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Kauniit
KESÄ-
KUKAT
ovat
saapuneet.
Tule ja ihastu!

Erkontie 13, Orimattila
ma-pe 12-17, la 9-14 ja su sulj.

044 974 6132  www.diia.fi

Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu 
Diia Oy

Silmälääkärit:
To 14.5. Jukka Siitonen
Ke 20.5. Jukka Siitonen
Ti 26.5. Ritva Lemola
To 28.5. Aleksi Sarkola
Ma 1.6. Ilkka Puusaari

ORIMATTILAN KANTRIKATSASTUS

SOITA
045 693 3748

Topintie 2B
Orimattila

www.omkk.fi

100% Kotimainen katsastusasema

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

Varaa aikasi: omkk.fi / 045 693 3748

Tervetuloa
Kantri-

katsastukseen!

KORJAUS-
OMPELUA
Erkontie 6, Orimattila,
käynti Tullintien puolelta
Puh. 045-8806650
heli.lahtonen@katsura.fi

Avoinna ti 10-17, ke ja to 9-14. 
Muuten sop. muk.

Katso lisää netistä: www.katsura.fi

20
nahkhiir.fi

Pääskysestä ei
enää päivääkään

Kesällä tapahtuu...

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, S-marketin vieressä
ORIMATTILA, puh. 0400 900 926
MA-TO 9-16.30, pe 8-15,30, la sulj.

Miesten ja naisten
MOKKASIINIT

NYT KAIKKI KENGÄT ja
MUUT TUOTTEET uloskantohintaan

-50%
Ei koske huopakenkiä.

30,-

30,-

30,-

Haljasnahka-
TAKIT

20,-
Naisten KENKÄ

Naisten KENKÄ
vetoketjulla

sininen

Mascotista tosi edullisesti!

Se on jo
saapunut.t.

Kesä!

Pidetään huolta
toisistamme. Pärjäillään!
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Liikuntapuisto kutsuu!

Liikuntamuistoja muutaman vuoden takaa. 

Orimattilassa on upea liikuntapuisto Puistotien ja Vil-
jamaantien kulmauksessa. Kaikki, jotka vaan voivat ja 
pystyvät, niin menkää kokeilemaan kuntoilulaitteita! 
Pienikin treeni pari kertaa viikossa antaa aivan uutta 
meininkiä hyvään oloon!

Kuvassa liikuntamestari Matti Heikkilä antaa neuvoja 
laitteiden käyttöön. Kuva on muutaman vuoden takaa, 
kun Osuuspankki järkkäsi liikuntapäivän senioreille.

Nyt on selvästi ollut havaittavissa, että ihmiset liikkuvat 
koronan takia enemmän, varsinkin terkkarin ja entisen 
Virkkeen takana olevassa metsässä ja Ämmäntöyräällä. 
Jotain hyötyä siis koronastakin, kun ihmiset havahtu-
vat pitämään parempaa huolta itsestään ja luonnosta. 
Liikutaan ja nautitaan olemassaolostamme! 

Nyt pukkaa aimo kiitosta
Kaupunginhallituksen kokouksessa 27.4. on tehty hyvä 
avaus:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aimo Ryynänen 
teki aloitteen, jossa esitetään, että tekninen toimi sel-
vittää maanrakennusurakoiden kilpailutusta paremman 
kilpailun ja kustannustietoisuuden lisäämiseksi. Edelleen 
esitetään selvitettäväksi, miten voitaisiin mahdollistaa 
useamman yrityksen pääseminen kilpailutuksiin mukaan.

Nämä kaupungin maanrakennusurakat ja erilaiset ra-
kennustyöt sekä tavarahankinnat kannattaakin ottaa 
syyniin ja tutkailla mitä hankitaan ja keneltä.

Kilpailuttaminen on tärkeää ja nimenomaan pyytää 
tarjous Orimattilan alan yrityksiltä. Halvin hinta ei aina 
ole se kokonaisedullisin. Kannattaa näet tutkia myös 
se mihin kuntaan ne veroeurot matkaavat kaupungin 
urakkatöistä…

Kova koronakohtalo
Koronavirus on koskettanut pahoin. Orimattilassakin mo-
ni pikku yritys on joutunut totuutensa eteen; jatkuuko 
yrityksen toiminta vai onko pakko lopettaa, kun korona- 
rajoitukset veivät asiakkaat. Samassa kurjimuksessa 
alkaa olla myös isommat yritykset, kun tavara ei käy 
kaupaksi. Suomi on nyt pakkolukittuna.

Todella pahalta näyttää myös +70-vuotiaiden ja mui-
den riskiryhmään kuuluvien kohtalo. Jo monta viikkoa 
he ovat olleet eristettyinä normaalista elämänmenosta.

Onko ihmisen vapauden rajoittaminen oikein? Onko 
vanhempi väki heitetty suojaan, mutta samalla hylätty? 
Jokainen tarvitsee hoivaa ja huolenpitoa, jokaisen Elämä 
on arvokas ja merkityksellinen.

Tarvitaan tekijän tiedot
Tämän tästä tulee kännykkääni tekstiviestejä, joissa 
otetaan kantaa epäkohtiin ja kehnoon johtamiseen, ja 
myös vastaavaa postia kiikutetaan postilaatikkooni.

Niissä viesteissä ja kirjoituksissa on yksi iso ja ratkaiseva 
vika, sillä ei tiedä kuka ne on lähettänyt. Tekstiviesti jostain 
prepaid-liittymästä nimettömänä, jota ei voi jäljittää ja sitten 
postia tulee nimimerkillä ilman oikeaa lähettäjän nimeä. 
Tuollaisia viestejä ja kirjoituksia ei julkaista.

Reijo Välkkynen www.olanextraa.fi

Sinnikkäät orimattilalaiset yrittäjämme
YLPEÄ pitää aina olla, mutta ei niin ylpeä, ettei 
kehtaisi avustusta ottaa vastaan kriisin hetkellä.
 

YKSINYRITTÄJÄTUKEA on jaettu Orimattilassa nyt 
17.4 saakka. Hakemuksia on vastaanotettu reilu 
70 kpl ja tukia on maksettu jo yli 70.000 euroa. 
Hakemusten pieni lukumäärä on valtakunnallisesti 
yllättänyt.

Oletuksena oli, että hakemussuma olisi ollut heti 
alkuun valtava. Syytä tälle ei vielä ole löydetty.
 

TÄMÄ tuki on nyt teitä yksinyrittäjiä varten. Koska 
kyseessä on täysin uusi rahoitusmalli, niin ehtojakin 
täydennetään hakuprosessin aikana. Uusimpana 
muutoksena yrittäjä katsotaan päätoimiseksi yrittä-
jäksi, vaikka hänellä olisi eläketuloja. Alussa eläke 
esti hakemisen.
 

JOS tukihakemuksen täyttäminen tuntuu vaikealta 
tai haluat kysellä lisätietoja, niin rohkeasti yhteyttä 
numeroon 044 785 1060 tai yritystuet@orimattila.fi

niin me tukien käsittelijät autamme mielellämme.
 

NYT ei ole aika jäädä laakereille lepäämään. Ideat 
lentelemään ja käymään keskusteluja monipuoli-
sesti erilaisten ihmisten kanssa, jos siihen on nyt 
vapautunut aikaa.
Nettipalveluista, noutopaketeista, puhelinpal-

velusta, etäpalavereista ja muista tämän hetken 
työmallien aloittamisesta ei kannata tehdä liian 
suurta kynnystä. Kaiken ei tarvitse olla priimaa 
kerta yrittämällä.
Kokeilun kautta oppii yleensä parhaiten. Aika 

pakottaa muutoksiin ja kehitys kehittyy.

 

KORONA koettelee yrittäjiä poikkeuksellisella ta-
valla. Olethan selvittänyt juuri Sinun yrityksellesi 
mahdolliset tukimuodot?
Meillä on alueella seudullinen kehittämisyhtiö 

Ladec, jonka tuki meille kunnille ja yrityksille on 
nyt korvaamatonta.

Harvemmin siitä haittaa on keskustella haasteis-
taan ulkopuolisen kanssa. Suosittelen lämpimästi 
ja ennakkoluulottomasti kokeilemaan!
 

KUKAAN ei voi tehdä enempää kuin parhaansa. 
Voimia kaikille, kesä on ihan lähellä.
 

Ystävällisin terveisin,
 

JENNI TOLVANEN
Kehittämispäällikkö

Elinvoimapalvelut
p.0415438517

jenni.tolvanen@orimattila.fi

Miksi taas näin?

Kärrytie jää tosi kapeaksi
Monet ovat ihmetelleet miksi 
Orimattilassa keskustassa ra-
kennetaan kadut ja ajoväylät 
niin kapeiksi? Ihan aiheesta 
ihmettelevät. Erkontielläkin 
joutuu ajamaan koko ajan 
silmä tarkkana, ettei kolahda 
vastaantulevan auton kanssa 
tai sitten törmää korkeaan ja 
terävään reunakiveen.

Sama tilanne tulee myös Kärry-
tielle, jossa tien leveydeksi tulee 
vain 6,0 metriä, eli ajokaistan 
leveydeksi 3,0 metriä. Se on 
surkean vähän, kun kaksi isoa 
rekka-autoa kohtaa rinnakkain. 
Siinä voi sivupeilit kolista. Sa-
moin henkilöautollakin ajavan 
pitää olla tarkkana, jotta koh-
taaminen rekan kanssa sujuu 
joustavasti. Jos henkilöauto jou-
tuu jostain syystä väistämään 
ajoradalta jalkakäytävälle, niin 
siinä todennäköisesti tulee 
renkaisiin ja vanteisiin vaurioi-
ta, sillä niin korkeat ja terävät 
ovat jalkakäytävän reunakivet. 
Kärrytiellä ja Käkeläntien alus-
sa olisi ollut kyllä tilaa tehdä 
leveämmätkin väylät.

Wikipedia kertoo, että kuor-
ma-auton leveys on 2,60 metriä 
ja linja-auton suurin sallittu le-
veys on 2,55 metriä. Joten siinä 
on taiteilemista, kun kaksi isoa 
ajoneuvoa kohtaa Kärrytiellä ja 
myös Erkontiellä.

Espoon kaupungin katupoikki-
leikkausten suunnitteluohjeissa 
suositellaan ajokaistoista:

Ajokaistan leveys on 3,25 – 3,5 
m (kääntymiskaista 3,0 – 3,25 
m). 

Ilmeisesti Kärrytiellä ja Er-
kontiellä käytetään pienintä 
mahdollista katuleveyttä?

Sen verran asia kutkuttaa, että 
piti oikein metrimitan kanssa 
käydä mittaamassa Koivulan 
asuinalueilla katujen leveyksiä, 
joka vaihtelivat 6,0-6,4 metrin 
leveyksin.

Juonalantienkin ajoradan 
leveys on 7,0 metriä. Ja asui-
nalueillahan harvemmin re-

kat tai linja-autot rullaavat, 
ainakaan tulevat vastakkain. 
Kärrytien remontista joku sa-
noi, ettei se sitten ole tarkoitettu 
isoille rekoille, vaan kärrypeleille, 
nimensä mukaisesti.

Reijo Välkkynen
Yksi monien puolesta 

Entisen Uutun huoltoaseman kohdalla on Kärrytiellä ahdasta ja korkeat reunaki-
vet teräviä. Siinä renkaat ja vanteet menevät rikki, kun joudut väistämään reuna-
kiviä päin.
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Luomua 
retkelle

www.ruskovilla.fi

Verkkokaupan toimitukset 1-2 päivässä

Silkkivilla lämmittää 
keväisessä luonnossa

- Etäkoulusta välitunneilla kiertelin
 monissa keskustan erikoisliikkeissä
 ja kyselin kuis hurisee kaupanteko?
- Veikon Kone oli aika tyytyväinen ja
 Sähkis myi mulle aurinkokennovaloja.

Orimattilassa on paljon
erikoisliikkeitä, niin pieniä
kuin suurempia osaajia,
erilaisia palveluja tarjolla!

OMASTA
Orimattilasta

OSTAN

Orimattilan vastaanotto, 
0207345678

Katso lisää: www.arte-laakarit.fi

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

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

Topintie 2, 16300 Orimattila

Palvelusetelin haku
on alkanut yksityisiin
päiväkotipalveluihin 
Orimattilan kaupunki ottaa 
käyttöön palvelusetelin yksityi-
siin päiväkoteihin. Seteli astuu 
voimaan 1. elokuuta.

Palvelusetelin haku on alkanut 
17.4. Hakuaika on jatkuva. Var-
haiskasvatuspalveluista toivo-
taan, että varhaiskasvatuspaikan 
jo saaneet huoltajat hakisivat 
palveluseteliä huhtikuun loppuun 
mennessä.

Hakemuksen yhteydessä 
perheet joko hyväksyvät kor-

keimman omavastuuosuuden 
tai toimittavat tarvittavat liit-
teet tulotiedoistaan sähköisesti 
e-asioinnin kautta tai paperisena 
varhaiskasvatuspalveluihin. Liit-
teet tulee toimittaa viimeistään 
kahden viikon kuluttua hake-
muksen jättämisestä.

Lisätietoja antavat varhais-
kasvatuksen palvelupäälliköt,

puh. 040 540 1352 ja 044 
781 3618.

www.orimattila.fi

S-marketissa tarjolla:

Laadukasta ruokaa
suoraan lähituottajilta

Viime vuosina on paljon puhut-
tu lähiruuan puolesta, joka on 
tuotettu omassa kunnassa tai 
alle sadan kilometrin säteellä.

Extraa poikkesi market-
päällikkö Laura Haavasojan 
luona S-marketissa ja kyseli 
lähiruuasta, mitä löytyy ja ke-
neltä tuottajalta.

- Lähiruoka on todellakin saa-
nut lisää suosiota viime vuosina 
ja meillä S-marketissakin on 
panostettu lähiruuan puolesta. 
Läheltä hyvää, se on oikeastaan 
jo teemakin, Laura sanoo.

- Tuttu tuottaja ja laadukkaat 
tuotteet. Sitten tuoreus on lä-
hiruuan valtti. Tuotannosta 
suoraan meille kauppaan, jol-
loin ei ole monia välikäsiä ja 
pitkiä kuljetusmatkoja. Meille 

moni tuottaja tuo itse tuotteensa 
myyntiin, jolloin se todellakin 
tulee aivan suoraan tilalta.

Laura kertoo, että lähituottaja 
on siitäkin hyvä yhteistyökump-
pani, kun usein häneltä saa li-
sää uutta tavaraa myyntiin, jos 
esimerkiksi perunat pääsevät 
loppumaan. Ja yksi hyvä pointti 
on Lauran mielestä myös se, 
että lähiruoka työllistää monia 
omalla paikkakunnalla, aina al-
kutuotannosta kauppaan.

Meronen, Varpio,
Salmisen Leipomo…

- Lähituotteet ovat hyviä ja 
laadukkaita. Tässä Salmisen 
ruisleivässäkin aivan ihana 
tuoksu, Laura sanoo esitel-

lessään leipää.
S-marketin vihannes- ja he-

delmäosasto on valikoimaltaan 
runsas ja tuotteet ovat hyvin 
esillä.

- Varpion Puutarhan kaikki 
tuotteet ovat koko eteläisessä 
Suomessa ja meilläkin kysyt-
tyjä. Löytyy Varpion tomaattia, 
kurkkua, erilaisia salaatteja, 
yrttejä. Runsaasti laadukkaita 
puutarhatuotteita.

- Taannoin ostin Varpion ruuk-
kubasilikaa, joka kesti peräti 6 
viikkoa, vaikka sitä usein käy-
tin. Harvinaisen pitkään säilyi 
elinvoimaisena.

- Perunaa meille tulee Järvi-
seltä Asikkalasta sekä 
välillä myös Nie-
minen Lammilta 
toimittaa perunaa.

Y l i -Karke lan 
porkkanaa tulee 
myyntiin Kärkö-
lästä ja Asikkalan 
Toukolan tilalta.

- Sitten pikku erikoi-
suus, miniversoja Puutarha 

Miniversolta. Ne ovat nimensä 
mukaisesti minikokoisia kasvien 
versoja. Viljely tapahtuu käsi-
työnä paikallisesti Lammilla.

Rutin mansikkatila Iitin Man-
kalassa toimittaa S-marketiin 
pakastemansikkaa ja vadelmaa. 
Kesällä saadaan myyntiin myös 
juuri poimittua mansikkaa lä-
hituottajilta.

Sitten valmisruokien pariin ja 
Maatila-Liha Merosen tuotteita 
tutkailemaan. Niitä löytyy useita 
eri makkaroita, myös kesägril-
laukseen.

- Meronen on nimenäkin jo niin 
suosittu ja tuotteet laadukkaita, 
jotka aina maistuvat asiakkaille.

- Samaa voi sanoa Salmisen 
Leipomon tuotteista. Niitä jopa 
jonotetaan aamuisin, kun lei-
piä laitetaan esille. Moni haluaa 
ostaa lämpimän leivän, Laura 
sanoo hymyillen.

Lähialueen leipiä toimittavat 
myös Viipurilainen Vääksys-
tä ja Lapinjärven Leipä sekä 
Pulla-Pojat Hollolasta.

- Kuuntelemme aina myös asi-
akkaitten ja yrittäjien toiveita, 
jos on uusia lähituotteita tarjolla. 

Uudet aukioloajat

S-market pidensi vapun jälkeen 
aukioloaikansa iltakymmeneen. 
Laura selvittää, että se lähti asi-
akkaiden tarpeesta ja toiveista, 
sillä nykyisin käydään kaupassa 
iltamyöhäiselläkin.

- Palvelemme ma-la klo 7-22 
ja sunnuntaisin 9-22. Lauantain 
halusimme aikaistaa aamuseis-
kaan, kun silloin on jo paljon 
väkeä tulossa ostoksille.

Koronaviruksen vaikutus näkyy 
myös S-marketissa. Käsidesi 
ja väljät etäisyydet varsinkin 
kassajonoissa ovat suurimpia 
muutoksia koronan takia. Te-
hostettu hygienia on toiminut 
hyvin.

- Nyt ehkä vie valitettavasti 
hieman enemmän aikaa kas-
salla, mutta uskon asiakkaiden 
ymmärtävän tilanteen. Kiitos 
siitä kaikille, Laura sanoo.

- Meillä S-marketissa on myynnissä Orimattilan lähituottajien laadukkaita tuottei-
ta Varpiolta, Meroselta ja Salmiselta, Laura esittelee.

“ Tuoreus on lähiruuan valtti. Tuotannosta 
suoraan meille kauppaan, jolloin ei ole mo-
nia välikäsiä ja pitkiä kuljetusmatkoja. Meille 

moni tuottaja tuo itse tuotteensa myyntiin, jolloin 
se todellakin tulee aivan suoraan tilalta.

e Järvi-

oi-
arha 
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Kehräämö Kehräämö 

palveleepalvelee
Wanha villatehdas kutsuu
ja tarjoaa monipuolisesti
shoppailua ja hyvinvointia

Orimattilan parhaaksi
Seuraa meitä
facebookissa
Orimattilan Kehräämö

Aurinkoista
kesän aikaa!

- 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

Häiriötä tulee mopoautoista?

Traktori kohelsi korokkeen yli ja kaatoi istutetun 
puun rautakehikkoineen. Nestettäkin valui koneesta 
maahan.

Onko kukaan muu havainnut telkkarin kuvassa häiriötä Koivulan 
alueella? Täällä Koivukujalla tulee aina häiritseviä viivapalkkeja 
kuvaan, kun joku mönkijä tai mopoauto ajaa lähellä.

Onko niissä ajopeleissä häiriönpoistajat kunnossa? Joku sytytystulp-
pajuttu se oli entisaikaan. Nykyään monet tuollaiset ajopelit tehdään 
Kiinassa, joten niissä ei taida olla kaikki viimitten päälle kunnossa. 
Nuoria poikia niillä näyttää ajelevan, joten vanhemmat voisivat 
hoitaa ajopelit kuntoon, ettei ne aiheuta häiriötä. Meteliä kyllä 
riittää niistäkin.

Terttu ja Topi

Traktorilla koheltajalle
Taisit toissa viikonvaihteessa koheltaa hieman huolimattomasti 
isolla traktorillasi S-marketin yläparkkipaikalla, siinä torin vieressä? 
Ajelitko raittiina, vai miksi kaadoit parkkialueelle istutetun puun 
kehikkoineen?

Rautainen kehikko oli lisäksi korotetulla alustalla, joten ajoit surutta 
siitä isolla vehkeellä yli. Jäljet kertovat kyllä mitä olet saanut aikaan. 
Onko muitakin liikennemerkkien kaatoja omallatunnollasi? Orimat-
tilassa on usein liikennejakajia päin ajettu tahallaan ja siihen sopisi 
hyvinkin iso traktori, johon ei jää edes jälkiä liikennemerkeistä.

Olet nyt seurannassa. Tietoa saatiin viranomaisille ilkitöistä.
Silminnäkijä

Taas
10.6.
tavataan!

Kesä!

s

ä!

Autokoulu Baana
muutti Orimattiin

- Saimme täältä Orimatista 
Korkeamäen entiset ja valoisat 
tilat autokoulullemme, iloitsevat 
sihteeri Sari Suhonen ja liiken-
neopettaja Kaarin Kurki-Parikka 
Baanasta. Aiemmin autokoulu 
toimi Erkontien pohjoisosassa 
kymmenisen vuotta.

- Baana on nyt keskeisellä 

paikalla Erkontien katutasossa, 
täällä missä Orimattilan nuoretkin 
liikkuvat. Tänne on helppo tulla 
asioimaan ja opiskelemaan ajo-
korttia varten. Lähes 80 neliön 
toimitiloissa sujuu hyvin myös 
ryhmäopetus.

Koronaviruksen takia Baana on 
nyt etäopettanut oppilaita myös 

netin kautta. Ja hyvin kaikki on 
toiminut, sillä ajanmukaisilla ope-
tusvälineillä teoriaopetus toimii 
hienosti. Jatkossakin on mah-
dollisuus etäopetukseen, vaikka 
koronarajoituksia puretaankin.

- Nuorten ja vanhemmankin 
oppilaskunnan kanssa on kiva 
tehdä töitä. Nuoret ovat nyky-

päivänä todella tunnollisia ja 
käyttäytyvät kiitettävästi, Sari 
antaa tunnustusta.

- Samaa voin sanoa ajo-ope-
tuksesta. On hienoa antaa kou-
lutusta, kun nuoret ottavat oppia 
hyvin vastaan. He ajavat mopoa, 
moottoripyörää ja autoa jo ekan 
ajokerran jälkeen hyvin liiken-
teessä. Oppi menee heti perille, 
Kaarin lisää.

Baanan autokoulukursseille 
mahtuu kaikki halukkaat. Aloi-
tusvaihtoehtoja löytyy useita, 
joista löytyy varmasti jokaiselle 
sopiva ajankohta. 

Sari kertoo, että ajokorttilaki 
muuttui 1.7.2018 ja opetus meni 
uuteen malliin.

- Nyt aloitetaan eri tahtiin kuin 
ennen. Uuden lain myötä pois-
tui esimerkiksi 19 teoriatuntia. 
Tilalle tuli 4h ensimmäisen ajo-
kortin suorittajan EAS-tuntia ja 
4h riskientunnistamisen teoria-
tuntia. Lisäksi on mahdollisuus 
täydentää teoriaopintoja kunkin 
ajokorttiluokan extratunneilla. 
- Nykypäivänä on yksilöllistä ja 
joustavaa autokoulun käyntiä, 
Kaarin lisää.

Baanan kautta
saa monenlaisia
ajokortteja

- Meillä voi suorittaa traktori-, 
mopo-, mopoauto- ja moottori-
pyöräkortteja. 

Sekä tietysti myös henkilöauto, 
josta löytyy kurssivaihtoehtoina:

* ajotunnit autolla, vain pimeä-
najo simulaattorilla tai

* simulaattorikurssi, jossa 
ajetaan ajotunneista 5h si-
mulaattorilla ja loput autolla. 
Simulaattori sijaitsee Lahden 
toimipisteessämme.

Lisäksi meillä onnistuu myös 
kevyt kuorma-auto ja kevyt yhdis-
telmä – ajokorttien suorittaminen.

Järjestämme EAS-teoriatunte-
ja (myös opetuslupaoppilaille), 
RT-koulutusta korttia suorittaville 
(myös opetuslupaoppilaille) se-
kä kortillisille kuljettajille, joiden 
ajo-oikeus on alkanut ennen la-
kimuutosta.

Liukkaankelin harjoittelu 
on mahdollista halutessaan 
ajaa myös simulaattorilla. 
Moottoripyöräkortin korottajillekin 
löytyy omat valmennusjakson-
sa sekä poliisin määräämään 
ajokieltokoulutukseen pääsee 
meidän kautta.

Autokoulu Baanaan voi poiketa 
keskustelemaan ajokorttiasioista 
ja ajo-opetuksesta sekä ilmoit-
tautua mukaan kurssille.

- Toimistomme on avoinna ma-ti 
10-17 ja ke 15-17. Numerossa 
044-728 7022 vastataan kuiten-
kin maanantaista perjantaihin ja 
otetaan iloisesti vastaan uusia 
oppilaita, Sari hymyilee.

- Ford Focus on ihan uusi automme ajo-opetukseen. Sillä on turvallista ajaa 
liikenteessä, Kaarin esittelee.

Sari toivottaa uudet oppilaat tervetulleiksi autokouluun.
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Sähköasennustyöt 
luotettavasti ammattitaidolla

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

PALVELEMME
TEITÄ

MA-PE
7-17

SÄHKÖASENNUS OY
OLIN & TUOMISET
ON A-RYHMÄN
SÄHKÖURAKOITSIJA
Tarjoamme asiantuntevaa
palvelua yli puolen
vuosisadan kokemuksella. 

Tarvitsetko
sähkömiestä? 
Soita ja sovi aika

 myynti ja asennukset

Meiltä myös
SISUSTUS-
VALAISIMET

03
7777 444

Oikea maali
oikeaan paikkaan!

- Tarvittaessa käymme toki paikan päällä kohteessa, kertovat Värisilmän maalitoh-
torit.

TuoaXin kautta myös
nopeat kuljetuspalvelut
Jonkin aikaa liikenteessä on 
herättänyt huomiota paketti-
autot, joissa lukee TuoaX. Se 
on yrityksenä nuori, sillä se on 
perustettu vuonna 2018.

Sen sijaan yrittäjä Markus Tuo-
misella on pitkä kokemus niin 
kuljetus- kuin muiltakin aloilta.

Hän on kasvanut yrittäjähen-
kisessä ympäristössä ja tehnyt 
töitä pienestä pitäen niin per-
heyrityksessä kuin muuallakin.

- Hoidamme nykyisin myös 
pikakuljetukset yrityksille. 
Käytössämme on kaksi pa-
kettiautoa, jotka ovat valmiina 
nopeasti kuljettamaan tavaraa, 
Markus sanoo.

- Me palvelemme yritysasi-
akkaita aina joustavasti, tar-
vittaessa kellon ympäri sekä 
viikonloppuisin ympäri Suomen. 
Jos tarvitaan luotettavaa ja taa-
tusti nopeasti perille kuljettavaa 

pakettitavaran kuljetusta, niin 
soitto meille, niin homma toimii, 
Markus lupaa.

TuoaX palvelee julkista puolta 
sekä yritysasiakkaita, kuljetuksia 
hoidetaan tarpeen mukaan.

- Emme kilpaile perinteisten 
kuljetusyritysten kanssa, vaan 
meillä on pikakuljetusta. Kun on 
tulenpalava kiire saada tavaraa 
nopeasti paikasta toiseen, niin 
TuoaX hoitaa sen saman tien. 
Siinä ei tarvita rahtikirjatilaus-
ten tekemistä ja kuljetusten 
nettiseurantaa, vaan kuljetus 
on nopeasti matkalla yritysten 
kesken, Markus lupaa.

Markus kertoo, että pikakulje-
tuspalvelu lähti aikanaan omasta 
tarpeesta, kun piti saada nopeas-
ti tavaraa pääkaupunkiseudulta. 
Sellaista palvelua ei ollut, joten 
se piti sitten perustaa.

- Kuljetamme kaikenlaista tava-

raa mikä mahtuu pakettiautoon 
ja tarvittaessa peräkärryyn. Juuri 
haettiin erään yrityksen suodat-
timia Forssasta, jotka kuljetettiin 
saman tien Kotkaan. Homma 
toimi muutamassa tunnissa ja 
jokainen osapuoli oli tyytyväi-
nen, kun ei tullut tuotantokatkoja. 
Markus sanoo, että tuotepaket-
ti kulkee nopeasti Orimattilasta 
Lahteen jopa tunnin sisällä. Kul-
jetus maksaa 50 eurosta eteen-
päin riippuen tavaramäärästä ja 
määränpäästä Lahdessa.

Kunnossapito-
työt sujuvasti

- Pikakuljetusten lisäksi hoidam-
me myös monenlaisia katujen, 
teiden sekä yleisten alueiden 
kunnossa- ja puhtaanapitoa, 
Markus selvittää yrityksensä 
toimintaa.

- TuoaXin palveluihimme kuu-
luvat myös lumenauraukset, 
teiden suolaukset ja lanaukset, 
liikennemerkkien vaihtotyöt, 
hiekoitukset ja erilaiset pienet 
nostotyöt.

- Työskentelemme yrityspuo-
lella ja julkisella sektorilla, tällä 
hetkellä suurin toimeksiantajam-
me on YIT. Teemme myös pal-
jon erilaisia huoltotoimenpiteitä 
julkisissa paikoissa, esimerkiksi 
puistoissa, leikkipaikoilla yms. 

- Panostamme laadukkaaseen 
työn jälkeen ja toteutamme sen, 
minkä lupaamme. Meille on kun-
nia-asia olla sanamme mittaisia 
ja työt hoidamme tehokkaasti. 

- TuoaXilla on käytössä ajan-
mukainen kalusto, kun tarvitaan 
monitoimikoneen palveluita. Tai 
yleisten alueiden kunnossapitoon 
liittyviä töitä, kuten esimerkiksi 
liikennemerkkitöitä sekä leikki-
puistojen ja -paikkojen huolto-
toimenpiteitä.

- Jos tarvitset nopeaa paketti-
kuljetusta tai muita TuoaXin pal-
veluja, niin soita 040 8232426, 
niin laitetaan vauhtia rattaisiin, 
Markus suosittaa.

Yrityksen monipuolisesta työ-
kalustosta löytyy kuvia:

www.tuoax.fi
Kunnossapitotyöt sujuvat näppärästi Lundberg -mo-
nitoimikoneella.

- TuoaX kuljettaa tavaraa yrityksille ja julkisen puolen toimeksiantajille nopeasti, 
Markus lupaa.

“ Palvelemme yritysasiakkaita aina joustavasti, 
tarvittaessa kellon ympäri sekä viikonloppui-
sin ympäri Suomen. Jos tarvitaan luotetta-

vaa ja taatusti nopeasti perille kuljettavaa paket-
titavaran kuljetusta, niin soitto meille, niin homma 
toimii.

Kevät ja alkukesä on parasta 
ulkomaalausaikaa, silloin il-
man suhteellinen kosteus on 
kuivimmillaan ja maalin pysyvyys 
onnistuu varmimmin. Ja heti 
keväällä maalattua, hohtavaa 
lopputulosta pääsee ihailemaan 
koko kesän.

Eri maalityypeillä on uskolliset 
kannattajansa, mutta mitä sanoo 
alan ammattilaiset?

-Ei ole huonoja maaleja, kaikille 
on paikkansa, mutta paraskaan 
maali ei toimi, jos sitä käyte-
tään väärässä paikassa, sanoo 
Värisilmän maalitohtorit Aimo 

Lappalainen ja Pentti Karstila.
Vaikka maalattava pinta olisi 

homeinen, vanha maali hilseillyt 
tai puu jo hieman harmaantu-
nutkin, ei peliä ole menetetty. 
Kunhan puussa ei ole lahon 
aiheuttamaa vauriota, oikeilla 
aineilla eli käsittely-yhdistelmällä 
saadaan huonoltakin näyttävälle 
pinnalle rutkasti elinvuosia lisää.

- Joskus saattaa tuntua, että 
neuvomme ja tenttaamme vähän 
liikaakin, mutta usein asiakkaan 
suusta kuuluu: olipa hyvä, kun 
kysyit...

Kukaan ei voi olla ammatti-

lainen kaikilla aloilla, tyhmiä 
kysymyksiä ei ole, mutta on 
tyhmää ja kallista tehdä väärin!

Tämän kevään poikkeusolot 
toki toi omat haasteensa kaikille 
aloille, mutta ulkomaalausta se 
ei ainakaan estä, jos kelit vaan 
sallii maalata.

Jo kuukausi sitten ensimmäi-
set riskiryhmään kuuluvat asiak-
kaamme tilailivat ulkomaaleja, 
kun olivat käyneet valitsemassa 
sävyt ulkoseinässä olevasta kar-
tastamme.

-Valitkaa sävyt silloin kun se 
teille parhaiten sopii, ollaan sen 
jälkeen yhteyksissä ja käydään 
läpi sopivin maalityyppi kohtee-
seenne.

- Meidät tavoittaa numeros-
ta 03 871250 tai sähköpostilla 
varisilma@otv.fi.
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Aineistot viim. 8 päivää
ennen ilmestymistä:
reijomedia@hotmail.com
050 336 8425 / Reijo
www.olanextraa.fi

10.06. KESÄKUU
15.07. HEINÄKUU
12.08. ELOKUU
16.09. SYYSKUU

14.10. LOKAKUU
11.11. MARRASKUU
16.12. JOULUKUU

Orimattilan
parhaaksi!
Ilmestyminen 2020

EXTRASSA MAINOKSESI HUOMATAAN!

- Tule mukaan
iloiseen menoon!

Lankilantielle tulee
kevyenliikenteenväylä
Lankilantien jalankulku- ja pyörätien rakentaminen alkaa 1.6.2020. 
Töiden on tarkoitus valmistua heinäkuun loppuun mennessä. 

Uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä rakennetaan jatkoksi Lanki-
lantien (mt 14043) olemassa olevalle kevyen liikenteen väylälle 
Pennalan koululta Kummilantien risteykseen asti. Lisäksi Lankilan-
tielle rakennetaan suojatie sekä hidaste ja saneerataan Pennalan 
koulun liittymät. 

Rakentaminen vaikuttaa alueen liikennejärjestelyihin. 
Pahoittelemme rakennustöistä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa! 
Urakoitsija: Kuljetus- ja Maansiirtoliike K Timonen Oy.
Rakennuttaja: Orimattilan kaupunki, yhdyskuntatekniikka.

Tarvitaanko tavoitteita?
Kuntosalimaailmassa kuullaan usein kysyttävän: Mikä 
sun tavoite on? Toiset treenaavat liikunnan tuoman ilon 
vuoksi ja toiset painonnostokilpailuihin. Tekemisissämme 
on aina jokin tavoite. Tavoitteet motivoivat jatkamaan 
harjoittelua, sillä kun näkee kehityksen ja huomaa olevansa 
lähempänä tavoitetta, niin tekeminen pysyy mielenkiin-
toisena. Tavoitteen on hyvä olla itselle merkityksellinen 
eli omien arvojen mukainen. Kun tuntee itsensä hyvin, 
niin on helpompi asettaa oikeanlainen tavoite.

Usein asetamme itsellemme liian haastavan tai epä-
selvän tavoitteen. Haasteita aiheuttaa se, että tavoite 
vaatii liian paljon ponnisteluja toteutuakseen tai sen 
saavutusaika on epämääräinen. On todella vaikeaa yrit-
tää muuttaa kaikkea heti ja ylläpitää muutoksia. Jotta 
tavoitteen saavuttaa, on muutettava tapojaan pysyväs-

ti. Usein kaikkein pinttyneimmät tapamme ovat este 
kehitykselle. Vanhoista tavoista täytyy osata luopua ja 
ymmärtää, että muutos vie aina aikaa ja vaatii uusien 
asioiden opettelua toistojen kautta. Aluksi motivaatio 
tekemiseen on suurempi ja uusien tapojen toteuttaminen 
on helppoa. Kun väsymys iskee ja vanhat tavat alkavat 
nostaa päätään, niin on hyvä olla valmistautunut näihin 
tilanteisiin treenaamalla itsesäätelyn taitoja. Itsesäätely 
tarkoittaa omia taitoja vaikuttaa toimintaansa tunteista 
välittämättä.

Mikäli tavoitteen saavuttamiseen vaaditaan pitkä aika, 
niin kannattaa asettaa välitavoitteita, eli jakaa koko 
tavoite osiin tietylle aikavälille. Välitavoitteeseen pääsy 
ylläpitää motivaatiota ja luo uskoa siihen, että tehdään 
oikeita asioita. Mikäli tekeminen on koko ajan kieltämistä 
tai itsensä pakottamista, niin silloin tehdään jotakin 
väärin. Tällaisessa tapauksessa kannattaa miettiä onko 
vika tavoitteessa, toimintatavoissa vai toimintatapoihin 
suhtautumisessa.

Kun haluaa asettaa tavoitteen, on hyvä ensin pysähtyä 
pohtimaan omaa elämää nyt. Kannattaa keskustella itsensä 
kanssa kirjoittamalla ylös mihin asioihin on tyytyväinen 
ja mitä haluaisi lisää elämäänsä. Sitten mietitään mikä 
olisi itselle tärkeintä toteuttaa ja miksi. Miksi-kysymys 
on hyvä tavoitteen asettelussa. Kun tiedät mitä haluat, 
niin kysy itseltäsi miksi-kysymystä niin kauan, kunnes 
et enää keksi lisää argumentteja. Kun miksi on tarpeeksi 
vahva ja uskot että pystyt siihen, niin eikun toimeen. 
Tavoitteen asettelusta voi keskustella myös ystävän tai 
personal trainerin kanssa, jolloin saa uusia näkökulmia 
asioihin. Tavoitteen on hyvä olla mitattavissa oleva ja 
sen saavuttamiseen kannattaa asettaa päivämäärä. 
Tavoitteet ja päämäärät tekevät elämästä merkityk-
sellisen, toteuta unelmasi!

Liikunnallisin terveisin,
Tinja Krigsman
Personal trainer

044 591 1271

Kantrien tilanne
on avoimena…
Suomen hallitus on muuttanut 
rajoituksia myös kokoontumisten 
suhteen.

Kesäkuun ensimmäisestä päi-
västä alkaen kymmenen henkilön 
kokoontumisrajoitus muutetaan 
50 henkilön kokoontumisrajoi-
tukseksi, joka on voimassa hei-
näkuun loppuun. Yli 500 hengen 
yleisötilaisuuksien kieltäminen 
jatkuu näillä näkymin 31.7. asti.

Alustavasti on tiedotettu, että 
Kantrit pidetään 17.7. yksipäiväi-
senä. Nyt sekin päiväys menee 
uusiksi ainakin nyt annetuilla 

rajoituksilla.
Extraa otti yhteyttä kantri-

toimistoon, josta countryman 
vastasi, että nyt vaan seurataan 
tilannetta. Jospa rajoitukset vielä 
muuttuvat.

Elokuu voisi olla myös mahdol-
linen, mutta ehkä se menee liian 
pitkälle kantrien järjestämiseksi. 
Kantrit on järjestetty perinteises-
ti aina heinäkuussa puolivälin 
jälkeen. Nyt kyseessä olisi 32. 
kerta, jos kantrit järjestetään.

Seurataan mitä tuleman pitää. 
Extraa tiedottaa missä mennään. Kantrikulkue on aina upeaa katsottavaa.
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joonan sijoitukselle pitäisi saada 
pikkuhiljaa jo katetta. Jatkossa 
ei yhteisiä verorahojamme saa 
heitellä miten sattuu, vaikka ol-
laankin skutsissa. Omia raho-
jaan saa jokainen tuhlata miten 
huvituttaa.

Ei auta itku markkinoilla. Ei.
* * *

Ilmeisesti se pölvästi, joka kaataa 
ja vääntelee liikennemerkkejä 
keskustassa, niin sama tyyppi 
taitaa seurata tätä Eetvartin pals-
taa ja saa kiksejä, kun meikä 
taas laittaa kuvaa kaadetuista 
liikennemerkeistä? Nyt sitten ei 
jatkossa niitä julkaista, jospa se 
rauhoittaisi kyseisen mielipuolen 
halut.

* * *
Luhtikylän risteyksen kukka-
laatikko sai uudet kauniit or-
vokit Harjulan tilalta. Kyseessä 
lukijan kuva. Että osataan sitä 
muuallakin kuin Päärnilässä. 
Tosin Päärniläntien kukkaloora 
sai vappuna koristeekseen ilma-
palloja, ihan nätti näky sekin. Nyt 
sielläkin on orvokkeja. Hienoa!

* * *
Nätti näky oli sekin, kun yhden 
taloyhtiön pyykkitelineelle oli tuo-
tu roikkumaan vanhemman nai-
sen kulahtaneet vaaleapunaiset 
alushousut. Hieman niitä koristi 
keltainen väri tietystä kohdasta.  
Aikansa ne siinä killuivat näh-
tävillä, kunnes joku vaivihkaa 
roikotti ne roskikseen. Ei ollut 
kait taloyhtiön omien mummojen 
alkkarit, vaan joku koiranleuka 
oli ollut asialla...

* * *
Kantrien kohtalo on kait avoin. 
Alustava suunnitelma olisi 17.7. 
ja tapahtuma yksipäiväisenä. 
Kulkue ensin ja sitten Kehrää-
mön ravintolan kohdalle pihaan 
nauttimaan. Myös olutta ja muita 
janojuomia. Ja Merosen possua. 

Toivottavasti nyt Suomen halli-
tuksen pikkulikat tekevät posi-
tiivisia päätöksiä ja rajoituksia 
poistetaan.

* * *
- Jokos Eetvartti olet ilmoit-
tanut pörriäistekosi, kun olit 
nuorempana niin kova poika 
pörräämään? Noin taas kyseltiin 
maitokaupassa. Onneksi kave-
ri oli turvaetäisyyden päässä. 
Kyllä tuli pörrättyä ja tuli haet-
tua nassuakin tuvan alta. Pakko 
myöntää.

* * *
Jonkin verran viitututtaa, kun ei 
ole paikalliset kuppilat avoinna. 
Ans kattoo kuinka kauan koro-
nakauhu jatkuu. Meikä ei paljon 
perusta koronasta, kun täältä ei 
kukaan lähde ennen aikojaan. 
Koskahan taas Kuumakuppi ja 
Marenki saadaan auki ja me 
maailmanparantajat päästään 
kunnon kahveelle?

Myös Ysivitonen on kiva tau-
koilupaikka. Ja on niitä muitakin. 
Vanha kansa pruukasi sa-
noa, ettei tauti tartu eikä rut-
to ruppee, jos ei Herra salli. 
Samaa mieltä lienee myös ko-
tikylän Sepänjoenkujan Pepe.

* * *

Jymyn jokavuotiset Tähtien 
Kisat ti 21.7. on peruttu. Se on 
harmi se. Toivottavasti kesällä 
ja syksyllä saadaan edes joitain 
kisoja pidettyä.

* * *
Uuden uimahallin rakentaminen 
on jäissä. Ei koronan takia, vaan 
siksi, ettei yksikään urakoitsija 
jättänyt tarjousta. Ihan ymmär-
rettävä juttu sekin, kun koronan 
takia voi rakennusfirmankin 
hommat kuseentua.

Ja olisiko syytä vielä kerran 
harkita, että jospa se vanha 
uimahalli pelittäisi muutaman 
vuoden? Onko pakko aina ra-
kentaa uusiksi kaikki, vai voisiko 
joskus saneerata?

Entisaikaan ei kohellettu ku-
moon kaikkia rakennuksia, jos 
ilmeni jotain vikaa. Ne perus-
korjattiin.

Nytkin tulisi Tilapalvelun olla 
hereillä kaupungin kiinteistöjen 
suhteen ja pitää niistä aina hy-
vää huolta. Laiminlyönnit yleensä 
johtavat kiinteistöjen heikkoon 
kuntoon.

Suomessa on tuhansia van-
hoja kiinteistöjä, jotka toimivat 
edelleen. Ne on rakennettu 
alun perin jo hyvin ja niistä 
on kymmenien vuosien saa-
tossa pidetty hyvää huolta. 
Vanhan urkkatalon salaojat 
kannattaisi tutkia, jospa siellä 
on onkkaa.

* * *
Kumi on palanut aika rajusti Luh-
tikyläntiellä, jossa joku kloppi 
on antanut kyytiä autolleen ja 
ulvottanut ylämäessä renkaita 
polttaen. Se on nuoruus, joka 
teettää eräille tuollaisiakin 
orkkuja. Kuvan jäljistä näkee, 
että ratin takana on naatittu. 
Meikäkin nöösinä poltti aikanaan 
kumia, mutta tyttöjen kanssa.

* * *
Mahla juoksee vieläkin.

E E T V A R T T I

Toukokyntöjä
Maajusseilla on piisannut kiirutta, 
kun pitää laittaa kylvöt kuntoon. 
Onneksi meikäkin sai hommat 
hoitoon ja siemenet vakoon. 
Nyt saa vetää hetken henkeä 
ja rukoilla sopivia puintikelejä.

* * *
Koronavirus pirulainen hiljensi 
kylänraittia aikas lailla Heinä-
maalla. Jonkin verran myös 
keskustassa, jossa aika moni 
kauppa pisti lapun luukulle.

Vappuna sentään sai nauttia 
Orimattilan Mieslaulajien kon-
serttia, joka oli virtuaalinen esi-
tys kaupungintalon rappusilta. 
Video soi reilun kuusi minuuttia 
ja mieslaulu raikasi niin, että 
sorsatkin Palojoessa kuunteli-
vat ja aplodit kaikuivat siipien 
suihkeessa.

* * *
Paljon on tullut aplodeja mei-
källekin, kun nostin taannoin 
Hennaa näkyviin. Sinne kan-
nattaa nyt kyllä kehitellä uusia 
juttuja, kun asuntorakentaminen 
on ollut vaisua.

Automaattikauppaa jo Kupa-
rinen sinne suunnitteli, josta 
olisivat Hesasta työmatkaltaan 
voineet poiketa ostamaan ruo-
kaa ja olutta. Vastaava kauppa 
loppui Lahdesta, joten ei se olisi 
Hennassakaan hurrannut.

Nyt todellakin kaivataan ideoita 
Hennan kehittämiseksi. 18 mil-

Jätevesijärjestelmät
nyt kuntoon edullisesti!

                  -jätevesi-
puhdistamo on uusi
jätevesijärjestelmän
saneeraukseen kehitetty
puhdistamolaitteisto,
joka voidaan asentaa
olemassa oleviin kaivoihin.

 Helppo  edullinen
 ilman kaivuutöitä

Katso video:
www.yip.fi
Jätevesien pienpuhdistamo

040 5895 123, info@yip.fi

                 
hdddi

pesuvesien (ei pesukoneet) puhdistamiseksi.
Suodatinmoduulit sopivat vähäisemmille

pesuvesimäärille ja voi olla täysin loka-autovapaa.

Sähkötön aWater suodatinmoduuli

Air

Air-puhdistamoja on
harmaille ja kaikille vesille.

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
Orimattila, Artjärvi,
Myrskylä, Pukkila.

Noutojakelussa: Kehräämö 
ja K-Supermarket Orimattila.
Jakelupainos:

n. 10.500 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
10.6.2020

Mieslaulu, se vaan on komeeta aina! Virtuaalisenakin.

Hennan kauniit ja kum-
puilevat maastot. Sopi-
vaa käyttöä kaivataan.

Orvokit koreilevat Luhtikylän ja Vanhan Helsingintien 
risteyksessä.

Vanha urkkatalo ja uimahalli. Armonaikaa?

Kumi oli palanut ja taas nuoriso on naattinut.

Tempaistaan yhdessä
Kehräämön puolesta!
Historiallisesti arvokas wanha villatehdas on Orimattilan olohuone, 
joka tulee säilyttää arvokkaana myös tulevaisuuteen. Kehräämö 
on Orimattilan julkkis yli kuntarajojen!

Kehräämön iltamat on hieno ajatus ja hyväntekeväisyystapah-
tuma Kehräämön hyväksi. Ajankohta olisi vaikka alkusyksystä 
tänä vuonna.

Iltamien tuotolla voitaisiin saneerata ja peruskorjata esimer-
kiksi 3. kerroksen juhlatiloja ja ns. labyrinttiin mahdollisesti tilat 
teatteritoiminnalle. Myös vuodelta 1956 olevat hissit vaativat 
koneistuksen uudistamista.

Olethan Sinäkin mukana tempaamassa Kehräämön hyväksi! Kiitos.
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VÄRISILMÄ Orimattilan Tapetti ja Väri Oy

6590€
TARJOUS

VÄRISILMÄ AUTTAA
ULKOMAALAUKSESSA

Valitse ulkomaalisävysi myymälämme 
seinältä, milloin vaan.
Ota yhteyttä 03 871250 
tai varisilma@otv.fi , niin
katsotaan paras maalivaihtoehto
kohteeseenne. Voit noutaa
tarvikkeet myymälästä, pihalta, tai sovi toimitus suoraan kotiisi!

Novitek Salla Basic ulkoporeallas

Tutustu sivuihimme www.allaskauppa.fi
ja pyydä tarjous myös muista malleista

Tilaa nyt, niin voit 
viettää poreilevaa 
Juhannusta!

Värisilmä

POUTA talomaali PANU talomaali Nordica Eko 

7250€
+sävytys

/9 l 9950€
+sävytys

/9 l 10900€
+sävytys

/9 l

Virtasen Pehtoori
punamaali 

VINHA

9890€
+sävytys

/11,7 l 3250€
/10 l

€
7 l

Virtasen
4 öljyn maali

12300€
+sävytys

/9 l

EDULLISEEN HINTAAN!

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00
la 9.00-13.00www.lantmannenagro.fi/orimattila

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00
la 9.00-13.00www.lantmannenagro.fi/orimattila

EDULLISEEN HINTAAN!

9900 390

179000

17900

VINHA VVA 11,7L

+ SÄVYTYS

AJOLEIKKURI 
MCCULLOCH
M125-97T POWERDRIVE

RUOHO- 
TRIMMERI 

1X3AH AKKU JA LATURI

MAKITA 
DUR181SF 18V,

TERASSILAUTA 
LEHTIKUUSI 
28X145 SHP /JM

Aurinkoisia kesäpäiviä 
S-market Orimattilasta!

Palvelemme 
ma–la 7–22, su 9–22

Tervetuloa!

S-market Orimattila 
Erkontie 16 

16300 Orimattila


