila

Toukomarkkinoilla tapahtuu
ja tarjotaan taas vaikka mitä!
Orimattilan kesän avaus on jo 
muutamia vuosia ollut touko-
markkinat, joka on parhaim-
millaan vetänyt yli 1000 hen-

keä mukaan. Paljon riippuu 
keleistä, joten nyt sitten iso 
pyyntö yläkertaan, että ensi 
lauantaina 18.5. aurinko pais-

taa ja ihmisillä on hyvä mieli.  
Mitä missäkin tapahtuu, niin siitä 
tässä jutussa ja lisää keskiau-
keamalla, jossa kerrotaan miten 
Kärrytien liikkeet taas repäisevät 
oikein kunnolla.

Erkontiellä

Kaupat ovat mukana toukotar-
jouksilla ja Kotipizzan 20-vuo-
tissynttäreillä.

Kukkakauppa Diiassa on 
kesäkukkien myynti menossa 
ja Orimatissa on Sarafaani Po-

pUp-myymälä avoinna myös 
markkina-aikaan. Kannattaa 
mennä bongaamaan kukat ja 
mekot ym!

Mascotissa ja
S-Marketissa

Kahvitarjoilu pullan kera kut-
suu Mascotiin kello 9-13. 
Se on sitten Anjan keittämää 
ja varmasti sopivan vahvaa. 
Mascotissa on hurlumhei-mei-
ninkiä, sillä lasten jalkineita on 
myynnissä nyt tosi edullisesti. 

Mascotti lopettaa lasten jalki-
neitten osaston ja nyt myydään 
kaikki pois. Alennukset ovat jo-
pa 60-80 prosenttia normaali-
hinnoista! Nyt lapsiperheet ja 
isovanhemmat hankkimaan 
muksuille laadukkaita jalki-
neita edullisesti. Vaikka ensi 
talveksi lämpimät talvikengät jo 
nyt, sopivat vaikka joulupukin 
lahjapussiin.

S-Marketin kauppakeskuk-
sen kaupat ja liikkeet ovat mu-
kana menossa. Toukomarkkina-
päivänä S-Marketissa jaetaan 
300 kpl Lapinjärven Leipomon 
Landeruis -leipää!

Kehräämöllä

Alfa Mover tarjoaa ilmaista 
jumppaa: 

klo 9-10 #kohtihuippua, Piia.
klo 10-11 spinning, Heidi.
sekä kuntosalin Gymin avoimet 

ovet klo 10-13. Kesäkausikortit 
myynnissä!

Puotikujalla on perinteisesti 
markkinamyyjiä.

Maria Drockilan Kynttiläpaja 
palvelee ympärivuotisena Out-
letina, jossa kaikkien tuotteiden 
hinnat on alennettu 40-70 pro-
senttia! Kynttiläpajalla on tou-
komarkkinoilla onnenpyörän 
pyöritystä ja kahvitus.pyöritystä j

Toukomarkkinoilla on tarjolla paljon monenlaista. Paras lähteä itse katsomaan…
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  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Sähköasennus tarjoaa
18.5. MARKKINOILLA

TARJOUS-
VALAISIMIA5:-POISTO

-

ERÄ!

TERVETULOA
LAADUKKAILLE
OSTOKSILLE!
Meillä
palvellaan.

AURINKOKENNOVALOT

*SIRKKA1600 LED
LAMPPUJA

4 kpl 9€
LUNA
VALAISIN

44 15:-

VARAUDU HELLEKESÄÄN!
Fujitsun
esittelijä
paikalla! 
Ilmalämpöpumput ja jäähdytyslaitteet

Kesähelteille
pöytä-
ja lattia-

TUULETTIMET
EDULLISESTI!

7€

Meiltä
ABLOY
CLASSIC

alkaen

 4€

YLI- 
JÄNNITE-
SUOJAT

ARVONTAA!
ULKOTORILTA
TEET LÖYTÖJÄ!
- Tule
Sinäkin 
mukaan!!

Kirpputori Piparuuti
Puh. 040-767 1031

Tule toukomarkkinoille myymään omia
tavaroitasi Piparuutin pihaan. Ei paikkamaksua.

ARVONTAA, jossa voittona kahdelle
ILMAINEN MYYNTIPÖYTÄ VIIKOKSI!

KÄRRYTIEN
AINA NIIN ILOISET

TOUKO-
MARKKINAT
lauantaina 18.5. klo 9-13
Paljon taas kaikkea
- Taatusti tykkäät,
  joten lähde mukaan!

Kärrytiellä on meininkiä!
Toukomarkkinat on Kärrytiellä 
aina iso juttu, sillä yritykset sat-
saavat tapahtumaan kunnolla. 
Niin tänäkin vuonna kello 9-13. 
Autoilijoitten kannattaakin olla 
varovaisia ja ajaa hitaasti, kun 
ajavat Kärrytietä, sillä väkeä liik-
kuu taatusti tietä ylittämässä 
joka suuntaan.

Sähköasennuksessa on 
reippaita markkinatarjouksia 
ja arvontaa. Ulkotorilta löytyy 
monenlaista sähkötavaraa edul-

liseen poistohintaan. 
Paikalla on myös Fujitsu-ilma-

lämpöpumppujen esittelyä, ja 
edustaja on kertomassa miten 
jäähdytyslaitteet auttavat hel-
lekeleillä.

Akku ja Varaosassa on laa-
jennetun myymälän avajaiset ja 
se tietää extra-juttuja ja tarjouk-
sia. Tarjolla on grillimakkaraa, 
jota taatusti riittää kaikille, näin 
Esa ja pojat lupaavat. Sitten on 
arvontaa, jossa on komeita pal-
kintoja! Lisäksi ulkomyynnissä 

on paljon erilaista ja vanhaakin 
tavaraa, jota kannattaa lähteä 
penkomaan.

Piparuutin laadukkaalla kirp-
putorilla pyörii satoja ihmisiä. 
Siellä on myös arvontaa, jos-
sa voi voittaa viikoksi ilmaisen 
myyntipöydän. Piparuutin pihaan 
voi mennä myymään omia ta-
varoitaan, paikkamaksu on 0 
euroa.

Mukana markkinahumussa 
ovat myös Kuumakuppi, Vah-
vaTassu ja K-Market.

Toukomarkkinat on Kärrytiellä aina vetänyt hyvin väkeä. Niin käynee taas ensi 
lauantaina.

Värisilmässä tapahtuu…
Toukomarkkinoilla on Värisil-
mässä taas vilskettä, kun pe-
rinteinen ulkomyyntitori tarjoaa 
monenlaista tavaraa edullisesti.

- Pihalta kirpputorihintaan 
mm. maaleja, lattioita, laat-
toja, fototapetteja, kalusteita 
ym.ym., kertoo kauppias Aimo 
Lappalainen.

Maalitohtorit
ovat paikalla

Alkukesä on parasta ulkomaa-
lausaikaa. Pentti Karstila ja 
Aimo Lappalainen vastaavat 
ulkomaalikysymyksiinne. Tule 
kysymään kevään parhaat vin-
kit, ja sovi tarvittaessa käynti 
maalauskohteessa!

Vanhat ja
uudet autot
ovat esittelyssä

Värisilmän pihassa on myös 
upeaa nähtävää, kun Karstila 
Motosport tuo paikalle vanhoja 
autoja ja lahtelaiset autoliikkeet 
vastaavat uudet automallit.

- Teemana on ”uusi vastaan 
vanha”, selvittää autotapahtu-
man puuhamies Heikki Karstila.

Esittelyssä on VW Golf -91, 
joka saa kaverikseen Autotalo 
Laakkoselta vastaavan uuden 
Golfin. Sitten ihastelun kohtee-
na on Toyota Corolla -69, jon-
ka rinnalle Vesijärven Auto tuo 
uusimman version. BMW 1802 
-72 loistaa upeana Laakkoselta 

tulevan uuden Bemarin kanssa. 
Vanha Volvo 240 -91 on myös 
mukana ja saa rinnalleen Auto-
salvasta uuden Volvon.

Nykyistä ja vastaavaa vanhaa 
automallia vertaamalla voi todeta 
kuinka esimerkiksi turvallisuus 
on mennyt muutamassa vuosi-
kymmenessä huiman harppauk-
sen eteenpäin!

- Autoihin saa tutustua, mutta 
koeajolle ei pääse. Paikalla on 
myös autoliikkeitten edustajia, 
joten kaikkia nasevia kysymyksiä 
voi meille heittää, Heikki sanoo.

Mahdollinen iso yllätysjuttukin 
on tulossa, ja se selviää sitten 
paikan päällä.

- Toivotaan hienoa keliä lauan-
taille 18.5. Tervetuloa mukaan!

Heikki ja Jouko Karstila ovat vanhojen ja uusien autojen kanssa Värisilmän pihas-
sa toukomarkkinoilla kello 9-13.
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ORIMATTILAN AKKU JA VARAOSA
Kärrytie 4. Puh. 040-584 2831  Arvonta ja tarjoukset voimassa la 18.5.2019.  Tarjoustuotteita rajoitetut erät.

MAKKARA-
TARJOILU
klo 10-13.

TULE TUTUSTUMAAN LAAJENNETTUUN MYYMÄLÄÄMME.

1000  1890  3900  
45000  OSALLISTU 

ARVONTAAN.
Voittona kaasugrilli

(arvo 349,00) ja
Sonax tuotepaketteja.

IKH:n edustaja
paikalla opastamassa
työkalujen valinnassa.

Sonax edustaja
paikalla opastamassa
auton ehostuksessa.  -25%autonhoito-

tuotteet

Toukomarkkinat 18.5. Talo täynnä tarjouksia!!!!

Jarrujen-
puhdistus-
spray 500ml

4 purkkia

Moottoriöljy
Champion
5W40 5L täyssynteettinen

Hydrauliikka-
öljy HLP32 20L

15900  14900  

Paine-
pesuri  
LAV101 130bar

Työkaluvaunu 
XK1500B 200-os. radiolla

Pora/
ruuvin-
väännin
18V2,5 Ah
HI60010346

Siivosimme myymälä-
laajennuksen yhteydessä

varastoa. Työkaluja, tarvikkeita 
ym. poistohinnoilla.

7290€
+sävytys

/9 l

Värisilmä

POUTA talomaali

7290€
+sävytys

/9 l

Värisilmä

PILKE  
kuultava  puunsuoja

7290€
+sävytys

/9 l

Värisilmä

PEITTO  
peittävä puunsuoja

9590€
+sävytys

/11,7 l

Tikkurila VINHA 

10490€
+sävytys

/9 l

Nordica Eko 

PANU talomaali

9660€
+sävytys

/9 l

12300€
+sävytys

/9 l

Virtasen

4 öljyn maali

PAINTY aito
keittopunamulta

2490€
/10 l

Värisilmä auttaa- parhaat ulkomaalit tarjoushintaan

Helppo lattiaremontti
TM-testi-
menestyjä!

Ideo vinyyli-
lankku 2250€

m2

Tarjous

 

Kylpyhuoneet kuntoon!

 saniteettikalusteet.

Tapetoi kevään juhliin 

16. – 18.5
kaikki tapetit  -30% -70%

Kylpyhuone-
kalusteiden
malliryhmiä

VÄRISILMÄ Orimattilan Tapetti ja Väri Oy Kärrytie 3, Orimattila.
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Toukomarkkinoitten aikaan 18.5.

Akku ja Varaosa tempaisee
uuden myymälän avajaisilla
Orimattilan Akku ja Varaosa sai 
lisää tilaa 195 neliötä, kun liike 
laajeni entisen Sähkö- ja Kone-
huoltokeskuksen tiloihin. Mitä 
uutta se sitten tuo tullessaan, 
niin sitä Extraa-lehti kipaisi ky-
symässä yrittäjä Esa Tapailalta. 
Avajaisiakin pukkaa lauantaina 
18.5.

- Kaikkiaan meillä on nyt liike-
tilaa 895 neliötä, josta on myy-
mäläkäytössä noin 200 neliötä. 
Saamme nyt tuotteet paremmin 
esille, joten asiakkaitten on hel-
pompi tehdä valintoja, kun tuo-
tevalikoimaa näkyy enemmän, 
selvittää Esa.

- Valikoimissamme on nyt myös 
pultteja ja muttereita moneen me-
noon. Kannattaa käydä tutkimassa 
mitä löytyy. Sitten on saapunut 
uusia laadukkaita työkaluja ja 
muitakin tuotteita. Panostamme 
laajaan varaosavalikoimaan, jot-
ta asiakkaat saavat Orimattilasta 
kaiken mitä tarvitaan autoissa ja 
myös traktoreissa, joihin saam-
me tilattua myös erikoisvaraosia. 

Esa kertoo, että samalla työpo-
rukalla jatketaan ja paiskitaan 
töitä. Hän on nyt reilut pari vuotta 
vetänyt Akku ja Varaosaa.

- Olen ihan tyytyväinen. En-
simmäinen vuosi oli tavallaan 
sisäänajoa, kun piti oppia satoja 
uusia asiota ja rakentaa yhteis-
työkuvioita entisten ja uusien ta-
varantoimittajien kanssa samalla, 
kun piti luotsata kauppaa.

- Nykyään pystyn jo pitämään 
sunnuntait vapaata ja suht’ koht 
normaaleilla työajoilla pääsee 
eteenpäin, Esa sanoo.

Autojen varaosatkin ovat alati 
muutoksessa, kun autot aina vaan 
teknistyvät.

- Meidän pitää koko ajan olla 
ajan hermolla ja tietää mitä ta-
pahtuu autorintamalla. Varaosien 
sopivuuden selvittäminenkin vaatii 
omansa, sillä samassa automer-
kissä voi olla neljätkin erilaiset 
jarrupalat. Riippuen siitä missä 
maassa esimerkiksi Toyota on 
valmistettu, onko valmistusmaa 
Turkki, Ranska, Englanti tai Japa-

ni. Joka maassa kun asennetaan 
erilaisia jarrupaloja, Esa naurahtaa.

- Meille on asiakkaan palvelu se 
tärkein juttu. Pyrimme aina siihen, 
että meiltä löytyy varaosat, ja jos ei 
heti löydy, niin parin päivän sisällä 
viimeistään saadaan tilattua.

Uusi myymälä
avataan 18.5.

Ensi lauantaina 18.5. kello 9-13 
on huisketta Kärrytiellä, kun Ak-
ku ja Varaosa tempaisee uuden 
myymälän avajaisten merkeissä. 
Samaan aikaan on Orimattilan 
toukomarkkinat.

- Tarjoamme silloin grillimak-
karaa kello 10-13. Sitä herkkua 
riittää varmasti jokaiselle, Esa 
lupaa.

- Meillä on avajaisissa reippai-
ta tarjouksia ja arvontaa, jossa 
pääpalkintona on kaasugrilli, 
arvoltaan 349 euroa. Lisäksi 
arvonnassa on Sonaxin laa-
dukkaita autonhoitotuotteita.

Sitten tärähtää varaston pois-
tomyynti, jossa on laadukasta 
tavaraa edullisesti, jopa rom-
pejuttuja…

- Myynnissä on hajanaisia eriä 
erilaisia työkaluja, varaosia tar-
vikkeita, öljyjä ja ynnä muuta 
rompetta, joita nyt voi bongata 
tosi edullisesti! Loput näkee ja 
kokee sitten paikan päällä.

Kärrytiellä on luvassa taas 
melkoista hulinaa toukomark-
kinoitten aikaan!

- Tervetuloa tutustumaan 
laajentuneisiin valikoi-
miimme, Esa toivottaa.“ Meillä on avajaisissa reippaita tarjouksia ja 

arvontaa, jossa pääpalkintona on kaasu- 
grilli, arvoltaan 349 euroa.

JVO on monipuolinen
autojen huoltokorjaamo

JVO Konehuolto Oy on Jussi 
Lehtiön vuonna 2015 perustama 
autokorjaamo, joka tarjoaa au-
tohuollon ja -korjaamon palvelut 
henkilö- ja pakettiautoille sekä 
kevytkuorma-autoille. Nykyisin 
JVO asentaa ja myy myös uu-
sia renkaita. Jussin kanssa töitä 
paiskii Sami Ranne, joka vuo-
denvaihteessa aloitti hommat 
autohuollon puolella.

Jussi kiinnostui autoista jo nuo-
rena, kun hän rakenteli erilaisia 
autoja. Jussilla liittyy harrasteau-
tourheiluun myös kadunmiehen 
kiihdytysajot, joissa on rengas-
kumia palanut muun muassa 
Vesivehmaan radalla.

- Minulla on metalli- ja auto-
puolen koulutus Orimattilan am-
mattikoulussa. Se sitten innosti 
perustamaan oman autokorjaa-
mon tänne Sampolaan, ja hyvin 
on kaikki toiminut, Jussi selvittää.

Jussin työkuvaan kuuluvat 
kaikki isommat autoremontit ja 
moottorien korjaukset. Korkeassa 
hallissa voidaan korjata isotkin 
pakettiautot, kun uusi hallinos-
turi pystyy nostamaan ylös myös 
sprintereitä.

- Moottoriremonttien lisäksi 
tehdään myös kytkinrempat ja 
jakohihnojen ja -ketjujen vaihdot, 
Jussi selvittää.

- Kaikki automerkit korjataan 
ja huolletaan, täälläpäin Mersut, 
Audit, Volkkarit ja BMV:t ovat tu-
tuimpia automerkkejä. Varaosia 
löytyy nopeasti mm. Orimattilan 
Akku ja Varaosasta ja päivän parin 
sisällä erikoisvaraosat tilaamalla.

Nykyisin JVO:lla palvellaan siis 
tuplasti, kun Sami tuli töihin tam-
mikuun alussa.

- Minullakin kiinnostus autoihin 

ja kaikkiin moottorilla liikkuviin 
vehkeisiin syntyi jo pikkupoikana. 
Sitä on saanut autojen kanssa 
harrastaa, ja alalle on vienyt myös 
motocross ja enduro-harrastus, 
Sami kertoo.

Samilla on takanaan ammatti-
koulun autopuoli ja hän on tehnyt 
paljon myös rengashommia ja 
pyöränkulmien säätöä.

Sami tekee JVO:ssa autojen 
pika- sekä määräaikaishuollot. 

Myös öljynvaihdot ja katsastus-
huollot hoituvat reippaasti kaikkiin 
automerkkeihin.

- Meillä on Suomen uusin 
pyöränsuuntauslaitteisto, jolla 
voimme säätää isompienkin 

autojen pyöränkulmiensäädöt, 
Sami sanoo. 

- Kun renkaat on säädetty oikein, 
niin se säästää renkaitten kulu-
mista ja lisää ajomukavuutta, kun 
auto liikkuu alustaltaan tasaisesti.

Ilmastointia
ja renkaita
JVO on autoilijalle täyden pal-
velun huolto- ja korjaamo, jossa 
hoituvat myös renkaitten vaih-
dot ja renkaitten myynti sekä 
ilmastointihuollot autoihin ja 
traktoreihin.

- Meillä on nykyisin myös 
kattava rengaspalvelu. Myym-
me uusia renkaita, niin pienem-
piin kuin isompiinkin autoihin. 
Ovation-rengas on Nokian 
maahantuoma laadukas ren-
gas, jota edustamme ja sitä 
löytyy heti suoraan hyllystä. Toki 
muitakin rengasmerkkejä löy-
tyy ja saadaan tilattua nopsaan. 
Ovation-sarjan hinnat alkavat 
195 eurosta, alle asennettuna, 
miehet lupaavat.

- Kannattaa tulla tutustumaan 
myös rengasmyyntiimme ja sa-
malla voidaan sopia pyöränkul-
miensäätö. Se säästää pitkän 
pennin rengaskustannuksissa. 
Hellekesä saattaa taas tulla, 
joten silloin auton ilmastointi 
on mukava juttu. 

- Kannattaa soitella ajanvaraus 
auton ilmastointihuoltoon. Hom-
ma kestää tunnin verran, jos ei 
löydy kylmälaitteessa vuotoja. 
Ilmastointihuolto maksaa 60 
euroa, jonka päälle tulee kyl-
mäaine, jota menee aina auto-
kohtaisesti, toisiin enemmän ja 
toisiin vähemmän. Tänä päivänä 
kylmäaineen hinta on korkeampi 
kuin ennen, johtuen EU:n uusista 
määräyksistä.

JVO:lle voi varata aikaa Jussilta 
puh. 040 525 7335 ja Samilta 
045 321 8491. Teollisuustie 7, 
Orimattila.

Samin ja Jussin kanssa kuvassa on ylhäällä pyöränsuuntauslaitteisto, jolla voidaan säätää pyörienkulmat 
isoihinkin autoihin.
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Kenkätalo
MASCOTTI - nauhoilla ja tarroilla

Mascotista edullisesti!

Erkontie 14, S-marketin vieressä, 
ma-pe 9-16.30, la sulj.

- Mascotin omaa tuotantoa

Kysy lisää: 040 558 6702, Kari Wiio

HUOPAKENKÄ
- lämpimästi jalkaan

LENKKARIT
NAISILLE

koot
36-41

NAISTEN
AJANVIETEKENKÄ

36-42

Miesten ja naisten
KÄVELYKENKÄ

musta 36-46

MIEHILLE
Koot
41-45

Musta ja
tummanharmaa

koot 37-46

Terveystuote!

Raksapäivä sai
väkeä liikkeelle
Se on iso tapahtuma ny-
kyään tämä raksapäivä, 
jonka Maatalouspirkka 
järkkäsi jo neljännen ker-
ran. Väkeä oli liikkeellä taas 
lähemmäs 1000 henkeä. 
Kiinnostusta herättivät 
monet esittelyt ja uu-
tuustuotteet. Kahvitarjoilu 
ja Merosen grillimakkara 
saivat aikaan hyvää mieltä.

- Moni mukana ollut yritys 
ja tavarantoimittaja kiitteli 
raksapäivää. Sokevalta tuli 
vielä jälkeenkin päin pa-
lautetta ja kyselivät miten 
me saadaan Orimattilassa 
väkeä niin paljon liikkeel-
le, kertoo Tero Lahtonen 
Maatalouspirkasta.

- Ensi kevään raksapäivää 
jo suunnitellaan ja pyritään 
lisäämään paikallisten 
osaajien ja rakentajien 
osuutta. Näin saadaan 
jatkossa entistä enemmän 
eurot pysymään omassa 
kylässä, kun suositaan ja 
ostetaan Orimattilan omia 
palveluja.

Myös hyväntekeväi-
syystempauksen korkein 
tarjous -kisa sai aikaan 
kiinnostusta. Myynnissä 
olleet tuotteet noteerat-
tiin 966 euron arvoisiksi. 
Myyntituotto lahjoitettiin 
Orimattilan Seudun Ur-
heiluampujien hyväksi.

- Olemme erittäin tyyty-
väisiä ja tuen käytämme 
seuran nuorisotyöhön, tote-
aa Pertti Könönen OSU:sta. 

Ulkona oli monia esittelyjä ja tarjolla Merosen makkaraa.

Samaan aikaan raksapäivän kanssa pidettiin Jukkis ja 
Nikke Areenalla rompepäivät 13.-14.4., jotka saivat ai-
kaan innostusta. Vielä enemmän kaivataan aitoa rompet-
ta myyntiin, sillä nyt tarjolla oli enemmän kirppistavaraa. 
Uutta vaan taas ensi keväänä!

Leena voitti OP:n arvonnassa

Raksapäivässä väkeä pyöri sisälläkin tutustumassa päivän teemaan ja tarjouksiin.

Orimattilan raksapäivässä 
13.4. Osuuspankin pis-
teellä arvotun Ravintola 
Tehtaan 100€ lahjakortin 
voitti Leena Hämäläinen.

Tehtävänä oli arvata 
lasipurkissa olevien 
naulojen määrä ja Lee-
na veikkasi juuri oikean 
määrän, 327kpl. 

- Paljon onnea voitta-
jalle ja kiitokset kaikille 
raksapäivässä meidän 
pisteellämme vierailleille, 
totesi pankinjohtaja Si-
mo Näveri ojentaessaan 
lahjakortin Leena Hämä-
läiselle.

Mieslaulajien
konsertti 19.5.

Rakkaus  
Orimattilan Mieslaulajat on hem-
peällä tuulella kevätkonsertis-
saan sunnuntaina 19.5. klo 16 
Myllylän koululla. Rakkaus on 
silloin laulujen teemana, ja sehän 
kantaa meidät kauniiseen kesään 
upeitten laulujen ja mieslaulajien 
myötä.

Kuoron johtaja: Kimmo Puune-
nä, säestys harmonikalla: Jarno 
Kuusisto.

Solisteina: Erkki Anttonen, Han-
nu-Pekka Halme, Kai Koskinen, 
Veli-Matti Onnela, Pentti Sallinen 
ja Jarkko Seppälä.

Lippu 15 €, saatavana OP Koti 
Orimattila, Orimattilan Tapetti ja 
Väri, kuorolaiset, ovelta.

Verenluovutus 
Orimattilassa
ke 15.5. klo 14–18, Jymylinna, 
Urheilutie 9.

Ryhdy hengenpelastajaksi! 
Verta voi luovuttaa perusterve 
18–70-vuotias, joka painaa väh. 
50 kg. Uuden luovuttajan tulee 
olla alle 60-vuotias, ja 66 vuotta 
täyttäneen on pitänyt luovuttaa 
edellisen kerran alle kaksi vuot-
ta sitten. Lisätietoja ilmaisesta 
infonumerosta 0800 0 5801 
tai netistä www.veripalvelu.fi. 
Muista ottaa henkilötodistus 
mukaan! Tervetuloa!

Kalliojärven uintikausi
Kalliojärven uintikausi päästään aloittamaan sunnuntaina 19.5. 
sukeltajien tarkistettua rannan. Puomi on avoinna päivittäin klo 
7.00-22.00 syyskuun ensimmäiseen päivään asti.

Kehonkoostumusmittauksia
Tiistaina 28.5. klo 12-16 sinulla on mahdollisuus tulla mittautta-
maan kehonkoostumuksesi Orimattilan terveyskioskille.

Mittauksessa saat selville painon ja painoindeksin lisäksi keho-
si lihasten ja rasvan määrän. Mittaus on maksuton. Orimattilan 
liikuntaneuvojat ovat paikalla tekemässä mittauksia.

Terveyskioskin osoite: Erkonkatu 11, 16300 Orimattila
Lisätietoja: Sanna Kankkunen, liikuntaneuvoja 040 552 4261/

sanna.kankkunen@phlu.fi           Tervetuloa!

Ohjattu kierros Kairessuo-
Mieliäissuo luontopolulla
Tervetuloa ohjatulle kierrokselle Kairessuo-Mieliäissuon luontopolulle 
sunnuntaina 19.5. Lähtö polun parkkipaikalta klo 12. Osoitteesta 
Koskustentie 525. Kahvitarjoilu lintutornilla.

Järjestäjä: Niinikosken kyläyhdistys ry

Mun päiväkoti
avoimet ovet ke 15.5.
Kuivannon päiväkoti Hepokatti ja Lintulan päiväkoti ovat olleet 
mukana Mun päiväkoti -hankkeessa, jossa lapset saivat osallis-
tua päiväkotinsa sisätilojen uudistamisen. Seudullisessa kehittä-
mishankkeessa on suunniteltu varhaiskasvatuksen uudenlaisia 
oppimisympäristöjä.

Tervetuloa avoimiin oviin ke 15.5. klo 15-17 ihmettelemään 
Hepokattiin syntynyttä lasten unelmien huonetta tai Lintulan uusia 
urheiluvälineitä!

Uimahallin aukioloajat
Uimahalli on avoinna ajalla 6.5.-16.6.2019 (lipunmyynti suljetaan 
tuntia ennen hallin sulkemista).

Ma-to klo 14-21, pe-la suljettu, su klo 11-16. Suljettu 30.5.
Uimahalli suljettuna myös kesätauon ajan 17.6.-11.8.2019
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HARKITSETKO RAKENTAMISTA?
Valitse energiatehokas ja terveellinen hirsitalo! 
Toteutamme kotisi sinulle talopakettina tai 
muuttovalmiiksi toteutettuna – valintasi mukaan.

Olli Kivi, talomyyjä
p. 044 540 4000
olli.kivi@mammuttihirsi.fi

Katso mallistomme jo 
tänään osoitteesta 
mammuttihirsi.fi

Aroaskel jalkahoitola
Rantatie 6, I krs, ORIMATTILA

Tella Aronen, puh. 040 5238910

Parasta
Sinun
jaloillesi!

Rakkaudesta 
liikuntaan!

Pakaantie 1,
Kehräämö 2. krs

”Lämmin lähtösuukko”
-uutuuskiekko Eki Jantuselta
Keikkamies laulaa kantrimaise-
missa. Rennon letkeä kantribiisi 
”Lämmin lähtösuukko” purkaa 
plakkaristaan keikkamiehen ras-
kasta retkeä.

Pitkässä juoksussa kasaan 
parsittu juttu starttaa tutusti 
Kantrikylän heinäpaaliparkis-
ta, jonne se myös aina palaa. 
Keikka kuittaillaan sovitusti ja 
kohta ollaankin jo taas paluussa.

Silloin kun lamput ovat sam-
muneet, aplodit vaienneet ja 
kahvikaan ei enää nappaa - pitkä

baanakin on pelottavan hiljai-
nen. Pääosissa vain väsymykses-
tä vaiennut pelimanni ja yössä

kiitävä keikkakärry.
Viimeisillä keikkakilometreillä, 

aamun jo valjetessa, bootseis-
ta&stetsonista pistää pintaan

rakkauden rakentava voima 
laulun loppuvetona: ”Lämmin 
lähtösuukko sinut mieleen tuo”.

Tämän tarinan todentaa 
soolosinkullaan Eki Jantunen 
keikkavuodeltaan n:o 51.

”Lämmin lähtösuukko” 3’09 
löytyy näppärästi myös mm. 
Spotifysta.

Säv./san. H-E Holmi, sov./ 
kantripäällikkö Esa Nieminen, 
Mutkamusic 2019

www.ekijantunen.fi

- Maittavia musiikkihetkiä, toivottaa keikka-
mies Eki!

ILMOITUSTEN
PARAS KANAVA
- se kannattaa

MINDFULNESS, eli
tietoinen läsnäolo
Yksi nykyajan tyypillisin stressin 
aiheuttaja on liiallinen ärsyketulva, 
joka aiheuttaa kognitiivista stressiä. 
Älylaitteet tuottavat liian paljon infor-
maatiota, työmuisti kuormittuu liikaa, 
jatkuvat keskeytykset työympäristössä 
(häly/melu, laitteet, avokonttorit jne.) 
ja yleisesti työn kuvan muuttuminen 
fyysisistä töistä ajatustyöksi. Työ- ja 
vapaa-ajan rajan hämärtyminen 
vaikeuttavat aivojen toimintaa, kes-
kittymiskykyämme, luovuuttamme, 
muistiamme ja kuormittavat liikaa.

Usealla meistä keskittymiskyky on 
heikentynyt. On vaikea pysähtyä vain 
yhteen asiaan kerrallaan ja olla läsnä 
tässä ja nyt. Vakaa keskittyminen tar-
koittaa sitä, että silloin ei suunnitella 
tulevaa, eikä myöskään anneta huo-
miota menneisyyden pohtimiselle tai 
tulkinnalle. Keskittyminen on hetkessä 
toimimista, olemista ja elämistä, läs-
näolon kokemista aistien välityksellä. 

Mindfulness on tietoista, hyväksyvää 
läsnäoloa eli mielen kykyä olla tässä 
hetkessä. Se on kykyä havainnoida 
omia ajatuksia, tunteita ja kehon tun-
temuksia. Se ei tuomitse eikä arvota 
ja vähentää reaktiivisuuttamme, jolloin 
toimimme harkitummin. Tietoisuus-

taidoilla on vahva tieteellinen perusta, 
joilla voimme vaikuttaa tarkkaavai-
suuteemme, tunteiden käsittelyyn, 
stressinhallintaan, palautumiseen ja 
jopa immuunijärjestelmämme toimin-
taan. Koska tämäkin on taito, jonka 
voimme oppia, se vaatii säännöllistä 

harjoittelua. 
Se ei tarkoita sitä, että sinun on istut-

tava ”lootusasennossa hymisemässä 
jotain mantraa”, ellei se ole juuri sinun 
tyylisi. Se voi olla vaikkapa päivittäinen 
parin minuutin hengitysharjoitus, jossa 
keskityt vain hengitykseesi. Se voi olla 
lähes mikä tahansa arjen hetki, vaikka 
tiskatessa tai lapsen kanssa leikkiessä. 
Virität aistisi ja keskityt siihen mitä 
olet tekemässä juuri nyt. Pysähdyt, 
asetut hetkeen, hyväksyen, ilman 
arvostelua ja jos/kun ajatus karkaa, 
huomiot sen vain ja palautat itsesi 
lempeästi takaisin tähän hetkeen. 
Harjoitusten avulla saat vapautta, 
keskittymiskykysi paranee, edistät 
intuitiosi käyttöä, tuet hyvinvointiasi 
ja itsesäätelykykyäsi.  Oivallat, että 
sinä voit valita. 

Jos stressinhallinta, mindfulness ja 
muut keho-mieli-tekniikat kiinnostavat 
sinua, ota rohkeasti yhteyttä.

Valmentaja
Tmi Kisse, Krista Laurila
Mind Coach® stressinhallinta, liikunta 

ja elintavat
tmikisse.weebly.com
Lisää vinkkejä ja ajankohtaisia asioita 

Facebookissa: Tmi Kisse

Tarina elämästä
SEURASIN ikävän tylsää keskustelua 
jälleen ruokakaupassa. Pariskunnalla 
oli sanaharkka, ostaako paperikalenteri 
vai käyttääkö puhelinkojeen sähköis-
tä versiota. Mies puolusti puhelinta, 
nainen korosti käsin kirjoittamisen 
iloa ja käsialan säilymistä, post-it 
lappuja ja visuaalista muistia. Nai-
sella oli hieno ajatus. Puhelin toimii 
kaikenkattavana muistikirjana, joka 
tylsistyttää kirjoitustaidon jalon aihion. 
Myös muistinvarainen kirjoittaminen 
on jäänyt pois ja muistoja taltioidaan 
näppäämällä kännykkäkuva tärkeistä 
hetkistä elämässä. 

OLLAANKO palattu takaisin aikoihin 
kun kansanpalvelukset kirkoissa oli-
vat latinaksi? Kansa ei tajunnut ylei-
sesti mitään vieraasta kielestä, siksi 
oli maalattu kuvia kirkon kattoon ja 
seiniin pällisteltäväksi. Jumalan sana 
kuvina. Sama on nyt älypuhelimien 
kuvataltioinnin kanssa. Kieli katoaa, 
harva tuottaa enää sanoja paperille tai 
kirjoittaa muuta kuin sivaltavia lyhyitä 

kommentteja someen tai käyttää naii-
veja emojeita kuvaamaan tunnetta juuri 
nyt, jopa kosimistarpeisiin. Carpe diem. 
Otetaan kännykällä kuvia sanojen si-
jasta, tarinoiden sijasta muistoksi. Kuva 
kertoo enemmän kuin tuhat sanaa?

KAIPAAN sanoja, sanoista on nykyään 
tullut myös tekoja sillä kukaan ei muista 

enää kertoa mitään, on helpompaa 
lähettää kuva. Kaipaan tarinoita. Haluan 
säilyttää tämän kauniin kielen, kuten 
se on tarkoitus kieliopillisestikin säi-
lyttää. Olemme niin nuoria kielemme 
kanssa, tämän kielen, jota puhuu niin 
harva maailmassa. Päätin, että mikäli 
lähetän kuvan sosiaaliseen mediaan, 
kirjoitan siitä vähintään sata sanaa. 
Oletko mukana? Milloin kirjoitit viimeksi 
enemmän kuin pikaisen sähköpostin? 

HARJOITAN luovaa kirjoittamista 
itsesensuroinnin vapauttamiseksi, 
metodeja on monia. Kirjailijaystäväni 
vinkkasi yhden: kirjoita käsin vihkoon 
kynän pysähtymättä esimerkiksi 15 
minuuttia vapaasti. Tee näin sen sijaan, 
että räpsisit kuvia. Lue viikon päästä 
jokapäiväiset tekstisi. Voilá, sinulla on 
pian tuhat sanaa. Ja uskon että ne 
kertovat sinusta enemmän kuin yksi 
kännykällä näpsitty kuva. 

Teresa Ackalin
porvoolainen vapaa kirjoittaja
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Toukokyntäjä
Raksapäivänä sai taas sitä 
Merosen maukasta ja kaffeet 
päälle Maatalouspirkassa. Siel-
lä meikäkin pyöri bongaamassa 
uutuuksia ja neitoja.

Työnäytöksessä tuli ihailtua 
miten Stihlin moottorisahamies 
katkaisi lähes metrisen pöllin 
kahdella sahauksella, kuva ohes-
sa. Meikä kanssa voisi kanssa 
samaa konstia kokeilla, kun sa-
haa tuulenkaatamia Heinämaan 
kotomettässä.

* * *
Postia Pakaalta, jossa näytetään 
keskaria kaikille, jotka vetävät 
reipasta ylinopeutta 60-alueella, 
tiellä 163.

- Ennen tiellä oli 80km/h, nyt 
60. Vituttaa nuo rekat ja muut 
jokapäiväkuskit, kun ihan surutta 
vetää hirveetä vauhtia. Keittiössä 
astiat helisöö välillä. Ite törkkään 
surutta tielle omalta pihalta, jos 
näen auton, tässähän on 60-ra-
jotus. Reippaana en käy rekan 
alle kuiteskaan.

- Kerran olin tuossa tien var-
ressa sellasella helevetinmoisella 
lampulla zuumaamassa autoja, 
väläytin niin perkeleellisesti, kun 
näin, että nyt tullaan hirveellä 
vauhilla. Joku säikähti, usseem-
mat ei. Tässä oisi niin tutkan 
paikka, tili oisi roima Polliisille. 
Tuu vaikka käymään arkipäivänä 
16:00 jälkeen, näät itekin mitä 

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
Jakelujuniorit Oy

JAKELUHÄIRIÖT

02 900 100 47
JOKA TALOUTEEN
Orimattila, Artjärvi,
Myrskylä, Pukkila.
Noutojakelussa: Kehräämö 
ja K-Supermarket Orimattila.
Jakelupainos:

n. 10.500 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
12.6.2019

UUTTA TEHTAASSA:
VIIKONLOPUN LOUNASPÖYTÄ

LA-SU KLO 12.00-15.00

MYÖS A LA CARTE -LISTA
KÄYTETTÄVISSÄ TUTTUUN TAPAAN.

Sähköasennustyöt 
luotettavasti ammattitaidolla

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

PALVELEMME
TEITÄ

MA-PE
7.-17

Tarjoamme asiantuntevaa
palvelua yli puolen
vuosisadan kokemuksella. 

Tarvitsetko
sähkömiestä? 
Soita ja sovi aika

03-7777 444 
Haluatko tarjouksen
sähköurakasta?
Ota yhteyttä:
Seppo Hämäläiseen,
040 5152 445
seppo.hamalainen@pp6.inet.fi

torstaisin klo 17-19.
3. krs. Pekka

Löytty 040 322 1780

SUOMI-
TIKKAA

Kehräämöllä

JIPPII!!!
KANTRIT
luvassa taas

19.-20.7.-19

meno on.
Tuollainen viesti ja ihan asiaa. 

Isolla kirjoitettu sana ”Polliisille”, 
joten kunnian kansalainen on 
kirjoittaja. Toivottavasti polliisi 
nyt lukee tämän ja käy edes 
joskus Pakaallakin tutkaamassa 
nopeuksia.

Toinen vauhtisuora lähtee 
Luhtikyläntiellä, keskustasta 
Päärnilän suuntaan. Heti, kun 
taajama päätyy ja alkaa pitkä 
alamäkisuora. Siinä on moni auto 
ja moottoripyörä ottanut irti mitä 
koneesta lähtee. Viimeksi kak-
si moottoripyörää kokeili 27.4. 
iltapäivällä miten kulkee. Siinä 
olisi ajokortti lähtenyt moneksi 
kuukaudeksi.

* * *
Harmi, kun Eetvartin kuntalaisa-
loite kastematojen kuntoutuskes-
kuksesta Hennaan ei vieläkään 
ole saanut tulta kaupungin päät-
tävissä elimissä. Se vaan sopisi 
niin hyvin ekokaupunginosaan.

Myös Henna-golf kannat-
taisi tutkia, sillä nythän siellä 
on tyhjillään paljon kaupungin 
omistamia maita, jonne pitäisi 
saada edes jotain toimintaa? 
Kolmas idea koskee ns. kau-
punkipyöriä, joita olisi viimeinkin 
saatava myös Orimattilaan!

Ans kattoo miten sen aloitteen 
käy.

* * *
Tyylistä ei tingitä – miesten 
alusvaatemuotia 1970-luvul-
ta. Vuonna 1924 Bertta Kaitila 
perusti Orimattilan Mallusjoelle 
Kaitilan Kotikutomon. Sen yksi 
päätuote oli Kaitex-alusvaatteet. 
Valitettavasti Bertan perustaman 
Kaitila Oy:n toiminta loppui 1986, 
joten voimme enää vain kuvissa 
ihailla näitä miehisiä alusvaat-
teita. Herättääkö muistoja, siis 
minkäänlaisia?

* * *

Varo mäennyppylöitä, jos et halua 
törmätä paritteluun valmistau-
tuvaan koiraaseen. Kyse ei ole 
tällä kertaa Eetvartista, vaan 
kyykäärmeistä.

* * *
Artjärvi ja sen upeat uudet 
majoituspalvelut nousevat 
arvoon arvaamattomaan, kun 
Kymiringin moottorirata avataan. 
Aurinkoisella Artjärvellä nähdään 
silloin jopa formulatähtiä, kun 
sieltä kun on vain kusenluikaus 
Iittiin. Ei hullumpaa, vai mitä? 
Orimattilakin pääsee siinä siivellä 

mukaan ison maailma menoon, 
mutta Lahti taitaa jopa sijoittaa 
moottorirataan? No, Orimattilan 
päättäjillä on oma rakas Henna, 
jonne on jo sijoitettu 13 milliä. 
Mikähän on jo tuottoarvo? Pian 
varmaan voidaan laskea jo kun-
nan veroprosenttia.

* * *
Testostreronit ajaa karjuja pol-
kemaan, myös yleisen liikenteen 
sekaan kilpapyörillään. Vaikka 
vieressä on pyörätie, niin maan-
tiellä ajetaan vanteet notkuen. 
Usein ylipainoiset hormonihäi-
riöiset.

Toisin on kauniit naispyöräi-
lijät, jotka ilahduttavat ja piris-
tävät kireine takamuksineen. 

Ohessa kuvaa Heinämaantien 
liikenneympyrän jälkeen, kun 
naaras ihanasti kirmasi kohti 
keskustaa maantietä pitkin. Kyllä 
teki Eetvartinkin mieli polkaista 
mukaan.

* * *
- Kalju on seksipedon aurinko-
paneeli, sanoi imitaattori Jarkko 
Tamminen taannoin tv-ohjel-
massa, Aira Samulinin äänellä 
matkien. Pitäisiköhän meikänkin 
ajaa hiukset pois niin kuin on 
kaljupäätoimittajalla ja Vilkma-
nilla? Ja melkein Kuparisellakin.

* * *
Oho! Kaksi uutta Mercedestä on 
ilmestynyt katukuvaan. Ja tulevat 
kumpikin maalta eikä ökykes-
kikaupungilta. Musta mersu 
viilettää Villikkalan suunnalla 
ja valkoinen maasturikaunotar 
meillä Heinämaalla. Ja ovat ihan 
kovalla työllä hankittuja eikä 
millään EU-tukirahoilla.

* * *
Sitten hirvee rotan kuva. Hyi hel-
vattu kuinka iso voi rotastakin 
tulla. Mistä tämä otus löytyi, niin 
sitä ei paljasteta. Voi mennä 
yöunet herkimmiltä.

* * *
Toukomarkkinat ovat kait tule-
vana viikonloppuna. Pitää lähteä 
isolle kirkolle katsomaan mitä 
missäkin on taas tarjolla. Ainakin 
syötävän hyvää. Olisi vaan läm-
min keli ja tytötkin mekoissaan.

* * *
Erkkorock. Siitä nuoremmat soit-
toniekat pyysivät mainitsemaan. 
Eli nyt sitten allakkaan iso varaus 
lauantaille 3.8. Silloin rokki rai-
kaa, kun Orimattilan kaupungin 
ydinkeskustassa tärähtää isosti! 
Uusi festaritapahtuma näkee päi-
vänvalonsa, kun lavalle kapuaa 
kylän kovimmat bändit ison maa-
ilman tyyliin. Tämä kannattaa 
nähdä, kuulla ja kokea! Ollaan 
ihan Ravintola Tehtaan ja kau-
pungintalon nurkilla.

* * *
Tällaista vääntöä. Testosteronia 
liikkeelle, sillä nyt on kevät!

E E T V A R T T I

Kauhee rotta, yäk.

Järeä oli pölli, jota Stihlin mies sahasi. Pölli painoi 
niin paljon, että trukin piikit olivat kovilla. Onneksi 
Salmisen Ville jeesasi ja saatiin painava runko sa-
hauspukille.

Tämä motoristi otti kaiken irti vehkeestään Luh-
tikyläntiellä. Kuvan nappasi ja lähetti lenkillä ollut 
Porvoonjoen ihailija.

Entisajan seksikkäitä alusvaatteita. Ei taitaisi enää 
vedota?

Näin kauniina polkee neito Lahdentiellä. Ei kelpaa 
pyörätie vieressä.

Kantrifestarit 
Kantrifestareita vietetään 31. kerran vanhaan leppoisaan 
tyyliin Kehräämön alueella 19.-20.7.2019. Musiikkia on ko-
toisten taitajien ja vierailevien countrybändien esittämänä. 
Tässä kantrien ennakkotietoa, muutokset mahdollisia.

Perjantaina 19.7. klo 18 kantrikulkue kaupungin läpi.
Latoteatterin kantrilavalla alkaen klo 19:
EIJA & TUUKKA, iskelmä- ja kantrituokio.
ORCUS BAND back to sixties-musaa ja paljon muuta.
FREEBAND omilla ja lainatuilla kantribiiseillä. 
Huippukantria: LARRY PENINSULA Countryband. 

Lauantaina 20.7. musiikki jatkuu:
MIKKO ALATALO, musaa kantrista känkkäränkkään
GRAINVILLE TRAIN, Nico Rimbacher & countryband. 
Ohjelma/ajat täydentyvät vielä kesän aikana.
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Toimisto avoinna ma 10-18, ti-pe 10-16.30. 
Päivystävän välittäjän tavoitat numerosta 010 257 1558

 • Rivi-, pari- ja puutalot

Jämsä, Himos paritalo 55/65 m2
Golfarinkunnas 7 D. 3h+kk+s. C*. Uu-
denveroinen as oy muotoinen paritalon 
lomahuoneisto ympärivuotiseen käyttöön. 
Loistava vaihtoehto myös sijoitukseen! 
Huoneistossa taloudellinen maalämpö, 
varaava takka, sekä kesähelteille viilennys-
toiminto takaavat tunnelmallisen ja viihtyi-
sän loman vieton.  Tyylikäs ja tasokkaasti 
varusteltu ja sisustettu huoneisto! Nyman 
0400 347758/Orimattila. Mh. 187.231 
€ Vh. 240.000 € 549260

 • Vapaa-ajan asunnot

Orimattila, Artjärvi 65/77 m2
Porlammintie 91. tupa, kk, mh, wc, 
s, parvi. Ei lain ed. e-tod.Pyhäjärven 
läheisyydessä viehättävä pyöröhir-
simökki, hulppealla 1,9ha tontilla. 
Mökissä sähköt, sisä wc. Lähellä 
uimaranta, sekä venepaikka ja ve-
nevalkama paikka. Irtaimisto kuuluu 
kauppaan. Nyman 0400 347758/
Orimattila. Mh. 69.000 €. 623631

Orimattila, Artjärvi 60 m2
Myrskyläntie 443. tupa+keittiö. Ei 
lain ed. e-tod.Historiallinen Heikki-
län tila, jolla 1800 luvulla rakennettu 
torppa ja aitta rakennukset, sekä va-
rasto. Tila kokonaisuus muodostuu 3 
palstasta, joista 2 rantaan rajoittuvaa. 
Päärakennusta lähemmällä palstalla 
rakennusoikeus 20k-m2 rantasau-
nalle! Nyman 0400 347758/Ori-
mattila. Mh. 45.000 €. 652160

Orimattila, Mallusjoki 54/89 m2
Mallusjoentie 100. 3h,kk,kph,wc,-
terassi,pihasauna.. Ei lain ed. e-tod.
Vapaa-ajanasunto vajaan tunnin 
ajomatkan päässä pääkaupungin 
kiireestä. Mökissä on vesi- ja viemä-
riliittymät ja sähkö. Pihasauna ja au-
totalli/ varastorakennus. Kookas oma 
piha peleihin ja muuhun temmellyk-
seen. Siivonen 050 597 0070/Ori-
mattila. Mh. 95.000 €. 630499

Orimattila, Niinikoski 45/48 m2
Kivisillantie 12. h, ruokailutila,k,wc. 
Ei lain ed. e-tod.Viehettävä hirsimök-
ki odottelee uusia asukkaita vain 10 
km Orimattilasta ja reilun tunnin ajo-
matkan päässä pääkaupunkiseudulta. 
Kiinteistöllä vesiosuuskunnan vesi- ja 
viemäriliittymät, sekä sähköt. Siivo-
nen 050 597 0070/Orimattila. Mh. 
48.000 €. 652629

Orimattila, Kaitala 40/120 m2
Ojamaantie 49. Tupa, mh, vintti. Ei 
lain ed. e-tod.Tässä se on! Unelmien 
puutarhamökki. Hirsirunkoinen päära-
kennus ja 2013 valmistunut lamellihir-
sisauna. Oma porakaivo pihassa. Tänne 
saat oman kasvimaasi ja puutarhaan 
on jo valmiiksi istutettu runsaasti kas-
veja. Sydänkallio 040 1951535/Ori-
mattila. Mh. 73.000 €.  640060

Orimattila, Villikkala 30/45 m2
Orimattilantie 325 A. tupa,k. Ei lain 
ed. e-tod.Maalaismaisemissa Honka-
rakenteen mökki ja erillinen sauna-
rakennus.Vesiosuuskunnan vesiposti 
ja mahdollisuus liittyä viemäröintiin. 
Siivonen 050 597 0070/Orimattila. 
Mh. 44.000 €. 653434

Orimattila, Virenoja 28 m2
Onnelantie 66. 1h, tupakeittiö. Ei 
lain ed. e-tod.Viehättävä mummon-
mökki kesäpaikaksi, pihasaunalla! 
Hirsirunkoinen, vapaa-ajan kiinteistö 
jossa tupa ja kammari. Sähköt tulee 
ja puilla lämpenevä kamina. Pihasau-
na, liiteri ja puucee. 1800m2 vehreä 
tontti ja oma kaivo. Kaupungin vesi-ja 
viemäriliittymä vieressä. Sydänkallio 
040 1951535/Orimattila.  
Mh. 39.000 €. 621241

Erkontie 11, ORIMATTILA

P. 0102571558
Puhelut 010-numeroihin maksavat 
kaikkialta Suomesta soitettaessa kiin-
teän verkon lankaliittymästä 0,0835 
euroa / puhelu + 0,167 euroa / minuut-
ti (sis. alv) ja matkapuhelinliittymästä 
0,0835 euroa / puhelu + 0,167 euroa 

/ minuutti (sis alv.).

opkoti.orimattila@op.fi

EDULLISEEN HINTAAN

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00
la 9.00-13.00

www.lantmannenagro.fi/orimattila

ILMALÄMPÖPUMPPU 
FH25 MITSUBISHI

ROUNDUP 
BIO 1L

AKKUTRIMMERI 
MAKITA DUR181Z 
18V RUNKO

9990

1690
RUOHONLEIKKURI 
MCCULLOCH 
M46-120M CLASSIC

24900

109000
 AITATOLPPA

50X1500 PYÖREÄ 
KYLLÄSTETTY

5 KPL1000

Aurinkoisia kesäpäiviä 
S-market Orimattilasta!

Palvelemme 
ma–pe 7–21, la 8–21, su 9–21

Tervetuloa!

S-market Orimattila 
Erkontie 16 

16300 Orimattila


