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VahvaTassu
Eläintarvikeliike

ELÄINLÄÄKÄRI-
SARJAN RUOAT

NYT MEILTÄ!
LUE LISÄÄ!!! Takasivun
ilmoituksesta ja sivulta 6.

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Sähköasennus tarjoaa
kaikkea           kivaa kesään!

Palvelemme teitä
arkisin 7.00-17.00

Tervetuloa
ostoksille!

ENERGIAN-
SÄÄSTÖ-
LAMPPUJA

Pöytä- ja lattia

TUULETTIMET
EDULLISESTI!-50%

SISUSTUSVALAISIMIA - SUPER-
EDULLISESTI POISTOKAPPALEITA

Fuse 13 tools
monitoimityökalujen
parasta aatelia

tools
lujen

49,–
(69,50) (84,00)

A

49,–

Taitto-
veitsi
c55b

25,–

(38,90)

Style
musta
V9 lamppu

Maineikas ja monitoiminen!
TARJOUSTUOTTEITA VAIN RAJOITETUSTI!

- Tule ja vie parhaat tuotteet päältä!

- LAATUA EDULLISESTI!

S-ETUKORTILLA BONUSTA

Erkontie 16
Orimattilan S-market
avoinna ma-pe 9-18

la 9-15   

Tarjoukset voimassa kesäkuun 2014
tai niin kauan kun tavaraa riittää.

Pidä huolta itsestäsi- kesälläkin!
Magnesium
SITRAATTI
160 tbl
Kuuman kesän
ehdoton pelastus!

18,90
(2690)

Easy Diet aterian-
korvikkeet

Balanssi
maitohappo-
bakteeri 100 kps
Ongelmavatsalle,
ja ihon
kauneuteen!

Nestemin
60 tbl
Turvotukseen, 
nivelsärkyihin.

9,50

19,90
(26,90)

10,95
(14,50)

Kun haluat
nopeasti

rantakuntoon!

Karpalact Strong
60 kps
Virtsatietulehdusten
ennaltaehkäisyyn.

11,00
5 PSS

Mukavia ja pehmeitä
jalkineita

kesään!

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä

ma-pe 9-16.30, kesäla sulj.
Puh. 040-558 6702

Miehille  40-46
Naisille  36-41

Naisille
36-42
musta, valkoinen

Naisille
36-42
valkoinen, musta

Lapsille 
20-35

Tule ja 
ihastu!

e Lapsill
20-35

KESÄALE!!!

www.expert.fi

Zanussi liesi 
zcv54001
Tyylikäs keraaminen 
keittotaso, tilava uuni, 
A-energialuokka, 
leveys 50cm.

32” LED TV antenni- ja kaapelitalouteen. 
Teräväpiirtovalmius (HD Ready).

Acer Aspire  E1-532

FINLUX TV 32fly168 

Orimattilan Urheilu ja Kone Oy  

A+ -energialuokan 
jääkaappi-pakastin 
on älykäs valinta. 
L  545 mm, S 
604mm, K 1404 mm.

ROSENLEW jenkki-
kaappi  RJPK2600  

299€

269€

349€

Erkontie 4 Avoinna: ark.09.00-17.30, la.10.00-14.00.  Puh. 037773111

Hyvä suorituskyky ja multimedia-työka-
lut.15.6” LED-näyttö, Intelin neljännen suku-
polven (Haswell) Celeron 2957U -prosessori, 
4GB:n muisti ja 320GB:n kovalevy. Kattavat 
verkko-ominaisuudet, Gigabitin Ethernet-lii-
täntä & 802.11n WLAN sekä Bluetooth 4.0. 
Erillinen numeronäppäimistö, HDMI-liitäntä 
sekä pitkä jopa 5.5 tunnin akkukesto! Käyt-
töjärjestelmänä Windows 8.1 Home.

299€
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Orimattilassa 
osataan
Tuo otsikko pitää paikkansa, sillä Orimatti-
lassa todellakin osataan ja palvellaan hyvin. 
Se koskee kaupungin tuottamia palveluja, se 
koskee yritysten ja pikku yrittäjien osaamista, 
se koskee myös kauppojen toimintaa ja sieltä 
poimittuna erikseen vielä erikoisliikkeitten 
tarjontaa ja palveluja.

Iso harmi, etteivät kaikki huomaa miten 
tärkeää on ostaa Orimattilasta ja sitä kautta 
ylläpitää nykyisiä palveluja ja mahdollisesti 
lisätä uusia palveluja, kun ostovoima pyörii 
täällä omassa kaupungissa.

Se vaan ei näytä toimivan, vaikka kuinka 
potkisi Orimattilaa esiin ja toitottaisi kuinka 
tärkeää on ostaa oman paikkakunnan kaupoista 
ja käyttää lähiyrittäjien palveluita. Nytkin kaksi 
erikoisliikettä laittaa pillinsä pussiin ja lopettaa.

Pääsyy ettei kauppa käy Orimattilassa on se, 
kun ihmiset käyvät halpahalleissa ja toisaalta 
myös Lahdessa, joista ostavat ihan saman 
tuotteen, joka olisi täälläkin myynnissä. Tosin 
hintaero Lahden hyväksi 2-4 euroa. Mutta 
kannattaako se matka ja vaiva ajaa aina 
Lahteen saakka?

Ei kannata, jos näkee omaa napaansa 
pidemmälle. Jokainen Orimattilaan jätetty 
euro todellakin rakentaa Orimattilaa, kun 
se ei matkaa vieraille maille..

Tässä lehdessä on pari uutista erikoisliik-

keistä, joista toinen joutuu lopettamaan siksi, 
kun kauppa ei käynyt riittävästi. Monet nyt 
kyllä harmittelevat, kun liike lopettaa. Usein 
vasta huomataan, kun on jo housuissa.

Allekirjoittanut on asunut Orimattilassa kuusi 
vuotta. Ostokset Lahdesta tai muualta on koko 
aikana alle 50 euroa. Kaiken olen ostanut 
täältä Orimattilasta. Ja ostan. 

* * *
Kunta-aloite omien lääkärien ja ilta- ja viikon-
loppupäivystysten saamiseksi on perusturva-
lautakunnan käsittelyssä. Tai ainakin pitäisi olla 
ja sieltä edetä sitten kaupunginvaltuustoon. 
Aikaa aloitteen jättämisestä sen käsittelyyn 
valtuustossa on puoli vuotta. Seuraamme 
miten homma etenee.

* * *
Heinämaan koulun lakkauttamispäätöksestä 
on tehty valitus. Monet allekirjoittivat vali-
tuksen. Onneksi olkoon Pertti Laaksonen ja 
kumppanit, kun pidätte huolta Heinämaan ja 
samalla kaikkien Orimattilan elävien kylien 
puolesta. Teillä on sydän paikallaan.

* * *
Kyselevät ihmiset, että mitä muuten kuuluu 
kaupungin kovasti ajamalle valokuitukaa-
peli-hankkeelle? Onko tulossa mitään vas-
tinetta 150.000 eurolle, jota hankkeeseen 
on jo uhrattu?

* * *
Mukavaa suven hehkutusta kaikille!

Reijo Välkkynen
reijomedia@hotmail.com

Hyppypaikka talkoilla…
Talkoilla se taas tehtiin, 
kun ensin Juha Hir-
vonen kaivoi vanhaan 
hyppypaikkaan uuden 
pohjan. Entiset vanhat 
hiekat pois ja sitten pää-
si kyläjohtokunta ja kou-
lu rakentamaan uuden 
hyppylaatikon kehikon. 
Kaiken kruunasi sitten 
uusi hiekka, jonka kau-
pungin hiekkamontulta 
kuskasi paikalle Ilkka 
Pirhonen.

- Meillä on täällä tal-
koohenki voimissaan 
ja siksi Tietävälässä 
hommat toimiikin. 
Samaa henkeä suosi-
tan muuallekin, jotta 
saadaan pidettyä kylät 
elävinä ja uusia asuk-
kaitakin lisää, kiteyttää 
Juha.

Näppärästi syntyi uu-
si siisti pohja vanhalle 
hyppypaikalle. Kelpaa 
siinä taas oppilaitten 
ja miksei opettajien-
kin hyppiä pituutta ja 
kolmiloikkaa. Sieltä ne 
uudet urheilijanalutkin 
sitten löytyvät, kun kou-
luissa liikutaan ja innos-
tutaan lisää. Entisaikaan 
koulu oli urheiluseuran 
kanssa paras kasvattaja. 
Se sama konsepti toimii 
edelleen kyläkouluissa. Tarkasti Juha kaivoi vanhat hiekat pois hyppypaikalta.

Hienoja kädenojennuksia
LC Orimattila/Viljamaalta

LC Orimattila / Viljamaan Ari Rapo ja Risto Henttonen lahjoittivat uuden taulute-
levision, jonka vastaanotti terveysaseman puolesta Heidi Herrala.

LC Orimattila/Viljamaa on tänä 
keväänä jakanut tänä aktivi-
teettivaroistaan avustuksia ja 
stipendejä sekä luovuttanut 
uuden taulutelevision Orimattilan 
terveysaseman vuodeosastolle.

- Olemme kiitollisia uudesta te-
levisiosta, sillä se tuli tarpeeseen, 
kun vanha televisio oli niin pieni. 
Nyt näkee paremmin pidemmäl-
täkin katsoa, sanoivat sairaanhoi-
tajat Riitta Karjalainen ja Heidi 
Herrala terveysaseman puolesta.

- Televisio on tässä yhteisessä 
tilassa tarpeellinen, sillä monet 
potilaat haluavat tulla kahvitte-
lemaan ja katsomaan samalla 
telkkaria. Varsinkin urheilukisoja 
seurataan ja kannustetaan, kun 
suomalaiset pärjäävät. Kaveri-
seurassa telkkarin katselu on 
monille mukavampaa kuin 
omassa huoneessa.

- Meille LC Orimattila / Vilja-
maalle television lahjoitus on 
suuri ilo, kun tiedämme sen 

olevan tervetullut terveysaseman 
väelle, totesi klubin presidentti 
Risto Henttonen, joka yhdessä 
Ari Rapon kanssa luovutti uuden 
taulutelevision vuodeosastolle.

Avustuksia
monille tahoille

Tällä kertaa avustusten ja stipen-
dien kohteina olivat pääasiassa 
lapset ja nuoret, joiden toimin-
tojen ja harrastusten hyväksi 
lahjoitettiin varoja yhteensä yli 
16.000 euron edestä.

Avustuksia saivat: Myrskylän 
Myrsky, Partiolippukunta Myrs-
kylinnut, Peltolan päiväkoti, Ori-
mattilan terveyskeskus, MLL:n 
Orimattilan osasto, Artjärven 
kesäteatteri, Orimattilan Pedot, 
Orimattilan Jymy, Orimattilan 
Toive, Roope Mäkelä, Orimatti-
lan Teatteri, Myllylän päiväkoti, 
Orimattilan Jymy ampumajaosto, 
Herttua Family Oy (parkour –toi-

minta), Pukkilan Nuorisoseura ja 
Pukkilan musiikkikerho.

Lisäksi Jokivarren koululle 
annettiin perinteiset stipendit.

- Avustusten jakamisen on 
mahdollistanut mainosmyynti 
Orimattilan palveluhakemis-
toon, joka ilmestyy joka toinen 
vuosi. Kiitämme mainostajia 
heidän panoksestaan, sanoi 
Risto Henttonen avustusten 
jakotilaisuudessa.

- - -
LC Orimattila/Viljamaa valit-
tiin viime kaudella Lions-liiton 
C-piirin vuoden klubiksi. Valin-
taan vaikuttanut tekijä oli klubin 
Kummipoikatoiminta. Kummi-
poikatoiminnan tarkoituksena 
on ollut yhdessä tekeminen 
kummipoikien ja klubilaisten 
kesken. Yhdessä on muun 
muassa pelattu jalkapalloa ja 
sählyä, sekä on käyty kalliokii-
peilemässä ja keilaamassa sekä 
jääkiekko-ottelussa. 

Artjärven torilla kahvitellaan
Artjärven keskustassa oleva tori 
on saanut uuden torikatoksen, 
joka palvelee koko kesän ajan 
toritapahtumia. Perjantaisin klo 
18-20 torikatoksessa myydään 
kahvia ja pullaa sekä grillimak-
karaa.

- Me rakennettiin torikatos 
kaupungin luvalla ja saatiin kylä-
johtokunnalta rahaa, jolla sitten 
hommattiin rakennustarvikkeet. 
Katosta oli rakentamassa 5-6 
henkilöä Eläkeliiton Artjärven 
osastosta, selvittää puheen-
johtaja Jaakko Leonsaari, 
joka hääräsi talkoissa mukana.

- Tänne ovat lupautuneet Elä-
keliiton lisäksi kahvia myymään 
ja tarjoamaan myös Homennon 
ja Hietanan martat, joten ihan 
hyvältä näyttää. Elokuun lop-
puun asti olisi tarkoitus pitää 
torikatosta auki perjantaisin 
klo 18-20.

- Nyt voidaan tavata oikein ilta-
torilla ja tänne voi tulla mukaan 

myös kirpputorimyyjiä. Ja miksei 
muitakin myyjiä. Pidetään paikka 

siistinä, niin homma toimii ja 
kaikki viihtyvät, Jaakko sanoo.

Taustalla oleva torikatos on nyt uutta Artjärvellä.
- Katsotaan miten perjantaisin saadaan ihmisiä 
liikkeelle ja kahvittelemaan. Se voi olla hyväkin juttu 
koko kylälle, Jaakko tuumii.

Avoin kutsu Hiitelän, Ratulan
ja Villikkalan kyläläisille

to 12.6.2014 klo 18.00 Villikkalan Nuorisoseuran talolle.
Tarkoituksena on keskustella alueelle suunniteltavasta

toiminta-alueesta ja  siitä aiheutuvasta
liittymisvelvollisuudesta kustannuksineen.

Kutsujana: Vaihtoehto Pro
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OKARIINA
Sisustus- ja

lahjatavaraliike
ERKONTIE 6, ORIMATTILA P. 050 552 1705

Avoinna: ma-pe 10-17, la 10-14

Kaikki sisustustuotteet

-40% -50%

LOPPUUN-
MYYNTI 

Suljemme
liikkeen 19.6.Pelit ja lelut -30%

Kukka- ja Hautauspalvelu
Henriikka Oy

 Liiketalo Erkontähti, Niementie 2, Orimattila
p. 777 8160 Av: ma-to 9-17.15 pe 9-18 la-su 9-14

Orimattila - Artjärvi - Kuivanto - Myrskylä
- Pukkila - Lahti ym. paikkakunnat

- Kukkasidonnan erikoisliike -

Hyvää palvelua,
ammattitaitoa
- kukkasten - värien
- laadukkaiden
 lahjatavaroitten
 valikoimat lähellänne

aa

eeee

EXTRAA MANNATORILLA
Uusia valikoimia ja tarjouksia!

Miellyttävä lämpötila
säällä kuin säällä.

Seilaa sisälle ja tutustu.
Tervetuloa!

Mannatori, Erkontie 12, Orimattila.

Lyylin tyylin
LOPPUUNMYYNTI
ALKAA

Kaikki vaatteet alennuksessa.
Tule tekemään löytöjä edullisesti.

TERVETULOA!!
Erkontie 11,
avoinna ti-pe klo 10-17,
lauantaisin SULJETTU

Artjärven taidenäyttely
Artjärven Kirkonmäki-seura te-
kee kesällä yhteistyötä Artjärven 
kotiseutuyhdistyksen kanssa 
järjestämällä taidenäyttelyn, 
jossa esillä on  Kirkkotien sal-
men rannalla syntyneen taiteilija 
Juha Aarrepalon nykytaiteen ja 
äitinsä Annikin (Kanerva) retros-
pektiivinen näyttely.

Näyttelytilana on Päällikönta-

lo 7.-27.7. välisen ajan. Talon 
kahvilassa pääsee nauttimaan 
töiden katselusta ja vaikkapa 
tilaamaan omannäköisen mai-
sema- tai muotokuvan taideaar-
teekseen. Näyttelyn järjestäjät 
etsivät artjärveläiskodeista 
taiteilijan äidin töitä ja Juhasta 
löytyy ennakkotietoja sivustos-
ta:aarrepalo.fi

Reilun vuoden Erkontie kuutos-
essa toiminut Okariinan sisus-
tus- ja lahjatavaraliike lopettaa 
toimintansa. Miksi näin kävi, sitä 
halusimme kysyä kauppias Maa-
rit Ollikaiselta.

- Tykkäsin kyllä olla kaup-
piaana. Suunnitelmat yrityksen 
muuttamisesta isompiin tiloihin, 
valikoiman laajentumisesta ja 
palvelun lisäämisestä olivat vain 
allekirjoituksia vaille valmiina, 
Maarit selvittää.

- Äkillinen lähiomaisen kuo-
lema kuitenkin keskeytti suun-
nitelmani. Yrittäjän vastuu han-
kalassa tilanteessa laittoi minut 
pohtimaan asiaa myös oman ja 
perheen voimavarojen näkökul-
masta; onko minulle yritykseni 
vai perhe tärkeämpi? Tämä oli 
pohjimmiltaan arvovalinta, jossa 
perhearvot voitti. 

- Kauppa kävi kohtalaisesti. Pa-

remman tuloksen saavuttaminen 
olisi vaatinut muuttoa isommalle 
liikepaikalle ja valikoiman laa-
jentamista. Nyt se jäi tekemättä, 
mutta haluan rohkaista sellaista, 
joka miettii vastaavanlaisen liik-
keen perustamista ja olen valmis 
antamaan vinkkejä. 

- Aikani yrittäjänä on ollut 
kokonaisuutenaan mielettö-
män hieno kokemus. Uutena 
orimattilalaisena opin tuntemaan 
paikkakuntalaisia. Minulla oli 
mielettömän hieno asiakas-
kunta. Jään monia asiakkaista 
kaipaamaan. Sain heiltä koko 
yritykseni olemassaolon ajan 
paljon tukea ja kannustusta.

Okariina lopettaa

- Orimattilassa on 
kyllä sijaa laadukkaal-

le sisustusliikkeelle, 
Maarit sanoo.

Tällä lukijoita -palstalla saa vapaasti ottaa kantaa ja jakaa 
mielipiteitään. Ketään ei saa kuitenkaan henkilökohtaisesti 
loukata, vaan kirjoitusten tulee olla hyvätapaisia.

Toimitus 

Artjärvelle
liikuntapuisto
- aivan outoa?
Suurin osa meistä Artjärven 
asukkaista ei ymmärrä miksi 
kaupungin pitää väkisin ra-
kentaa lähiliikuntapuisto Koto-
kolmion ja Salmelan alueelle? 
Sitä vastustaa myös Artjärven 
kyläjohtokunta.

Kuunnellaanko Orimatti-
lassa lainkaan kuntalaisten 
mielipidettä? Näyttää siltä, 

että virkamiehet ja päättäjät 
jyrää alleen kaiken välittämättä 
kuntalaisten mielipiteestä. On 
jo vähän samanlaista touhua 
kuin Venäjällä, jossa muutama 
nulkki määrää kaiken.

Miksei kehitetä Vuorenmäen 
aluetta niin kuin lähes kaikki 
täällä tahtovat?

Missä on se ns. naimaraha 
150.000 euroa, joka sovittiin 
Artjärvelle kylien kehittämiseen 
kuntaliitoksen yhteydessä?

Samanlaista päätöntä pää-
töksentekoa se on muutenkin. 

Ne koulujen lakkauttamisetkin, 
jyrätään alleen kaikki. Sitten 
väkisin rakennetaan jotain tule-
vaisuuden visiota haamu-Hen-
naa ja siihen kyllä riittää rahaa, 

joka nyt näytetään otettavan 
pois lapsilta ja vanhuksilta.

Kyllä olisi paljon parannet-
tavaa.

AR ja satoja muita Artjärveltä

Tämä Salmelan leikkipuisto ei innosta artjärveläi-
siä sinne rakennettavan lähiliikuntapuiston taakse. 
(Toimituksen kuva).

Lyylin tyyli lopettaa myös
Reilut pari vuotta naistenasusteita 
myynyt Lyylin tyyli joutuu lopet-
tamaan. Syy on yksinkertainen, 
kun kauppa ei käy riittävästi, niin 
ei ole toiminnalle jatkoa.

- Alussa kaikki näytti hyvältä ja 
kauppaa tehtiin ihan kivasti. Viime 
syksy sitten laittoi jo kapulaa rat-
taisiin, ja varsinkin talvi ja kevät oli 
todella hiljaista. Ei tässä ole enää 
saanut kunnolla peruskulujakaan 
kokoon, saati omaa palkkaa nel-
jään viime kuukauteen, selvittää 
Eija Kukkaro, ja on harmissaan, 
kun joutuu lopettamaan.

- Tykkään kovasti olla kauppiaa-
na ja olihan se kivaa niin kauan 
kuin kauppa kävi. Jostain syystä 
vaan täällä Orimattilan keskustas-
sa on kaupanteko huomattavasti 
hiipunut. Sen voi jokainen tulla 
vaikka lauantaisin katsomaan, kun 
Erkontie on todella hiljainen nykyi-
sin. Jonnekin ne ihmiset kuitenkin 
menevät kaupoille, sillä pitäähän 
vaatteitakin joskus uusia?, Eija 
kyselee.

- Minulla oli Toukomarkkinoitten 
aikaan todella halvalla hameita 
ja housuja myynnissä ja silti 
muutamat asiakkaat olivat tuossa 
kadulla todenneet, että on liian 

kallista. En voi ymmärtää enää 
yhtään mitään.

- Useimmat asiakkaat ovat sitä 
mieltä, että myyn yksilöllisiä ja 
laadukkaita vaatteita edullisem-
min kuin Lahden erikoisliikkeet. 
Tämä johtuu siitä, että karsin 
omasta katteesta. Hintani ovat 
koko ajan olleet suositushintoja 

alhaisemmat. Nyt niitä ei siltikään 
saa myytyä.

- Jostain syystä tilanne on 
vajaassa vuodessa muuttunut. 
Pikku erikoisliikkeet ovat jääneet 
ilmeisesti laman takia heikoille 
ja ihmiset ostavat halpahalleis-
ta nykyisin myös vaatteensa. Tai 
sitten ei uskalleta ostaa, vaan 

säästetään pahan päivän varalle, 
Eija aprikoi.

Orimattilan kannalta on surkea 
juttu, kun Lyylin tyyli joutuu lopet-
tamaan. Taas on kaupungissa yksi 
erikoisliike vähemmän ja palve-
luvarustus heikkenee. Kaupungin 
pääkatu ei vaan vedä. Jokainen 
tietää siihen kyllä syyn.

- Kaikki myydään pois. Lyylin tyyli loppuu heinäkuussa, Eija sanoo.
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Vanhan kansan konsteja
Tällä palstalla kerrotaan niitä hyviä vanhan ajan hoitokonsteja,
joilla ennen hoidettiin luonnonmukaisesti sairauksia ja vaivoja.

Näitä neuvoja saa  jokainen vapaasti toteuttaa ja todeta
miten ne edelleen toimivat! 

Kehräämö 
palvelee
ja tarjoaa
KAUPPAKESKUS
ORIMATTILAN
SYDÄMESSÄ 

Alfa Mover - Annelin Pieni Kehyspaja - Arkkitehtuuripalvelu Nina Könönen - Tmi Heidi Teit-
to - Hix-Spot Oy - Hotelli Teltta - Huonekaluverhoilu T:mi Helena Häkkinen - Kahvila Keh-
räämö - Kehräämön Hellimö - Kehräämön Hiuspaja - Kirpputori Minieuro -  Koirapalvelu 
Rochallor – Korutasku - Kuntosali GYM 23 - Kynttiläpaja Maria Drockila – Käsityövakka - 
Eteva kuntayhtymä Orimattilan toimintakeskus - Orimattilan Kantritanssijat ry - Orimattilan 
Karate - Orimattilan Pienkone - Orimattilan teatterinystävät - Orimattilan Vapaaseurakunta 
- Pro Ilme - Ravintola Tehdas - RR-Ompelu Logimar Oy – Staili Vaateliike - Studio Antti E

www.orimattilankehraamo.com

 KANTRIKULKUE

 Lähtö Jokivarren koululta
 Puistotielle ja Erkontielle,
 josta Kehräämön pihalle…

 KANTRIMEININKIÄ

 - Lisää seuraavassa Extrassa!

KANTRIT kulkee ja soi 25.-26.7.

Kiva pikku omakotitalo
Orimattila Ämmäntöyräs, Äyräspolku 6. 
Omakotitalo 50,0 m2, jossa 2 h,k,s+ph ja 
nukkumaparvi.

Siisti, pikku koti pariskunnalle, yksineläjälle 
tai pienelle perheelle. Talo on rakennettu 1946 
ja laajennettu 1999, jolloin rakennukseen on 
tehty laajennuksen myötä sauna- ja pesutilat. 
Talossa on sähkölämmitys ja puilla lämmi-
tettävä uuni.

Kaunis rinnetontti on kooltaan 1000 m2, pi-
hapiirissä sauna/varastorakennus ja puuliiteri. 
Tontti on suojainen ja parhaillaan siellä kukkii 
pensasangervo. Rauhallinen sijainti tien päässä, 
josta ei ole läpikulkua eteenpäin. 

Pesutilat ovat siistit, saunassa on sähkö-
kiuas, lattiat klinkkeriä, kylpyhuoneen seinät 
kaakeloitu, suihku, pesukoneliitäntä, lisäksi 
lattialämmitys pesuhuoneessa ja saunassa, 
joten siellä on kiva tepsutella.

Orimattilan keskustaan on parisen kilometriä, 

mutta läheltä löytyy kyläkaupan palvelut. Tietä-
välän koulu on lähialueella ja samalla pääsee 
myös mukaan aktiiviseen kylätoimintaan.

Luonto on koko ajan läsnä, sillä marjastus 
ja lenkkeily onnistuvat lähes kotiovelta läh-
temällä metsään.

Kysy lisää: Orimattilan OP-Kiinteistökeskus 
Oy, Erkontie 11, kiinteistönvälittäjä Jussi Mattila 
LKV, puh. 050 570 2725, jussi.mattila@op.fi

www.opkk.fi

Vinkki uuteen kotiin

Kesäkin viihtyy pihapiirissä.

- Talo on heti muuttovalmis, toteaa Jussi Mattila.

Monikäyttöinen merisuola
Entisaikaan käytettiin nimenomaan merisuolaa 
ruuanlaitossa ja sitä annettiin myös eläimille. 
Sitä käytettiin lääkkeenä moniin tulehdustau-
teihin, kunnes lääketiede pikku hiljaa syrjäytti 
sen kipulääkkeillään ja antibiooteilla.

Merisuolasta tehtiin tulehduskohtiin märkä-
kääreitä ja hoidettiin kipeää kohtaa muuta-
mana päivänä peräkkäin. Ja pian kävi niin, 

että tulehdus parani ja säryt poistuivat, kun 
merisuolan puhdistava ja desinfioiva vaikutus 
poisti tulehduksen.

Samoin flunssat ja suuntulehdukset hoidettiin 
merisuolavedellä. Toimii myös tänä päivänä 
erittäin hyvin. Tehdään oikein ätläkkä merisuo-
laliuos juomalasiin ja otetaan siitä suullinen, 
kurlataan ja purskutellaan ja sitten syljetään 
pois. Suuta ei huuhdella, vaan limakalvot hoitavat 
sen. Huuhtelu tehdään 1-3 kertaa päivässä, 
kun flunssa on päällä. Merisuola desinfioi ja 
ajaa flunssapöpöt hevon kuuseen. 

Suun limakalvojen kautta merisuolaveden 
vaikutus menee nenäonteloihin, silmien ja 
korvien alueelle sekä vaikuttaa myös hengi-
tystiealueella. Merisuola on todella tehokas 
luonnon oma antibiootti. Se vaan on syrjäytetty 
ja ihmisiä pelotellaan liian suolankäytön hai-
toista. Tilalle tarjotaan kemiallisia lääkkeitä. 
Varmaan tiedät syyn?

Merisuolavedellä voi hoitaa myös märkiviä 
ihottumakohtia ja jalkakylpykin on silloin täl-
löin paikallaan, jonne on laitettu merisuolaa 
joukkoon. Häipyy jalkahien hajukin.

Ensi kerralla kerrotaan miten vatsa hoidetaan 
kuntoon kotikonstein. Eikä maksa paljon.

Tutustu myös: www.parantavavoima.com
Terveisin,

Reijo Välkkynen

Tämä merisuola on hieman valkais-
tua, mutta toimii niin ruuanlaitossa 
kuin hoidoissakin. Puhdasta meri-
suolaa myydään luontaistuotekau-
poissa, Orimattilassa mm. Caressa 
ja Lifessä.

Yrityskummin palsta:
Orimattilassa kaikki hyvin?
Kaupunginosajohtokuntien tehtäviä Orimattilas-
sa hoitaa 12 kyläjohtokuntaa ja 1 kyläyhdistys. 
Tehtävänä on kehittämis- eli kyläsuunnitelmien 
laatiminen ja ylläpitäminen, niitä koskevien 
aloitteiden ja lausuntojen antaminen, kansalais-
toiminnan tukeminen sekä koulun toiminnan 
seuraaminen.

Kaupungin demokratiaryhmä on laatinut 
”Kaikkien Orimattila” toimenpideohjelman 
vuosille 2013-2015. Sen kohdassa 6. esite-
tään kylä- ja kaupunginosajohtokuntien roolin 
kehittämistä ja edellä mainitun lisäksi myös 
yhteistä toimipaikkaa tai torialuetta tapahtumien 
ja tilaisuuksien järjestämiseksi. Hankeasiamie-
hen edellytetään keskustelevan hankkeista 
kylien edustajien kanssa.

Yhteistyötä kylien välillä on vireillä. Siihen 
Artjärven kyläjohtokunta on mielellään lähdössä 
mukaan ja on tehnyt ehdotuksen kaupungin 
vesihuoltosuunnitelmasta ja uuden lain muu-
tosvaikutuksia informoivasta tilaisuudesta. Kai-
kille avoin tilaisuus organisoituu tällä tietoa 
loppukesälle. Saamme esitykset asukkaita 
kiinnostavista asioista. Kyläsuunnitelman 
päivitys, kylämme liiketoimintasuunnitelma 
sekä kartoitus kuntaliitoksen vaikutuksista 
käynnistetään kesälomien jälkeen. Asiantun-
tijoiden avulla selvitämme itsenäisen kunnan 
kyläksi muuttumisen vaikutuksia asukkaiden 
hyvinvointiin ja palveluihin.

Uskon ja luotan siihen, että kaupunki kuuntelee 
kylien ääntä. Vaikuttamisessa viisas päättä-
jä kuuntelee ja luottaa paikallistietoon. Sen 
keräämiseksi ja välittämiseksi on kyläjohto-
kunnilla tärkeä tehtävä. Uskottavuus ja reilu 
peli ohjatkoon kyläaktiiveja.

Mutta aika hölmöä on, että samalla kun Art-

järvellä kirjasto ja yhteispalvelupiste lopetetaan 
ja aiemmat liikuntapaikat ovat hoitamatta, 
rakennetaan kyläjohtokuntaa kuulematta 
muutaman henkilön lobbauksen tuloksena 
neljännen kerran valtion osarahoituksella uutta 
lähiliikuntapaikkaa, jolle käyttäjätutkimusta 
ei ole tehty. Kunta-asuntojen omistamista 67 
huoneistosta vähintään puolet on jatkuvasti 
vuokraamatta. Ehkäpä hankkeella myös luul-
laan nostettavan paikkakunnalta pakenevien 
asukkaiden kiinteistöjen markkinointiarvoa.

Mitenkähän monella kylällä Orimattilassa 
on vastaavia järjestettyjä mahdollisuuksia?

Liikuntapuistohanke tuo mieleen aitauksen, 
jonne artjärveläisiä halutaan eristää. ”Kuhan 
niille jotakii annetaa.”

Nähdään kesän tapahtumissa!
Leena Ritala,
Artjärven kyläjohtokunnan pj
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Sinua palvelee
Mammuttimyyjä
Olli Kivi

p. 044 540 4000
Mammuttikoti.fi

HIRSI PUUPINTA
puurunko

KIVIPINTA
puurunko

VALITSE UNELMIESI KOTI!

VALMISBETONIA
JA BETONITUOTTEITA

Kun tarvitset tilaa juhliisi, kokouksiin…
Juhlatila Nuorela
Luhtikylässä on kaikille
tapahtumille sopiva paikka.
Tiedustele lisää Jenniltä
puh. 040 5582791 tai 

Päälliköntalo   

Avoinna kaikkina
näytelmäpäivinä
ja Artjärvipäivien
aikaan. Tervetuloa!

Tiedustelut: Artjärven kotiseutuyhdistys ry
 Hilja Kalso 044 010 6333
 Raimo Autio 044 271 4250

Kesä-
kahvila

Heinämaan Pitsipäivät
kulkee kohti uutta aikaa
pidetään 14.–15.6.2014

Kohti uutta aikaa – Elinvoi-
maista pitsiperinnettä 

Avoinna klo 10–16. Kahvio, 
vapaa pääsy.

La 14.6. klo 12 Huomionosoi-
tukset

Su 15.6. klo 12 Pamppalakil-
pailuun ilmoittautuminen, klo 13 

Pamppalakilpailu
Ryhmien ilmoittautumiset ja 

tiedustelut:
Heinämaan Pitsinkutojat ry, 

Rauni Eskola 044 5012215
Heinämaan koulu, Haapamä-

entie 1, Heinämaa
Mahdollisesti nyt viimeisen 

kerran Heinämaan koululla.

LINKKU-
palvelubussi
pysähtyy Artjärven torilla 14.6. 
klo 9.30-11 välisenä aikana. 
Kannattaa poiketa tutustu-

maan mm. terveyskioskiin ja 
ikä-ihmisten palveluohjaukseen. 
Lisäksi autossa on Lahden am-
mattikorkeakoulun ja Koulutus-
keskus Salpauksen tarjoamia 
palveluita, ohjattua internetin ja 
tietokoneen käyttöä ja muuta 
ohjelmaa. 

Kantreilla tavataan kuitenkin! 
Kantrihenki elää kulkueessa ja piknik-konsertissa

- Morjensta vaan kaikki stetso-
nipäät ja muut musiikinystävät!

- Perjantaina 25.7. starttaamme 
taas Kantrikylän hassuimmilla 
ja toivottavasti myös mielen-
kiintoisimmilla härveleillä ja 
vimpaimilla kantrikulkueeseen 
Jokivarren koululta klo 18.00, 
ilmoittaa kantrimies Hanski.

- Toivotaan, että myös Iivo-
sen Harri saa saunamökkinsä 
tai Porsche -traktorinsa tulille 
ja matkaan kiertämään kylän 
raitin lenkkiä Kehräämölle asti. 

Kantrien historia on melkoinen. 
Yli kaksikymmentä vuotta on 
stetsonit kohdanneet Orimat-
tilassa. Kulkuekin on täyttänyt 
jo kymmenen vuotta. Viime vuon-
na kulkueessa oli ennätysmäärä 
osallistujia, kiitos siitä kaikille.

- Kulkueen jälkeinen koko 

perheen piknik-konsertti oli 
onnistunut tapahtuma ottaen 
huomioon, että bändit saivat 
palkkionsa maitotonkkaan ke-
rätyistä rahoista. Tänä vuonna 
jatketaan samaan malliin!

- Tervetuloa koko perheen 
voimalla Kehräämön Lato-
teatterin nurmikolle kulkueen 
jatkomusisointiin. Tilaisuus on 
maksuton ja estradi on vapaa 
kaikille, joten lastaathan kitarat 

ja huuliharput mukaan.
- Ajopelit voi jättää Kehräämön 

kentälle ja siirtyä nurmikolle 
kuuntelemaan bändejä, joita 
on tulossa iltaan ainakin kolme, 
ehkä enemmänkin.

Mukana on historic-luokan 
bändeistä ainakin Peter Helin 
Group, vanha kunnon Freeband 
sekä nuorempaa polvea edustava 
Rock Voyage. Musiikkia on lu-
vassa kantrista kuuskytlukuun ja 

kaikkea siltä väliltä. Vapaaehtoi-
nen bändimaksu maun mukaan. 
Ota mukaan omat eväät sekä 
Ikean puutarhakalusto, viltti tai 
jotakin muuta lepolassia. Makka-
raa voi kärventää grillikodassa, 
kantrimies kehottaa.

Lauantain 26.07 ohjelma on 
vielä avoin. Jos viskaalit sal-
livat, pidetään pienimuotoinen 
konsertti ja latotanssit. Näistä 
tiedotamme myöhemmin.

Countryman itte.

Kulkueessa on aina sitä jotain!

Kari on myös kantrimiehiä
- Olin jo silloin mukana, kun 
kantreja pidettiin Kotieläinpuis-
tossa. Sieltä on pelkästään hyviä 
muistoja ja uskon näin olevan 
sadoilla muillakin orimattilalaisil-
la. Se vaan harmittavasti kaatui 
viranomaisten tiukempiin vaati-
muksiin järjestyksenvalvonnan 
suhteen, mutta onneksi saatiin 
jatkumoa Kehräämölle. Toivotta-
vasti saadaan vieläkin pidettyä 
kantrihiillosta kuumana ja voi-
daan jatkaa tätä orimattilalaista 
omaa kansanperinnettä, nau-
rahtaa Kari Vahlberg.

Kari sanoo, että kantrit kuulu-
vat Orimattilan kesään. Hänen 
mielestään voitaisiin hyvinkin 
höllentää vaatimustasoa ja 
rakentaa sellaiset pienemmät 
pippalot, joissa ihmiset tapaisivat 

toisiaan, nauttisivat suviehtoosta 
ja hyvästä musiikista.

- Musiikki pitää olla tilantee-
seen sopivaa. Esimerkiksi Cheek 
ei olisi paras esiintyjä kantreille, 
vaan pitää saada sellaista maa-
laishenkeä mukaan, vaikkapa 
Matti Esko, joka on pohjoisesta ja 
maalta kotoisin itsekin. Esiintyjät 
on oltava tilaisuuden hengen 
mukaan, oikea ote ja meininki.

- Kantrikulkue on nykyisin tär-
kein tapahtuma Orimattilassa, 
sillä se vetää paljon porukkaa, ja 
katujen varsille enemmän ylei-
söä kuin mikään muu tempaus 
Orimattilassa. Pidetään siitä kiin-
ni ja ei päästetä kantrejakaan 
Lahteen niin kuin kävi rompe-
torille, Kari painottaa kantrien 
merkitystä.

Kantritanssi kuuluu myös 
mukaan menoon. Tosin 
ilman revolveria.

Kari on ollut mukana 
lähes kaikilla kantreilla.

  - Lähetä terkkuja
kaverillesi vaikka
Kapkaupunkiin ja
kerro hänelle, että
nyt Olan Extraa
löytyy netistäkin!

Niin se vaan on.
Tilaamatta paras.
100.000 lukijaa…

Kesäteatterit esittävät
JÄTINPESÄSSÄ: Kekkonen 
– syntymästä kuolematto-
muuteen.

Ohjaus: Lassi Puodinketo, kä-
sikirj. Tuomas Parkkinen.

Ensi-ilta 28.6. klo 19, muut 
näytöspäivät: 30.6. klo 19, 2.7. 
klo 19, 3.7. klo 19, 6.7. klo 15, 
7.7. klo 19, 10.7. klo 19, 13.7. 
klo 15, 28.7. klo 19, 30.7. klo 
19, 3.8. klo 15, 4.8. klo 19, 7.8. 
klo 19, 9.8. klo 15. Liput: lippu.fi

Urheilutie 11, Orimattila.

 ARTJÄRVELLÄ: Don Quijo-
te 29.6. - 20.7. Dramatisointi 
ja ohjaus Tero Porali, musiikki 
Vesa Peltola

Ensi-ilta 29.6. klo 15. Muut 
näytökset: ke 2.7. klo 19, to 3.7. 
klo 19, su 6.7. klo 15 ja 19, ti 
8.7. klo 19, su 13.7. klo 15, ti 
15.7. klo 19, su 20.7. klo 15 ja 
19. Liput 15/10 €.

Päälliköntalo, Vuorenmäki, 
Salmelantie 202, Artjärvi



6 11.6.2014

Erkontie 12, 16300 Orimattila

(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

-60%
-80%

Huom! Kesäkuu: ma-pe 10-17, Heinäkuu ma-to 10-17

Hur a Kesäalej
KAIKKI KEVÄÄN 2014 KEHYKSET ALENNETTU!

-30%

LISÄKSI sAAT esim. aurinkolasit
vahvuuksilla kaupan päälle!

Avaa tili!
Saat 12 kk
korotonta

maksu-
aikaa!

Alennuksen saat ostaessasi myös
linssit, ei muita alennuksia.

SILMÄLÄÄKÄRIT: Ke 25.6. Jukka Siitonen
Ke 9.7. Jukka Siitonen  Ma 14.7. Ilkka Puusaari

:

 

VahvaTassukin tarjoaa

Sitä Eukanuban
eläinlääkäriruokaa
Juuri tuolla Eukanuban eläin-
lääkäriruoka -nimellähän se 
tunnetaan koirien ja kissojen 
omistajien keskuudessa. Sillä 
on oma vinha merkityksensä.

- Eukanuba on tunnettu ja 
laadukas eläinruokamerkki 
ja juuri tuo eläinlääkäriruoka 
on sellaista, jota eläinlääkärit 
suosittavat annettavaksi koirille 
ja kissoille, kun niillä on jotain 
terveysongelmaa. Ja onneksi 
tänä päivänä myös karvaiset 
kaverimme huomioidaan, sillä 
onhan se eläimellekin harmi 
juttu, jos on ruoka-aineallergiaa 
ja sen seurauksena vaikkapa 
vatsavaivoja tai ihottumaa, 
sanoo kauppias Pekka Ve-
näläinen VahvaTassusta.

- Me saatiin nyt myyntiin myös 
näitä Eukanuban tuotteita, joi-
ta eläinlääkärit suosittavat ja 
määräävät. Aiemminhan niitä sai 
ostaa vain eläinlääkäriasemilta 
ja apteekeista. Paljon niitä on 
kyselty VahvaTassusta, joten 
päätimme laajentaa valikoi-
maamme. 

Pekka selvittää, että tämä 
ns. Eukanuban eläinlääkäri-
ruoka vaatii aina eläinlääkä-
rin tekemän diagnoosin mitä 
eläin sairastaa ja mikä ruoka 
sopii parhaiten. Vatsan kautta 
se terveys eläimilläkin lähtee 
samoin kuin ihmisillä.

- Koirilla ja kissoilla todetaan 
diabetesta samoin kuin ihmi-
sillä, ilmeisesti jonkinlainen 
elintasosairaus niilläkin. Siihen 
löytyy eläinruokaa, joka saa so-
keritoleranssin stimuloimaan 
insuliinitoimintaa. Lääketieteen 
termejä, ja ovat tutkittua tietoa.

- Sitten on erilaisia niveljuttu-

ja varsinkin koirilla. Myynnissä 
on nyt eläinruokaa, joka pitää 
nivelrustoa yllä ja vähentää 
nivelkuormitusta. Varsinkin 
isoilla ja ikääntyvillä koirilla on 
usein juuri nivelvaivoja, Pekka 
selvittää.

Koirille VahvaTassussa on 3-4 
eri vaivaan tarkoitettuja eläin-
ruokia. Kissoille on omansa mm. 
virtsakiviin ja munuaisvaivoihin, 
jotka vaivat on siis eläinlääkäri 
todennut ja suosittaa sopivia 
ruokia.

- Terveellinen ruoka auttaa. 

Koirilla voi olla atooppista 
iho-ongelmaa, ruoka-aineyli-
herkkyyksiä, ihotulehduksia, 
paksunsuolen tulehduksia, 
niin silloin eläinlääkäri suo-
sittaa erikoisruokavaliota, ja 
siinä Eukanuban Dermatosis 
FB on todettu hyväksi eläimille.

- Tarvittaessa tilaamme lisää 
muitakin eläinlääkäriruokia. Nyt 
meillä on maanantaina 16.6. 
kello 10-17 liikkeessä opasta-
massa Eukanuban asiantuntija, 
joten kannattaa tulla kysele-
mään lisää, Pekka toivottaa.

VahvaTassusta löytyy jatkossa myös ns. Eukanuban 
eläinlääkäriruokaa.
- Myös muita Eukanuban tuotteita runsaasti, Pekka 
kertoo.

Pitsitupa muuttaa Kehräämölle
Kulttuuritalon vanhan osan purkamisen yhteydessä joutui Pitsitupa etsimään itselleen uuden kodin 
ja se löytyi Kehräämöltä kesäkuun alkupäivinä. Nyt Pitsituvan kalustoa ja tavaroita on siirretty jo 
Puotikujalla olevaan liiketilaan.

Kuvassa muuttajia, vas. Rauni Eskola, Aune Eskola, Raija Kauniainen ja Eila 
Mälkiä.
- Syksyyn mennessä pitäisi kaikki olla taas kunnossa ja Pitsituvan toiminta jat-
kuu, lupaa Rauni.
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Kehräämö, Pakaantie 1,
Orimattila,  puh 7878 277
Ma-pe 10-17, la 10-16

KORUTASKU

KESÄN  JUHLIIN!KESÄN  JUHLIIN!

Kivestä
käsin.
Kivestä
käsin.
K
k
KKKKKK
kk

Merkkipäivä-,
rippi- ja
häälahjat
sekä tuliaiset.

Merkkipäivä-, 
rippi- ja
häälahjat
sekä tuliaiset.

“Kello käy
 mennyttä aikaa”

Käkeläntie 11,
Orimattila
Varaa aikasi
040 705 9098

Nyt kaikki 

Gerard´s
AURINKO-
TUOTTEET

-30%

Parturi-Kampaamo Anne

Tuire Holopainen
on aloittanut meillä
parturi-kampaajana

- Tilaa aika Tuirelle!

Erkontie 23, Orimattila, 
kampaamoanne.info

03-7845272

ECF INTERNATIONAL
consulting-trade-tourism

tel. 044-7264317

Villa Roosan
kesänäyttely
Villa Roosa – nykytaiteen ke-
sänäyttely Melankolia 28.6.–
10.8.2014

Taiteilijat: Eveliina Hartikainen, 
Tiina Heiska, Maippi Ketola, Pia 
Männikkö, Karoliina Paappa, Ulpu 

Riikonen, Sonja Salomäki, Samp-
sa Sarparanta, Kim Si-monsson, 
Suvi Suikki, Jaakko Tornberg, 
Hanna Vahvaselkä, Tatu Vuorio, 
Terhi Vuotto, Jenni Yppärilä.

Avoinna ti-su klo 11–18. Kah-
vila ja myymälä.

Käkelänraitti 4, Orimattila, 
www.villaroosa.fi

Toukomarkkinat kuin nakutettu!
Taas saatiin hyvät kelit, kun 
aurinko riehaannutti Touko-
markkinoilla. Ilmeisesti yläker-
ran porukatkin ovat tykästyneet 
markkinahumuun.

Kehräämöllä oli vilskettä, kun 
siellä 40 lasta osallistui aartee-
netsintään. Mukana oli myös 
äitejä ja isiä sekä muita spon-
soreita. Korutaskun lahjoittaman 
aarrearkun voittajaksi arvottiin 
Osku Suvela.

Ulkotorimyyjiä oli Kehräämölle 
saapunut useita ja kauppaa teh-
tiin aina Porvoon lakua myöten.

Erkontiellä suurin rieha käytiin 
Osuuspankin ja kaupungintalon 
välisellä alueella, jossa Osuus-
pankki tarjoili kahvia, mehua 
ja pullaa. Mukana matkassa oli 
lapsia hauskuuttamassa myös 
Hanna Hippo.

Yrittäjien ja kaupungin tem-
paus sujui myös mukavasti ja 
kokonaisuus maistui mukana 
olleille. 

Sitten Kärrytie, joka vuosi vuo-
delta paisuu kuin pullataikina 
ja toimintaa sekä tapahtumaa 
riittää. Edelliskerralla Topin po-

rukat grillasi lähes 900 makka-
raa ja nyt meni vielä enemmän. 
Sähköasennuksessa maistuivat 
hillomunkit ja kahvi, jota meni 
arviolta yli 450 mukillista. 

Sähköasennuksen arvonnassa 
voitti Leathermanin lahjapakka-

uksen Kimmo Koljonen Lahdesta.
- - -

Nyt lähteekin kaupungille, 
lähinnä elinkeinojohtajalle ja 
tulevalle tekniselle johtajalle 
pyyntö, että Värisilmän länsi-
puolen päässä oleva kaupungin 

alue, jossa on pikku männikköä 
ja parkkialuetta, saneerattaisiin 
Kärrytien ja kaikkien muittenkin 
markkinakäyttöön. Paikka on mi-
tä ihanteellisin, kun siirrettäisiin 
ne pakolliset keräyspisteet jo-
honkin toiseen paikkaan. 

Väkeä riitti Kärrytiellä runsain mitoin.

Tähtikisat vesittyi
Runsas osanottokato
Helatorstai oli surkean kelin 
päivä ja silloin piti kisata oi-
kein komeat Jymyn järjestä-
mät Tähtikisat urheilukentällä. 
Vaan ei ollut taivas suosiollinen, 
kun loikotti vettä jo muutenkin 
koleaan ilmaan.

Useat urheilijat jättivät kisaa-
matta, mikä sinänsä on huono 
asia, kun katsojia kuitenkin oli 
saapunut paikalle ja kisakoneisto 
palveli säästä huolimatta reip-

paasti.
Tulostaso jäi kehnoksi lähes 

kauttaaltaan, sillä urheilijat eivät 
saaneet itsestään kunnolla irti 
hyviä tuloksia. Ainoita valopilk-
kuja oli naisten moukarikisan 
voittanut Merja Korpela, joka 
pommitti tihkusateessa ko-
measti 67.22.

Miesten keihäästä odotettiin 
huomattavasti enemmän kuin 
Ari Mannion voittotulos 81.84 ja 

Antti Ruuskasen alle kasikymp-
pinen 79.58.

Uskotaan, että ensi vuonna il-
mat suosivat ja Veini joukkoineen 
saa jatkaa loistavia Tähtikisoja 
paremmissa merkeissä.

Jymyn Konsta pommitti 
seitsemän metrin rajaa, 
tulos tällä kertaa 6.89 ja 

sijoitus toinen.

Piparuuti tempaa lastensairaalalle
Uusi Lastensairaala 2017- hy-
väntekeväisyyskeräys on saanut 
Orimattilassa hienosti jalansijaa. 
Helmi-maaliskuussa ollut isom-
pi tempaus on saanut rinnalleen 
muitakin keräyksiä. Nyt mukaan 
lähtee omalla tempauksellaan 
Kirpputori Piparuuti, jossa on 
kaksi myyntipöytää lastensai-
raalan hyväksi 16. kesäkuuta 
alkaen aina elokuun loppuun asti.

- Haluamme osaltamme olla 
mukana tukemassa hyvää han-
ketta. Idea myyntipöydistä las-
tensairaalan hyväksi on saanut 
jo nyt hyvää palautetta, kertoo 
myyjä Raili Tiainen Piparuutista.

- Meille voi tuoda myyntiin 
hyvää käyttötavaraa, jonka voi 
itse hinnoitella, tai sitten mekin 
hinnoitellaan tuotteet, lisää myyjä 
Heidi Heikkilä.

- Varaamme tempauksen käyt-
töön myyntipöydät 81-82, josta 
asiakkaat voivat löytää itselleen 
sopivia tuotteita ja samalla tukevat 
tärkeää hanketta. Kaikki pöytien 
tuotto menee lyhentämättömänä 
Uusi Lastensairaala 2017 hyväksi.

- Tervetuloa tuomaan hyvää 
tavaraa myyntiin ja autetaan 

yhdessä lapsia, toivottavat Rai-
li ja Heidi.

- Myös pihamyyjien paikka-
maksu menee lastensairaalan 
hyväksi, Raili lupaa.

Kirpputori Piparuuti on avoin-
na ma-pe klo 10-17 ja la-su klo 

10-15.
- - -

Orimattilasta on saatu Uusi 
Lastensairaala 2017 -hankkee-
seen huomattavasti tukirahaa. 
Keväinen tempaus tuotti yhdessä 
kaupunginvaltuutettujen kokous-

palkkioitten kanssa reilusti yli 
10.000 euroa. Lisäksi yritysten 
ja yksityishenkilöiden lahjoituk-
set sekä monien syntymäpäivien 
onnittelurahat ja viimeisimpänä 
Myrskylän Säästöpankin lahjoit-
tamat komeat 20.000 euroa.

Kirpputori Piparuuti tarjoaa myyntipöydän Uusi Lastensairaala 2017 -keräyksen 
hyväksi. Raili ja Heidi ovat valmiina auttamaan.
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VUOKRAAMME 
RAKENNUSKONEET, 
HENKILÖNOSTIMET, 
RAKENNUSTELINEET 

Uutena mm. kantojyrsin, klapikone, 
hakkuri, polttomoottorikäyttöinen 

oksasilppuri ja klapisirkkeli  

Vuokraamo avoinna arkisin 7.30-16.00

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

Palvelemme teitä ma-pe 7-17

 sähköurakointi

 varastomyynti

Topintie 2, 16300 Orimattila

SÄHKÖ- JA KONEHUOLTO
Reijo Teva  P. 0500 428 488

reijo.teva@dnainternet.net

Markkinoiden
tehokkaimmat!
Mitsubishi Electric FH
ilmalämpöpumput.

SELVÄÄ SÄÄSTÖÄ!
Suomalaisen kodin suursuosikki.

Nyt on sopiva
aika huollattaa

ilmalämpöpumput!

Lämmintä kesää varten kannattaa nyt hankkia 
viilennykseen ilmalämpöpumppu!

Orimattilassa palvellaan ja yritetään!
Kehittyvä ja eteenpäin
menevä kaupunki, jonka
palvelut ovat kohdallaan
ja yrittäminen kannattaa.

Kaupunki maaseudulla,
missä luontokin tarjoaa
monia mahdollisuuksia
viihtyä ja harrastaa!

Tutustu Orimattilaan,
kaikki palvelut, tontit ja
tapahtumat nettisivuilta:

Ormax-tiilikatto kestää ja antaa
suojaa vuosikymmeniksi eteenpäin
Tiesitkö, että Ormax-tiiliet val-
mistetaan Monierin tiilitehtaalla 
Orimattilan Pennalassa? Sieltä 
lähtee maailmalle vuositasolla 
miljoonia kattotiiliä niin uudis-
rakentamiseen kuin vanhojen 
kattojen uusimiseen. Tehtaan-
myymälästä myydään lisäksi 
kuluttajille yksittäistiiliä, jos 
tarvitaan vaikkapa muutama 
uusi harjatiili.

- Ormax-tiilikatto on täysin 
kotimainen, sillä raaka-aineet 
ja valmistus tapahtuu täällä 
Orimattilassa. Ormax-tiilistä 
valmistettu katto on kaunis ja 
kestävä, Suomen olosuhteisiin 
suunniteltu, selvittää tuotannon 
työnjohtaja Juha Hirvonen.

Juha kertoo, että ympäris-
töystävällisten Ormax-beto-
nikattotiilien valmistuksessa 
käytetään hiekkaa, vettä, se-
menttiä, rautaoksidipigmenttiä 
ja vesipohjaista maalia.

- Valmistuksessa käytettävä 
laadukas hiekka tulee Pärhä 
Oy:n ja Hannu Mälkiän  so-
ranjalostamoilta Orimattilasta 
ja Myrskylästä. Valmistuspro-
sessi on täysin automatisoitu ja 
tehtaamme onkin yksi Euroopan 
nykyaikaisimmista kattotiiliteh-
taista. Mittatarkat alumiinimuotit 
varmistavat kattotiilien laadun 
ja yhteensopivuuden, joten tiilet 
ovat sataprosenttisesti saman-
laisia.

- Usein ajatellaan, että tiilikatto 
on painava kate, mutta Ormax 
on kevyempi, sillä neliölle mah-
tuu 10 tiiltä ja painoksi tulee 40 
kiloa. Eikä siinä tarvita mitään 
erikoisvahvaa tukirakennetta 
alle, vaan ihan normaalit ra-
kenteet kestävät niin uudisra-
kennuksissa kuin vanhoillakin 
katoilla, joihin Ormax-tiilikatto 
on helppo asentaa.

- Lumikuorma ei ole katon suu-
rin koettelemus, vaan kova tuuli 
ja myrsky, jotka laittavat katteet 
koville ja siksi usein myrskyllä 
peltikatot lentelevät paikoiltaan, 
Juha tietää.

Ormax sopii
maisemaan

Ormax-betonikattotiili on kestä-

vä, kaunis ja hiljainen katema-
teriaali, joka sopii sekä uudisra-
kentamiseen että vanhan katon 
korjaamiseen. Se on ajaton katto, 
joka nostaa myös talon arvoa. 
Sen alla on hiljaista ja viihtyisää 
asua ilman ylimääräistä huolta.

- Jos talossa on vanha tiilikatto 
tai mineriittilevystä valmistettu 
niin sanottu vartti-katto, ja har-

kitaan katon korjaamista, niin 
Ormax betonikattotiili on mitä 
erinomaisin kate uuteen kattoon.

- Tai jos talossa on vanha 
huopa- tai peltikate, niin sen 
voi lähes kaikissa 1970-luvun 
jälkeen rakennetuissa taloissa 
korjata ja korvata nykyaikaisella 
ja pitkäikäisellä tiilikatolla. Ta-
lojen rakenteet on Suomessa 

mitoitettu kestämään suuria 
lumikuormia ja myös kaikki 
katemateriaalit.

Ormax betonitiilikatto edus-
taa klassista rakentamista ja on 
aina muodissa. Tämän päivän 
suosituimmat tiilikattovärit ovat 
musta ja tummanharmaa. Ne 
sopivat erittäin hyvin tällä het-
kellä rakennettaviin vaaleasä-
vyisiin taloihin. Betonitiilikatto 
sopii suomalaisten puutalojen 
ilmeeseen ja yhtä lailla antaa 
ryhtiä myös suoralinjaisille ja 
jämäköille kivitaloille.

- Ormax betonitiilikaton voit 
asentaa itse tai halutessasi saat 
kauttamme luotettavan ja tiilika-
tot hyvin tuntevan asentajan. Jos 
valitset kodiksesi valmistalon, 
voit yleensä myös silloin valita 
Ormax-tiilikaton. 

Ormax betonikattotiilissä on 
laaja värivalikoima, josta voit 
valita taloosi ja sitä ympäröivään 
maisemaan sopivan, kauniin ja 
luonnonläheisen värisävyn.

www.monier.fi

- Väreissä löytyy yli 10 värivaihtoehtoa perinteisen mustan ja punaisen lisäksi. 
Kannattaa tutustua lisää nettisivuiltamme ja Ormax-jälleenmyyjiltämme kautta 
Suomen, Juha suosittaa.

Ormax-tiilikatto on kaunis, kestävä ja äänetön. Or-
max parantaa talosi ilmettä ja nostaa sen arvoa.
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KT 2h+kk+kph/wc ...................44m2

Peruskuntoinen kaksio ydinkeskustas-
sa. Myydään vuokrattuna. Vh. 58.000 € 
Erkontie 20

KT Orimattila Myllylä ..............60m2

2h+k+kph+vh. Siistikuntoinen tilava 
kaksio hissitalon ylimmässä kerroksessa. 
Lasitetulta parvekkeelta näkymät Koski-
puistoon. el. D Vh.78.000 € Rataskuja 2

KT Orimattila keskusta ...........70m2

3h+k+kph/wc. Tyylikäs näköala-asun-
to pääkadun varrella. Keittiö ja kph re-
montoitu 2010. Vh. 98.000 € Erkontie 13

KT Orimattila keskusta ...........40m2

2h+kk+kph+wc+parveke. Rv-11. Uu-
dehkon hissitalon kiva kaksio keskus-
tassa. Kaukolämpö. E=A Heti vapaa. 
Mh.79.529 Vh.133.600 € Orionkuja 2
 
RT Orimattila Jokela ................86m2

4h+k+s/kph/wc+vh+wc. Siistikuntoi-
nen rivitalon päätyhuoneisto, lähes 
kaikki pinnat uusittu viime vuosien ai-
kana. Sähkölämmitys, lisäksi ilmaläm-
pöpumppu. el. A2007 Mh.139.213 € 
Vh. 140.000 € Kaitilantie 22 c

RT Orimattila Koivula ..............76m2

3h+k+s+wc. Siistikuntoinen saunal-
linen kolmio. Taloyhtiössä isoja re-
montteja tehty, mm. ikkunat , ovet 
sekä käyttövesiputket uusittu ja katto 
muutettu harjakatoksi.  el: D2007 Mh. 
112.183 € Vh. 120.000€ Koivukuja 1A

RT Orimattila Jokela ................78m2

3h+k+s/kph+wc+vh+varasto. Siisti-
kuntoinen rt-koti, tilat kahdessa tasos-
sa. Keittiö uusittu -09 sekä tehty paljon 
pintaremonttia. Mahdollisuus ostaa au-
tokatospaikka hintaan 2000 €. el:D2007. 
Vh.112.000 € Pengertie 10 F

RT Orimattila Mäntylä ....55,5/65m2

2h+kk+sauna+wc+askakteluhuo-
ne(ei lasketa asuinneliöihin)+ulko-
varasto. Rv.-97. Siistikuntoiset tilat 
yhdessä tasossa. Sähkölämmitys. Au-
tolle sähköpistokepaikka. el: B2007. 
Vh.108.000€ Vesitornintie 8

RT Orimattila Koivula ..............54m2

2h+k+vh+kph/wc. Rv-78. Ikkunat ja ul-
koovet sekä katto uusittu 2013. Käyttö-
vesiputkisto uusittu 1999. Heti vapaa. 
Mh.74.000 Vh. 84.000 € Raitakuja 2

Terttu Nieminen LKV

040-829 0403

terttu.nieminen@

asuntohelmi.fi

Sanna Nieminen
040-722 4589

sanna.nieminen@

asuntohelmi.fi

Erkontie 18, 16300 Orimattila

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

RT Orimattila Jokela ................47m2

2h+kk+s+varasto. Rv.- 2003. Remon-
toitu nätti kaksio, vapautuu nopeasti. 
Edulliset asumiskustannukset, vastike 
vain 122,20 sisältää lämmityksen. 
Vh. 106.800 € Lauttakuja 5 C

RT Orimattila Jokela ................93m2

4h+k+s+ph+wc+vh+varasto+leik-
kimökki. Tilava kodikas rivitalon pää-
tyasunto. Sähkölämmitys, keittiössä 
puuliesi. Aidattu etupiha, valokatettu 
terassi. Vh. 144.500 € Irmantie 9

LT Orimattila Keskusta ............55m2

2h+k+s+p+autokatos. Kodikas luh-
titalon toisen kerroksen huoneisto. 
Keskustan palvelut lähes vieressä. 
el:D2007 Mh.93.723 € Vh.95.000€ 
Käkeläntie 16

LT Orimattila Keskusta ........... .74m2

3h+k+s/kph+wc+vh+varasto+auto-
katos. Luhtitalon pohjakrs,  keskustan 
tuntumassa. Kph ja keittiö remontoitu. 
Sähkölämmitys, olohuoneessa avotak-
ka. el. B2007 Vh.116.000 € Elotie 5 B

RT Mäntsälä Keskusta .............80m2

3h+k+s+2wc+parveke+terassi+2va-
rastoa. Rv.-08. Kiva kaksikerroksinen rivi-
talokoti aivan keskustan kupeessa. Kau-
kolämpö. Kaapeli-tv. Heti vapaa. E=D. 
Mh 97.013 Vh. 179.000 € Karhulantie 6

OKT Orimattila Käkelä . 154/199m2

4h+th+k+2wc+s+khh+varasto+par-
veke, talousrakennus. Rv.-1990-95. 
Kaksikerroksinen tilava koti isolla 2305 
m2:n  aurinkoisella tontilla. Sähköläm-
mitys (katto- ja lattialämmitys), varaava 
takka. Keskuspölyimuri. H. 170.000 € 
Käkelänraitti 5

OKT Orimattila Käkelä . 114/185m2

5h+k+rh+s+2wc+varastotilaa+at. 
Paljon remontoitu kaunis ja tilava koti. 
Edullinen maalämpö, varaava takka ja 
ilmalämpöpumppu. Tontti 1170 m2. 
H. 164.000 € Käkeläntie 51

OKT Orimattila Koivula 102/134m2

3h+k+kph+s+khh+wc+vh+autotalli. 
Rv.-78. Siistikuntoinen kiva koti. Läm-
min autotalli, katettu terassi sekä pa-
riaitta. Suojaisa, vehreä puutarhatontti 
1185m2, rajoittuu kahdelta sivultaan 
puistoalueisiin. H. 142.000 € Kuusitie 2

OKT Orimattila Kankaanmäki ...112/144m2

4h+k+th+s+wc+2at+var. Rv.-73. Upea 
1750m2:n tontti, jossa grillikota, leikki-
mökki ja kasvihuone. Öljy/puulämmi-
tys, ilmalämpöpumppu. Tiilivuorattu 
koti, jossa paljon remontteja tehty. H. 
175.000€ Ylöstalontie 12

OKT Orimattila Niemi ... .n.70,5/120m2

4h+k+kph/s+wc+autotalli. Kodikas 
talo rauhallisella paikalla muutaman 
km:n päässä keskustasta. Siistikuntoi-
set asuintilat yhdessä tasossa. Rv.-63. 
Taloa kunnostettu ja huollettu tarpeen 
mukaan; mm. käyttövesiputket, ikku-
nat ja katto uusittu. Erillinen autotalli 
rak. 90-luvulla. H. 134.000 € 

OKT  Orimattila Peltola 100/153m2

4h+k+s+wc+khh+autotalli+varasto. 
Rv.-71. Suojaisa 1325 m2:n tontti, ei 
rajanaapureita. Ikkunat ja ulko-ovet, 
sekä käyttövesi- ja lämmitysjärjestel-
män putket uusittu. Vesikiertoinen 
sähkölämmitys. Takapihalla valokatet-
tu terassi. H. 155.000 € Ruiskuja 1 

OKT Orimattila Koivula .... 103/118m2

4h+k+s+takkah+ulkovarasto. Kodi-
kas -78 rakennettu talo hyvällä paikal-
la, koulut sekä urheilutalo ja mukavat 
ulkoilumaastot lähistöllä. Sähköläm-
mitys, varaava takka/leivinuuni. Tontti 
1026m2. H. 129.000 € Muuraintie 6   

OKT  Nastola KK ........... n.90/200m2

4h+k+s+wc+varasto/askartelutiloja. 
Rv.-54. Viehättävä rintamamiestalo 
rauhallisella sijainnilla lähellä palve-
luita. Pääosin alkuperäisessä, mutta 
siistissä kunnossa olevat tilat kolmessa 
kerroksessa. Katto uusittu syksyllä -12. 
Tontti 1672m2. H.118.000 Oikotie 8  

OKT Orimattila Koivula ....120/212m2

5h+k+s+wc+th+at, aitta, autokatos. 
Rv.-52. Tilava ja tunnelmallinen hyvin 
varusteltu ja huolella hoidettu koti.  
Vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä öl-
jyllä tai puilla. Iso lohkottavissa oleva 
asemakaavatontti 4035m2, rakennusoi-
keus e=0,30. H. 238.000€ Tuomikaari 7

OKT Orimattila Mäntylä... 170/252m2

Iso okt, jossa kaksi eri asuntoa: 
3h+k+s+wc+th+at+var ja 2h+k+kph/
wc. Mahdollista muuntaa yhdeksi koko-
naisuudeksi. Rv.-70. Öljylämmitys, kaksi 
avotakkaa. Kiva tontti päättyvän tien 
päässä 1584 m2. H. 168.000 € Alitie 5

OKT Orimattila Peltola .... 112/144m2

4h+k+s+th+työh.+varasto. Alkupe-
räisessä kunnossa oleva  v.-73 raken-
nettu okt remonttitaitoiselle. Öljyläm-
mitys. Kiva puutarhatontti 806m2. 
H. 99.000 € Piennartie 5 

OKT Orimattila keskusta .....59/89m2

1h+k+wc+kph+s+at. 50-luvun puu-
rak. pikkutalo. Olohuone mahdollista 
jakaa kahdeksi huoneeksi. 80-luvulla 
peruskorjattu ja laajennettu; sähköt, 
vesi-ja viemäriputket, peltikate, ikku-
nat ja ulkovuori uusittu. Tontti 1481m2. 
H. 75.000 € Kylätie 3

OKT Orimattila Ämmänäyräs ...73/106m2

2h+k+s/kph+wc. Rv.- 64. Kodikas talo, 
joka lähes kauttaaltaan remontoitu. 
Katto uusittu muutama vuosi sitten. 
Yläkerrassa lämpöeristettyä remontoi-
tua matalaa tilaa. 1590m2:n tontti, jossa 
oleskeluterassi ja pihavarastoja. Talon 
päädyssä pieni autotalli. H.129.500 € 
Äyrästie 2

OKT Orimattila Koivula .... 143/220m2

5-6h+k+2wc+khh+s+2autotallia. Rv.-
80. Paljon remontoitu tilava omakoti-
talo. Asuintilat kahdessa kerroksessa. 
Neljä tulisijaa, kaksi ilmalämpöpump-
pua, sähkölämmitys. Pari lasiterassia ja 
yksi valokatettu terassi.Tontti 1462m2. 
H. 218.000 € Kuusitie 9

OKT Orimattila keskusta ... 119/176m2

5h+k+khh+kph+s+2wc+takkah+at. 
Rv.-73. Lapsiperheelle tiloiltaan toi-
miva koti lähellä kouluja ja liikunta-
paikkoja. Paljon remontoitu ja siistissä 
kunnossa. H. 173.000 € Roinilanpolku 4

OKT Orimattila Niemi .....187/267m2

6 h + k + s + 2 w c + a u l a h . + a s k a r t e -
luh+autotalli. Rv.-70. Maaseudun rau-
hassa sijaitsevan persoonallisen kodin 
tilat kolmessa kerroksessa. Pihassa 
lampi. Tontti 8801m2. H.193.000 € Luh-
tikyläntie 793

OKT Orimattila Virenoja ... 138/275m2

5h+k+sauna+wc+ullakot+autotal-
li+varastotilat. Komea rapattu viisi-
kymmenluvun lopulla rakennettu koti, 
jossa tilat kolmessa kerroksessa. Pinta-
remontille tarvetta. Tontti 2320m2. 
H. 155.000 € Vanha Lahdentie 23

OKT Orimattila Sampola .... 168/185m2

6-7h+k+s+kph+2wc+khh, autotal-
li/-katos ja varasto, huvimaja. Rv.-92 
laajennettu -98. Tilava ja toimiva kau-
nis koti isommallekin perheelle. Tontti 
rajoittuu peltomaihin. H. 248.000 € Im-
pivaarantie 6

OKT Orimattila Viljamaa ..... n.70m2

Remonttitaitoiselle pieni okt/ mum-
monmökki. Hirsinen 40-luvulla rak.  
ja -63 lautarakenteisena laajennettu. 
Kunnostus- ja remontointityöt kesken. 
Ei vesijohtoa/viemäriä, kunnallistek. 
rajalla. Tontti 1500m2. H. 49.000 € Art-
järventie 376

OKT Pukkila Savijoki .... 169/200m2

5-6h+k+khh+s+2wc+ullakot+2au-
totallia, 2 talousrakennusta. Rv.-49. 
Runsaasti remontoitu tilava koti muu-
taman km etäisyydellä Pukkilan kes-
kustasta. Tontti 2470m2 H.223.000 € 
Hautjärventie 5

OKT Myrskylä ................ 100/140m2

3/4h+k+wc+ulkosauna+varastoja. 
Viehättävä rintamamiestalo vakitui-
seen asumiseen tai vapaa-aikaan. Siis-
tikuntoiset asuintilat kahdessa tasossa. 
Vehreä tontti 5175m2 H. 123.000 € Sy-
väjärventie 338

Kohteemme netissä www.oikotie.fi

OKT Myrskylä keskusta.....54/70m2

2h+k+kph/wc+avoullakko+kellari, 
pihasaunarakennus. Rv.-54. Aivan 
keskustassa sijaitseva kiva pikkukoti. 
Määräalatontti n. 1500m2, asemakaa-
va. H. 82.000 € Höröläntie 1 

VAPAA-AJAN ASUNTOJA:
Lapinjärvi Porlammi ..........40/50m2

2h+k. Arviolta 1930 hirrestä rakennet-
tu talo kallion päällä. Lisäksi talousra-
kennuksessa sauna, puucee ja liiteri. 
Tontti 5000m2:n määräala. H. 73.000 € 
Kalliolantie 7

Mummon mökki
Orimattila Pakaa  ...............60/80m2

2h+k+s+kuisti+eteinen+ullakko+au-
totalli, puucee. Rv.-1866. Hirsinen okt/
mummonmökki kivalla 420m2:n ton-
tilla Pakaan keskustaajama-alueella. Ei 
kaivoa, eikä vesijohtoja. Sakokaivo ja 
viemäröinti on. H. 45.000 € Mattilantie 9

Orimattila Sammalisto ......20/27m2

1h+s+alkovi+aitta. Kallioinen män-
tykangastontti 5810m2. Sievä pyörö-
hirsimökki, jossa huone, alkovi, sauna 
sekä kuisti. Lisäksi pieni aittarakennus 
ja puucee. Sähköliittymä on sekä oma 
kaivo, josta saa kastelu- ja pesuvedet. 
H.56.000 € Salustentie 71

Nastola Villähde
Villähteen Kukkaseen rajoittuva va-
paa-ajankiinteistö, omaa rantaviivaa 
n.25m. Tontti 1880m2. Päärakennuk-
sessa huone, keittiö sekä vintti. Ran-
nan läheisyydessä -87 rak. saunamök-
ki. H.159.000 € Kiuruntie 49c

Orimattila Artjärvi
Jylhän kallion kupeessa, Pyhäjär-
ven rannalla, rauhallinen piilopirtti 
luonnon helmassa. Alkuperäisessä 
kunnossaan oleva -58 rakennettu lo-
ma-asunto aivan rannan tuntumassa. 
Metsäinen ja kallioinen tontti 2000m2, 
rantaviivaa n.45m. H.75.000 € Laukka-
kalliontie 175

UUDISTUOTANTOA:

OKT Orimattila Sampola .......05/134
4h+k+s+kph/wc+khh+wc+vh+varas-
to +autokatos. Laadukas Kastelli-talo 
valmistumassa Aleksinpuistoon kesällä 
2014. Tilat yhdessä tasossa, selkeä ja toi-
mivapohjaratkaisu, jossa on huomioitu 
hyvin arjen tarpeet ja nykyaikainen asu-
mismukavuus. Kaukolämpö, lattialäm-
mitys. Lisälämpöä tuo varaava takka. 
Tilava lämmin ulkovarasto ja autokatos 
talon päädyssä. Oma tontti 1025m2, ra-
joittuu osin puistoalueeseen. H. 229.000 
€ Aleksinpuistonkaari 22

ENNAKKOMARKKINOINTI:
Orimattilan Tönnön alueelle osoittee-
seen Heikkiläntie 6 suunnitteilla uu-
sia laadukkaita rivitaloasuntoja. Va-
raa omasi hyvissä ajoin. Varausmaksu 
1000€. Kysy lisää tai pyydä esite.

Esim. huoneistoja:
4h+k+s+wc 82m2

Mh. 107.880 € Vh. 179.800 €

3h+k+s+wc 71m2

Mh. 93.720€ Vh. 156.200 €

2h+k+s+wc 59m2

Mh. 81.420 Vh. 135.700 €

http://www.facebook/asuntohelmi
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Palvelemme ammattitaidolla 
LVI-asioissa Päijät-Hämeessä
– Soita tai tule käymään meillä Tokkolantiellä!

Tokkolantie 8, 16300 Orimattila, p. 010 396 7777 tai 0400 492 944 
putkityo@orimattilanputkityo.fi  Katso lisää: www.orimattilanputkityo.fi

Unohtuiko taas soittaa  

putkimiehelle?
Nyt voit tilata putkimiehen kätevästi 
netistä silloin, kun itsellesi sopii. 
Monipuoliset LVI-alan työt  
kymmenien vuosien kokemuksella.

www.orimattilanputkityo.fi/tilaa-putkimies

Meiltä saat remontit
aina laatutuotteilla!

Laadulla on varma merkkinsä.

MERSUPÄIVÄ
KEHRÄÄMÖLLÄ LA 5.7. klo  10-15

www.mersupaivat.com

Mersumiehet ja -naiset
kokoontuvat Kehräämölle.
Mersuja vuosien varrelta,
mukana myös museoautoja
sekä Mersu -klubin autoja!

Muista myös
ROMPE- JA
KIRPPUTORI
- tule myymään
omia tavaroitasi
edulliseen hintaan
Kysy lisää
040 823 2426
Markus Tuominen

MLL:n Orimattilan osaston
MESEPUFFETTI
kahvia, makkaraa, ym.

POMPPULINNA
pikkumesetoukille 

MUSIIKKIA!!!
Tahdit takaa lavalta
Tähtipuikko-orkesteri
Vapaa sisäänpääsy!
Tervetuloa mukaan

Mersupäivä kutsuu taas
Tällä kertaa mennään juhan-
nuksen jälkeiseen lauantaihin 
5.7. ja Kehräämölle kello 10-15, 
jolloin siellä pidetään Mersupäi-
vä. Tapahtuma on toiminut vuosi 
vuodelta nousujohteisesti ja nyt 
se pidetään viidennen kerran. 
Nykyisin se on yksi varma merkki 
Orimattilan kesässä.

- Ihan samalla systeemillä 
mennään kuin ennenkin, eli 
kaikki ne, joilla on Mersu, niin 
se pitää tuoda näytille Mer-
supäivään, kehottaa Markus 
Tuominen, joka on itse ollut 
nassikasta saakka mersufani.

- Ei Mersua tarvitse kehua, se 
vaan on yksi parhaimmista au-
tomerkeistä. Ilman laadukkuutta 
johtotähti olisi sammunut jo ajat 
sitten. Tietty Mersujen lisäksi pai-
kalla on muitakin upeita autoja, 
sillä kaikki autot ovat tervetulleita 
tapahtumaan, vaikka Eetvartin 
Lada, Markus hymyilee.

Mersupäivänä on myös ilmai-
nen rompekirpputori, jonne voi 
tulla myymään oikeastaan ihan 
mitä vaan. Kannattaa soitella 
Markukselle ja sopia hommasta 
puh. 040 823 2426.

Paikalla on tietty myös me-

sepuffetti, jonka hoitaa MLL:n 
Orimattilan osasto. Lapsillekin on 
omaa touhua, sillä pomppulinna 
on ilon kohteena koko päivän.

Ja kaiken kruunaa ainakin 
omasta mielestään kuulu Täh-
tipuikko -orkesteri, joka laittaa 
rytmit kohdalleen. Tapahtumaan 
on vapaa pääsy.

- Mukana on tällä kertaa myös 
useita Suomen Mersu-klubin au-
toja, kun heille sopii nyt Mersu-
päivien ajankohta, kun heillä ei 
ole samaan aikaan muita juttuja, 
Markus toteaa.

Markus tuo myös omia autoja näytille Kehräämölle lauantaina 5.7. Sinne kutsu-
taan mukaan niin pienet kuin isommatkin ihmiset ympäri Päijät-Hämettä.

Katukoris liikutti hyvin
Lähemmäs kolmesataa osallis-
tujaa pompotti palloa ja kisasi 
Jymy Basketin järjestämässä 
Katukoriksessa 16.5. Urheilu-
talon pihalla.

Ensin aamupäivästä alkaen pe-
lasivat ala- ja yläasteen oppilaat 

ja myöhemmin yritys- ja seka-
joukkueet, joten otteluvilinää riitti.

Katukoriksessa pelasi yhteen 
ja samaan koriin kaksi jouk-
kuetta, jossa sai kentällä olla 
kolme pelaajaa kerrallaan. Yri-
tysturnauksen voitti Yhteiskoulun 

1 ja finaalissa heitä oli vastassa 
Orimattilan Sanomat.

Katukorista pelataan taas ensi 
vuonna ja ajankohdaksi on sovittu 
22.5., joka kannattaa jo nyt mer-
kata allakkaansa ja koota oma 
joukkue hyvissä ajoin.

Kuvassa Golf Tailors Oy vastaan Yhteiskoulun 2 joukkue. Oona Särkinen kuljet-
taa palloa ja pian korisukka soi.

Tulevia kivoja jutskia…
Nyt - 10.08. 2014 Kotieläinpuisto avoinna joka 
päivä klo 11-19. 
05.07. Mersupäivät Kehräämöllä
17.-20.07. Artjärvi-päivät

Luvassa taas paljon erilaisia tapahtumia.
25.07. (pe) Kantrikulkue, varaudu!
26.07. (la) Kantrimeininkiä, avoin?
27.07.-02.08. Takinkääntöviikot 

Mallusjoen Seuratalolla. Sitä parasta extraa!
23.08. Orimattila Cruising, Kehräämön takapiha 
klo 16 alkaen.

- - -
Mikäli haluat tapahtumastasi maininnan Olan 

Extraan, niin lähetä pikku postia: reijomedia@
hotmail.com
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Juttua pukkaa
Tästä on tullut sellainen ”han-
nukarpo”-palsta, jonne monet 
lähettävät kuvia ja antavat juttu-
vinkkejä. Usein epäkohtia, jotka 
viiituuttaavat ja aiheuttavat nä-
rää. Usein ne koskevat toilailuja, 
joista kaikista ei voi kirjoittaa 
ihan jo siitä syystä, että kalju-
päätoimittaja on kieltänyt, ettei 
ketään henkilöä loukata. Täällä 
olisi kyllä tosi sisäpiirin tietoa 
tarjoilla mm. valkoisessa talossa 
poikien touhuiluista.

Kuulemma käräjille lähdetään, 
jos Eetvartti liikaa pääsee val-
loilleen, vaikka faktaa olisikin. 

* * *
Henna on sellainen asia, joka 
on tavallaan pyhä lehmä, jos-
ta ei saisi vastustella. Meikän 
mielestä on pirun hyvä, että 
asioista keskustellaan ja ne 
nostetaan päivänvaloon. ”Kyl-
lä kansa tietää”, oli aikanaan 
Veikko Vennamonkin motto ja 
se näyttää olevan Orimattilassa 
juuri noin Hennankin suhteen.

Kun Hennasta juttelee kaduilla 
tai rivipersujen baarissa, niin 70 
prosenttia on sitä vastaan. Se 
vaan on käsittämätöntä miten 
päättäjät eivät vieläkään tajua, 
ettei Hennan toteuttamiseen ole 
yksinkertaisesti rahaa ja sekin 
vähä loppuu kohta kokonaan. 
Tässä vaiheessa nyt odotetaan 
”kaupungin johtajilta” selvää 
näkemystä Hennan tilantees-
ta. Pysähtyykö se juna siellä?

* * *
Eetvartilla on jo tietoa, että seu-

raavissa kuntavaaleissa ratkeaa 
Orimattilan kohtalo. Nykyinen 
tilanne ja epäselvyydet joutuvat 
puntariin. Toivottavasti päättäjät 
ja virkamiehet (ei naiset) eivät 
muni nyt enempää, vaan pääs-
tään eteenpäin jonkinlaisessa 
maalaisjärjen käytössä. Siellä 
valtuustossa ja hallituksessa 
istuu kyllä ihan kelpo miehiä-
kin ja naisia, joten toivoa ei ole 
menetetty.

Naurettava farssi oli vuokra-
talojen hallituksen vaihtaminen. 
Se taitaa vaan olla niin suloista, 
kun pääsee mukamas kosta-
maan? Tästä tarvittaessa lisää, 
sillä tietoa on.

Ja pitää muistaa myös, että 
Heinämaa ei ole todellakaan 
Orimattilan takapiha, vaan yksi 
kaupungin elinvoimaisimmista 
kylistä. Hiukan kannattaisi siivota 
suutaan. Meillä ei Heinämaalla 
tykätä.

* * *
Kesäolutkauden avajaiset tuli 
sitten ihan virallisesti pidettyä 
Ravintola Tehtaan ulkoiluteras-
silla. Kylläpä siellä huurteinen 
maistuu, kun on ihan erikoiso-
luitakin tarjolla. Ja se grilli siinä 
sihisi ja tuoksutti makkaraa. Voi-
ko sen parempaa fiilistä ollakaan 
kuin saada nauttia suviehtoosta 
entisen tyttöystävänsä kanssa? 
Kotiin sitten jatkoille sen saman 
naisen kanssa, ja laitettiin vielä 
sumppia pihisemään.

* * *
Kehräämölle tarvittaisiin lisää 
pikku pajoja, joissa voisi esi-
tellä myös kädentaitoja. Se 
avartaisi ja nostaisi matkailua 
koko kaupungissa. Ilman sitä 
Lahti Regionia tietty. 

Yksi vinkki voisi olla yritys, jos-
sa tehdään tikkataulun pohjia. 
Siihen pohjalle anopin tai jon-
kun mulkeron kuva, niin kyllä 
kauppa kävisi.

* * *

Parasta asiaa
Orimattilasta
Vastaava toimittaja
ja kustantaja:
Reijo Välkkynen,
050 336 8425
ReijoMedia, Yt: 1896706-8
reijomedia@hotmail.com
Raitakuja 1 as 3,
16300 Orimattila
Paino: Suomen Lehtiyhtymä, 
Tuusula
Jakelu: Lahden Jakelut Oy

JAKELUHÄIRIÖT

03-872 130
JOKA TALOUTEEN
Orimattila, Artjärvi,
Myrskylä, Pukkila lisäksi 
Villähde keskusta, Kreivilä
Noutojakelussa: Kehräämö 
ja K-Supermarket Orimattila.
Jakelupainos:

n. 11.700 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
16.7.2014

Oheinen kuva kertoo, että polliisi 
oli valppaana koulujen päättä-
jäispäivänä jo heti puolilta päi-
vin, kun oli havaittavissa pikku 
vääntöä. Myöhemmin yöllä sitten 
nassikat olivat oksentaneet jal-
kakäytäville ja paikalliset naakat 
saivat myös kännin.

* * *
Soosiksi meni Jymyn tähtikisat, 

kun vettä loikotti ja oli kalseen 
kylmää. Urheilijat jättivät kisaa-
matta ja katsojat jäivät kotiin 
vällyjen alle. Harmi vaan, kun 
kisakoneisto kyllä toimi kuin se 
rasvattuna.

Oheinen kuva on Jymylinnan 
pihasta helatorstaina. Ranta-
tontteja tarjolla? On muuten 
melkoinen ongelma pikku-
kengissä hääväenkin saapua 
juhlataloon…

* * *
Kesäkuu ja juhannus onpi tu-
lossa. Taas hukutaan. Jos ei 
viinaan, niin oksennukseen tai 
ihan oikeesti järveen. 

Onneksi tulee pian heinäkuu 
ja kantrimeininkiä. Ja Takin-
kääntöviikot. Ja Artjärvi-päivät. 
Toivottavasti tänä vuonna kaikki 
halukkaat mahtuvat sinne ur-
heilukentälle. On ne melkoisia 
suviseuroja.

* * *
Ollaan ihmisiksi. Kukutaan taas 
reilun kuukauden päästä.

E E T V A R T T I
Kuvia saa laittaa: olan.
eetvartti@hotmail.com

Huoltoasema Uuttu Oy
Käkeläntie 9, Orimattila  p. 777 1590 

Meiltä edullisesti
KESÄRENKAAT

Pesukortilla
joka 6. pesu

VELOITUKSETTA

Palv.

Ma-pe

7-18

KESÄHUOLTO
PAKETTI-
HINTAAN 110€

(öljy)

(pakkasenkestävyys)

Polttimot ja tuulilasin-
pyyhkijät vaihdetaan

odottaessa. auton
pesu.

Orimattilan Kehräämö
Pakaantie 1

0103274400   www.ravintolatehdas.fi

KESÄ JA
TERASSI...
LAUANTAISIN
GRILLI KUUMANA –

– säävarauksella

MYYTÄVÄNÄ erittäin siisti
Toyota Avensis farm.

vm 2010, ajettu 56 tkm.
Hintap. 23.500,-

Kahdet renkaat alkuperäisillä
alumiinivanteilla. Vetokoukku.

Soita ja kysy heti 044 281 4805.

KAIHTIMET, MARKIISIT, 
PYSTYLAMELLIT, VERHOKISKOT, 
PARVEKELASIEN KAIHTIMET ym.
Laajasta mallistosta paikoilleen asennettuna.

Kotiesittely ja mittauspalvelu.

ORIMATTILAN KAIHDIN
Myyntinäyttely: Orionpolku 4

Puh. 03- 777 4183

Selvänäkijä 
Tuulia Mäntylä
Ajanvaraus 040-4108877

tai tuuma@suomi24.fi

Henk.koht. vastaanotto
Quantia Center, Porvoo

KORUTASKU
Kehräämöllä
Pakaantie 1
Orimattila
7878 277Ohittamaton LAHJAPAIKKA!

Lahjavinkit

kivestä

käsin:
Lahjavinkit

kivestä

käsin:

www.kakelanrengas.fi

Aina ilman 
ajanvarausta:

  alk. GTX 10W40

Jymylinnan arvo on noussut rajusti, kun sen ympärillä oli ainakin helatorstaina 
upea järvi.

Hennan alueella on vanhan Helsingintien varrella 
hylätty huoltoasema, jonne hyvinkin voisi nyt jo pe-
rustaa ekokaupungin infopisteen?

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

Orimattilan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV

• Orimattila, Artjärvi,
 Myrskylä, Pukkila

Erkontie 11, 16300 Orimattila
Puh. 010 257 1558, Fax. 010 257 1584

avoinna ma 10-18, ti-pe 10-16.30

 • Rivi-, pari- ja puutalot

Orimattila, Kankaanmäki
okt  149/172 m2

Metsämäentie 11. oh,3 mh,k,s,kph,k-
hh,2 wc. Hyväkuntoinen talo mahta-
van kokoisilla terasseilla. Tilaa on myös 
koko perheelle ja sijainti on rauhalli-
nen, muttei syrjäisä. Sovi henkilökoh-
tainen esittely. Siivonen/Orimattila. 
Mh. 199.000 €. 507329

Orimattila, Peltola okt 127/146 m2

Kyntäjänkuja 4. 4 h,k,s,ph,halli,2 wc. 
1950 -luvun alkupuolella rakennettu 
ja 2011 laajennettu osin 1,5 -kerroksi-
nen omakotitalo Peltolan alueella. Suo-
jaisa oma tontti 1.510 m2. Sähköläm-
mitys ja puu-uuneja. Kunnallistekniikka 
on. Vapautuu 1 kk kaupasta. Mattila/
Orimattila. Mh. 129.000 €. 506662

Orimattila, Ämmäntöyräs
okt  97,5/137 m2

Pellavankutojantie 28. 4h,k,s,kph. Rau-
hallisessa ja avarassa maalaismaise-
massa, tien päässä sijaitsevat monipuo-
liset rakennukset. Erillinen takkatupa 
harrastuksille, grillikatos ja -kota sekä 
varastorakennukset. Siivonen/Orimatti-
la. Mh. 147.000 €. 503615

Orimattila, Keskusta okt 90/125 m2

Asevelitie 9. 4 h,k,kph,wc. Perinteinen 
1,5 -kerroksinen talo keskustan tun-
tumassa. Taloa remontoitu vuosien 
varrella mm. keittiö uudistettu, pesu-
tiloja paranneltu, lattiapintoja uusittu.
Öljykeskuslämmitys, lisäksi puu-uuni ja 
ilmalämpöpumppu. Oma tontti 2.000 
m2. Vapautuu nopeasti. Mattila/Ori-
mattila. Mh. 131.000 €. 507364

Orimattila, Ämmäntöyräs okt 50/57 m2

Äyräspolku 6. 2 h,k,s,ph,nukkumaparvi. 
Koti pienelle perheelle. Talo rakennet-
tu 1946 ja laajennettu 1999. Talossa 
sähkölämmitys ja puu-uuni. Kunnal-
listekniikka on. Oma tontti 1 000 m2. 
Rauhallinen sijainti kadun päässä. Ra-
kennusoikeutta runsaasti jäljellä. Mat-
tila/Orimattila. Mh. 75.000 €. 506215

 • Rivi-, pari- ja puutalot

Orimattila, Keskusta rt 78 m2

Pengertie 10 E. 3 h,k,s,ph,vh,wc. 
D*. Siistikuntoinen koti rauhallisella 
alueella lähellä keskustan palvelu-
ja. Suojaisa terassipiha, autolle oma 

katospaikka. Pesutilat laatoitettu ja 
varustettu lattialämmityksellä. Tähän 
voit muutta ilman remonttia ! Mattila/
Orimattila. Mh. 114.000 €. 505936

Myrskylä, Keskusta rt 76 m2

Rantatie 15 B. 3h,k,s. A2007*. Myrs-
kylän keskustassa, Kirkkojärven raik-
kaiden tuulien läheisyydessä rivitalon 
päätyhuoneisto. Siivonen/Orimattila. 
Mh. 66.500 €. 504895

Orimattila, Keskusta rt 65 m2

Puistotie 15 A. 3h,k,kph,s. C2007*. 
Kävelymatkan etäisyydellä koulu, 
kirkko ja keskusta. Hyvässä perus-
kunnossa oleva saunallinen pääty-
huoneisto joka vapautuu nopeasti. 
Siivonen/Orimattila. Mh. 108.000 €.  
  504700

Juha Siivonen
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 597 0070

juha.siivonen@op.fi

Jussi Mattila
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 570 2725

jussi.mattila@op.fi

Tarmo Meltti
Myyntineuvottelija
0400 347758

tarmo.meltti@op.fi

www.ormax.fiORMAX!OTA

Kodin pinnat uusiksi!
kaikki pinnat sisälle ja ulos Värisilmästä.
Parhaat ulkomaalit
tarjoushintaan:

VÄRISILMÄ Orimattilan Tapetti ja Väri Oy
Kärrytie 3, 16300 Orimattila. Puhelin (03) 871 250
www.orimattilantapettijavari.fi
Avoinna: ma-pe 8.30-18.00, la 9.00-13.00.

Seuraa blogiamme: tunnetilablogi.blogspot.fi
http://www.facebook.com/VarisilmaOrimattila

Asturia Oak

12,90
/m2

käyttöluokka 23/32POUTA-talomaali

PANU

NORDICA EKO

6650€

9 l astia

vain

8950€
vain

9 l+säv.

9890€
vain

9 l+säv.

  

Osta 15.5.–30.6.2014,  
saat laskun vasta syyskuussa!

KKyKyyssyy llissäää mmyyyyjjilltäämmmmmmeee

VÄRISILMÄ-rahoitus
Kesä on
parasta aikaa
remontoida
kylpyhuone,
tule tutustumaan
mahtaviin valikoimiimme!

Laminaatit Navaro Oak & 

Tarjous voimassa 2.6. - 30.8.2014

SELECT-LIUKUOVET KESÄHINNOIN!
osta rungot, saat  Select ovet puoleen hintaan!

www.kirena.com

UUTTA VahvaTassusta!
Eläinlääkärisarjan ruoat!

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

Kärrytie 4, Orimattila  Avoinna: ma-pe 10-18,  la 9-13
P. 7777 033, 040-761 3442 www.vahvatassu.fi facebook.com/VahvaTassu

Maanantaina 16.6. kello 10-17
Eukanuban asiantuntija
kertomassa uutuuksista.

Tervetuloa kyselemään lisää! 

Tämän lehdensivulla 6juttua aiheesta.

Valikoimaamme kuuluvat
normaaliruoat 15 kg säkit57,90


