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VALMISBETONIA
JA BETONITUOTTEITA
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  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

SÄHKÖMIEHET OVAT KOKO 
KESÄN PALVELUKSESSANNE

Soita ja tilaa 03 7777 444

SÄHKÖ-
TARVIKKEET
EDULLISESTI

KESÄKUUN TARJOUS:

SISUSTUS-
VALAISIMET

TUULETTIMET AURINKOKENNOVALOT

S-ETUKORTILLA BONUSTA

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

la 9-15   

Tarjoukset voimassa kesäkuun 2015.

OSTA SUPERHALVALLA
kotimaisia laatutuotteita!

BALANSSI
maitohappo-
bakteeri 100 kps 
Suoliston hyvinvoinnille! 
Vastustuskykyyn.

17,90
(26,90)

MOLKOSAN
VITALITY 275g
 -Vatsan hyvinvoinnille.
Sopii myös
kesäjuomaksi/ 
treenijuomaksi.

14,90
(20,90)

15,00
(26,90)

PUHDAS+ 
Kollageeni-
tyrnimarjavoide 50 ml
Laadukas kauneusvoide.

24,95
(49,90)

PUNARIISI
+Q10 120 tbl
Laskee
kolesterolin
tehokkaasti.  -50%

Mukavia ja pehmeitä
jalkineita

kesään!

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä

ma-pe 9-16.30, la 9-14
Puh. 040-558 6702

19€
19€

Miehille 40-46

PUUKENGÄT
kesäjalkaan

Naisille  36-41

Naisille 36-41

Naisille  36-41

koot 36-46

KESÄN

HINTAHITIT!
VOL. 2HINTAHITIT!

 
 

 
 

 

       

       

      

Puh. 037773111 ORIMATTILAN
URHEILU JA KONE OY  

Tilinhoitopalkkio 4 € / kk, korko 0%. 
Esimerkkilaskelma: Ostos 1000 € tai 10 kk 
maksuajalla 104 € / kk, luottohinta 1040 euroa. 
Edun saat vain Aktiiviraha-kortilla. Aktiiviraha on 
jatkuva luotto, jonka vuosimaksu on 30 € toisesta 
vuodesta alkaen. Todellinen vuosikorko 1500 
eu-ron luottosaldolle on 17,45 % (9/2014), 
kun nimelliskorko on 13,37 %. Luoton myöntää 
Handelsbanken Rahoitus Oyj, kotipaikka Helsinki.

Maksa ostosi 10 edullisessa erässä Aktiivirahalla

79€

Rosenlew jääkaappi- 
pakastin RJP4532 

399€

239€

149€

A+ energialuokan 
jääkaappipakastin, 
avara jääkaappi tur-
valasihyllyillä, kaksi 
vihannes/hedelmä 
-laatikkoa, jääkaapin 
nettotilavuus:226 lit-
raa, ppakastimen net-
totilavuus:111 litraa.

Upo liesi 
CM6000 
50 cm liesi valu- 
rautalevyillä, ylä-ala-
lämpö, grilli.

Sony cd-radio 
Tasapainoinen ääni, CD-ja 
USB toisto. AUX liitäntä.

Zanussi jääkaappi 
ZRG11600WA 
A+ energialuokka, tilavuus 
102 litraa, korkeus 847 mm, 
leveys 494mm.

Sterilised ja
Exigent
Savour

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

Kärrytie 4, Orimattila 
Avoinna: ma-pe 10-18,  la 9-13

P. 040-761 3442 www.vahvatassu.fi 
facebook.com/VahvaTassu

Osta MUSH-pakasteita,
saat kylmäkassin!

1990
/pss

2 kg
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Orimattila, 10.6. 2015

Se on sitten suvi!
Kesä vaan on sitä parasta aikaa, ei sille voi mitään.

Orimattilassa kesä on erityisen vilkas, kun kaikkialla tapahtuu, 
varsinkin heinäkuu on menomeininkiä täynnä. 

Kannattaa nyt laittaa jääkaapin oveen lappu, että kantri-
kulkue on tänä vuonna jo 10.7. klo 18. Perjantai kuitenkin 
ja kulkee Jokivarren koululta Puistotielle ja sieltä Erkontietä 
Kehräämölle. Tarkempaa infoa luvassa heinäkuun Extrassa 8.7.

Kantrimeinkiä siis pe-la 10.-11.7. ja samalle lauantaille iskee 
nyt myös Mersupäivä. Sitten 12.7. Jymyn Tähtikisat, 16.-19.7. 
Artjärvi-päivät, 18.7. Arvid Peach Party Kalliojärvellä, sitten 
26.7. alkaen Mallusjoen Takinkääntöviikko… Kiitos kesä!

Onneksi olkoon!
Orimattilan Osuuspankki juhli 23.5. hienosti 110-vuotista 
pankkitoimintaansa, järjestämällä mukavaa ohjelmaa kai-
kelle kansalle.

Osuuspankki on Orimattilan suuri rakentaja, on aina ollut 
ja tulee aina olemaan. Osuuspankin vahva paikallinen ote ja 
osaaminen kasvaa koko kaupungin hyväksi.

Orimattilan kaupungilla on 150-vuotisjuhlaa tänä vuonna. 
Se on pitkä matka itsenäisenä kuntana ja sekin on vaatinut 
vahvaa osaamista ja omanlaista taistelua voimakkaan Lahden 
kainalossa. 

Tulevaisuus ei ole helppoa, kun valtio voi pahoin ja työntää 
nyt vastuuta kunnille ja samalla lopettaa tukiaan. Orimattilan 
kaupungilla on edessä erittäin tiukat ajat.

Yrityksiä Hennaan?
Viime lehden Henna-kirjoittelu koettiin niin, että 80 prosenttia 
tykkäsi ja loput ei. Palautetta tuli ihan reippaasti, kiitos niistä 
kaikista. Jokaisella on oltava VAPAA mielipide myös Hennasta, 
myös meikäläisellä.

Hennan rautatieaseman rakentamisesta on olemassa aieso-
pimus Orimattilan kaupungin ja liikenneviraston kesken. Se ei 
tarkoita, että varsinainen aseman rakentamisen sopimus olisi 
allekirjoitettu. Nythän liikennevirasto ilmoittaa, ettei Hennan 
asema ole heidän rakentamisohjelmassaan ainakaan vuoteen 
2018 mennessä.

Aseman rakentamista oli nostanut esiin ns. Henna-infos-
sa myös kaupunginvaltuutettu Antero Nuuttila, joka on ollut 
asiasta suoraan yhteydessä Liikennevirastoon. Nuuttila totesi 
mm. näin: Tässä taloudellisessa tilanteessa Hennan aseman 
rakentaminen ei ole Liikenneviraston ohjelmissa tällä hetkellä. 

Olisiko Hennan pääpuuhaajien hyvä näyttää itse esimerkkiä 
ja ostaa Hennasta tontti ja rakentaa sinne kotinsa? Se on 
silloin selkärankaista toimintaa eikä enää mitään unelmaa.

- - -
Keskustelin Hennasta reilu vuosi sitten Orimattilan Yritys-
kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Erkki Kivisen kanssa ja hän 
sanoi, että alun perin Hennaan, Tuuliharjan alueelle, piti tulla 
ensin yrityksiä, jotka sitten synnyttävät asutusta ja muuta 
tarvetta luonnollisen kasvun mukaan. Yritysten myötä tulisi 
verotuloja nopeasti. Tuossahan olisikin järkeä, mutta miten 
sen saisi päättäjille perille, ettei mennä peffa edellä puuhun?

- - -
Nautitaan suvesta. Kesä on vain kerran vuodessa.

Reijo Välkkynen
reijomedia@hotmail.com

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

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

Orimattilan Lämpö
- avoimet ovet 12.6.
Viljamaan lämpökeskuksella, Topintie 4, pidetään avoimien ovien 
päivä 12.6. klo 12-16.

- Luvassa on tutustumista tuotantotiloihin, valvomoon ja maa-
kaasun autotankkauslaitteistoon pienryhmissä.

- Lämpösäätö Oy ja Orimattilan Putkityö Oy esittelevät kiinteis-
tölaitteita teltalla. Nähtävillä on muun muassa kiinteistölämmön-
vaihdin ja kaasukondenssikattila.

- Digiwork Ky/Ahola metsäenergian kuljetusauto ja hakkuri 
piha-alueella 

- Maatilaliha Merosen makkaratarjoilu.
Työnäytökset tasatunnein,
klo 13 Maakaasuputken sähköhitsaus.
klo 14 Puupolttoaineen haketus ja valmiin polttoaineen purku 

polttoainesiiloon.
klo 15 Maakaasuputken sähköhitsaus.

K-Maatalous on myös rautakauppa

Orimattilasta saat nyt
kaiken rakentamiseen
Parin viime vuoden aikana 
K-Maatalous Maatalouspirkka 
Oy on laajentanut rautapuolen 
tavaravalikoimaansa ja tarjoaa 
nyt rakentamiseenkin kaiken 
mitä tarvitaan.

- Voisi tiivistäen sanoa, että 
talon perustuksesta aina vii-
meiseen jalkalistaan, sanoo 
osastopäällikkö Tero Lahtonen 
Maatalouspirkasta.

Orimattila on niin suuri paik-
ka, että paikkakunnalla pitääkin 
olla hyvä ja monipuolinen rauta-
kauppa, ettei kenenkään tarvitse 
lähteä muualle ostoksille.

- Meiltä löytyy laadukkaat 
tuotteet ja konemerkit, sillä 
haluamme tarjota asiakkail-
lemme kestäviä tuotteita. 
Konemerkkeinä mainittakoon 
Makita, Ryobi, Kärcher, Stihl ja 
löytyy myös McCulloch, joka on 
kotipuutarhan hyvä apulainen 
monissa hommissa.

Kimmo on
uusi rautamyyjä

Laajentuneen tavaravalikoiman 
myötä rautapuolelle tuli uudeksi 
myyjäksi Kimmo Vilkman. Hän 
on Artjärven poikia ja aloitti siellä 
vuonna 1986 paikallisen rauta-
kaupan myyjänä. Huhtikuussa 
Kimmo siirtyi Maatalouspirkkaan 
Lahden K-Raudasta.

- Kimmolla on erikoisosaami-
nen myös LVI-alan tuotteista, 
joten hän palvelee ja opastaa 
myös kaikissa niissä asioissa. 
Myös ilmalämpö- ja maalämpö-
pumput ovat meillä myynnissä 
Tero selvittää.

Kimmo kertoo, että oli kiva 
tavallaan palata kotimaisemiin 

töihin, sillä hän asuu nykyisin 
Pennalassa.

- Ihan mukavasti on alkanut, 
sillä tykkään asiakaspalvelu-
työstä, jossa jokainen päiväkin 
on erilainen. On hieno vaihtaa 
kuulumisia, ja se, että voi opas-
taa asiakkaille mikä on sopivin 
ratkaisu ja minkälaisia tuotteita 
kannattaa käyttää, että saa ker-
ralla sen parhaan ja kestävän 
jäljen.

- LVI-puolelta meiltä löytyy 
mm. vesivaraajat, lämpöpatterit, 
öljykattilat, hanat ja öljynpoltin-
suuttimet. Tulkaa tutustumaan 
LVI-tuotteisiimme ja kyselemään 
alan uusimpia kuulumisia, Kim-

mo toteaa.
Maatalouspirkka panostaa 

laadukkaitten tuotteiden lisäksi 
myös asiakaspalveluun.

- Meillä ei myyjää tarvitse ha-
kea hyllyjen takaa, sillä myyjä 
rientää nopsaan avuksi ja on 
asiantuntijana valmis palvele-
maan kaikissa asioissa, miehet 
lupaavat hymyssä suin.

Maatalouspirkka myy monen-
laista puutavaraa, lautaa, lank-
kua, listoja.., myös kestopuuta.

- Kestopuuta on syytä käyttää, 
kun tekee vaikkapa terassin ulos. 
Kestopuu kestää parhaiten sää-
vaihtelut, jopa kymmeniä vuosia 
ilman uusintaa. Samalla kan-

nattaa käyttää kiinnitykseen 
ruostumattomia ruuveja, sillä 
tavalliset ruuvit syöpyvät poikki, 
Kimmo suosittaa.

Hieno juttu, kun Orimattilan 
palveluvarustus on lisääntynyt 
Maatalouspirkan rautakaupan 
laajenemisen myötä. Sieltä saa 
parhaat ohjeet ja neuvotkin il-
maiseksi kaupan päälle.

- Kaikissa rautatarvike- ja 
lvi-alan asioissa voi kääntyä 
meidän puoleemme. Meillä on 
yhteistyökumppaneina kymme-
niä orimattilalaisia rakennusalan 
yrityksiä, joita suosittelemme 
mielellämme alan töihin.

- Puukauppa on nyt keväällä piristynyt ja se on aina varma merkki rakentamisen 
elpymisestä. Hieno juttu, kun Orimattilan seutu rakentaa, sanovat Tero ja Kim-
mo.

Toukomarkkinat sujuivat
Jälleen kerran vintiltä annettiin 
ihan kelpo ilma toukomarkki-
noille, vaikka säätiedotus lupasi 
märkää. Akku ja Varaosan Topi 
ja pojat päättivät, ettei nyt jouva 
satamaan, kun on perinteiset 
markkinat. Siinä sitten saatiinkin 
olla puolilämpimässä kevätke-
lissä ja tapahtumaa riitti ympäri 
Orimattilan keskustan alueita.

Eniten porukkaa klappasi 
Osuuspankin 110-vuotisjuhlissa, 
jossa Merosen maistuvaa mak-
karaa taidettiin grillata lähes pari 
tuhatta kipaletta. Kakkoseksi jäi 
tiukassa kisassa Kärrytien mak-
karatarjoilu, jossa jäätiin jonkin 
verran alle tuhannen makkaran 
grillauksen.

Kaupungin kahvitarjoilu veti 
erään facebook-päivityksen 
mukaan noin 1000 henkilöä 
pullakahville.

Osuuspankin bileitten veto-
naula oli Arttu Wiskari sekä 
paikallinen asiantuntija stand 
up –koomikko Tommi Tuomi-
nen. Hauskaa oli joka tavalla joka 
lavalla ja illalla vielä kaupungin 
järkkäämä Must –tapahtuma veti 
jonkin verran nousevaa nuorisoa.

Kärrytiellä oli myös kahvitarjoi-
lua, VahvaTassussa kahviteltiin, 
samoin Sähköasennuksessa 
oli vattumunkkikahveet. Kiitos 
kaikille.

Erilaiset esittelyt ja tuotemyyn-
nit kiinnostivat markkinaväkeä. 
Sähköasennuksen arvonnassa 
voitti komean Leathermanin mo-

nitoimityökalun Teijo Parkkima 
Pukkilasta. Kenkätalo Mascotissa 
arvottiin viisi paria kävelykenkiä. 
Voittajille on ilmoitettu henkilö-
kohtaisesti.

Apteekin markkinatempaus 
veti hyvin väkeä ja eläimetkin 
saivat punkkeja vastaan tärkeää 
suojaustietoa.

Kehräämöllä Kynttiläpajassa 
riitti vilskettä, kun kymmeniä 
lapsia osallistui aarteenetsintään 
ja piirroskisaan. Poniratsastuk-
seen oli jatkuva jono.

Kerrassaan onnistuneet oli-
vat toukomarkkinat. Jos joku 
jäi paitsi, niin se oli sitten oma 
vikansa.

Markkinoilla tehtiin kauppaa ja makkara maistui.
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Hyvän unen 
hirssiakanatyyny 
Muotoutuu yksilöllisesti, 
antaa luonnollisen tuen.
Puhdas luonnontuote, 
ei hiosta, on pitkäikäinen. 
Koko 45 x 55 cm
Nyt tarjous 36 € 
(ovh 45 €) 

www.ruskovilla.fi

 Tervetuloa edullisille ostoksille: Kaikista tuoteluettelomme tuotteista 
  -10 %, II-laatuiset -30 %. RUSKOVILLA OY, Kinnarintie 32, 

TEHTAANMYYMÄLÄ

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

Palvelemme teitä ma-pe 7-17

 sähköurakointi

 varastomyynti

Kukka- ja Hautauspalvelu
Henriikka Oy

Puutarhatuote Viitanen

 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

Kaitilantie 50, 044 754 5872
Avoinna ma-pe 9-18, la-su 9-14

Nouda puutarhaltamme

Teitä palvellen
Arjessa - Ilossa -
Surun saapuessa

KESÄKUKAT
- pihoille 
- parvekkeille
- haudoille

HYVÄÄ JA AMMATTITAITOISTA
PALVELUA LÄHELLÄNNE

1-luokan
BANAANI Taloussokeri 1 kg HK:n uunilenkki 400g

Marinoitu broilerin
RINTALEIKE Flora margariini 400 g

2/talous kpl
ras.

kgkg0,79 0,89 1,00 6,99 1,00 2/tal.

Uusia tuulia sisustukseen,

kotiin ja työpaikoille!
Värisilmän monipuolinen palve-
lutarjonta sai toukokuun alussa 
lisävahvistusta kun uutena suun-
nittelija/myyjänä aloitti työssään 
Minna Frang. Hänellä on mo-
nipuolinen osaaminen värien ja 
materiaalien maailmasta, jotkut 
asiakkaat saattavatkin muistaa 
hänet mm. muutaman vuoden 
takaa pitämästään sisustusluen-
nosta Värisilmän rakentajaillassa.

- Suunnittelun lisäksi teen 
täällä Värisilmässä toki myös 
samoja myyjän tehtäviä kuin 
muutkin, joten aina palvellaan, 
Minna hymyilee.

Tunnetila on Värisilmän suun-
nittelukonsepti, se on henkilö-
kohtaista sisustusneuvontaa 
asiakkaalle, jossa tutustutaan 
myös asiakkaan omiin ideoihin 
ja haaveisiin, miten voidaan yh-
dessä suunnitella ja toteuttaa se 
paras ja toimivin ratkaisu kotiin 
tai esim. toimistoon.

- Lähdemme liikkeelle toiveista 
ja budjetista, valitsemme yhteis-
työssä sopivimmat ja toimivim-
mat tuotteet. Teen toki asiakkaan 
niin halutessaan suunnitelman 
myös ”villinä ehdotuksena”, 
ilman asiakkaan omia ennak-
kotoiveita. Käyn tarvittaessa 
asiakkaan luona kuvaamassa 
huoneet tai vaikkapa vaan kyl-
pyhuoneen, josta sitten winner 
-ohjelmalla suunnittelen  1-3 
erilaista versiota, joissa värit, 
materiaalit ja kuosit voidaan 
muotoilla sopiviksi. Niistä asi-
akas sitten näkee sen hänelle 
mieluisimman ratkaisun.

Minna kertoo että aikataulutus 
on tärkeää, että kaikki tapahtuu 
silloin kun pitääkin, materiaali-

toimitukset on oikeaan aikaan 
ja remontti valmistuu suunni-
tellussa aikataulussa.

Suunnittelupalvelun asiakas saa 
Tunnetila -huonekortit joista ilme-
nee tuotteet, määrät, värisävyt.

- Arkistoimme huonekorttien 
tiedot myös Värisilmään josta 

ne löytyy vuosienkin kuluttua.
Laaja Tunnetila suunnittelu  3-D 

kuvineen maksaa 200 euroa. Mi-
käli asiakas ostaa 2000 eurolla 
remonttiin tai rakentamiseen kuu-
luvia materiaaleja Värisilmästä, 
niin suunnittelumaksu hyvitetään 
kokonaisuudessaan takaisin.

– Asiakas säästää samalla 
aikaa ja vaivaa, kun ostaa kai-
ken samasta paikasta. Tarkalla 
suunnitelmalla saa oikeat määrät 
ja oikeaan aikaan, ettei jää niitä 
ylimääräisiä materiaaleja.

Kesä on parasta aikaa rakentaa 
tai tehdä sisustusremonttia.

Tervetuloa tutustumaan myös Boråsin tapetteihin, joista löytyy juuri nyt esim. 
110-vuotisjuhlamalleja joihin on koottu kuoseja suosikkitapeteista vuosikymmen-
ten varrelta.

Mieliäissuon retki kiinnostiKesäkuussa Niinikosken kyläyhdistys 
järjesti Mieliäissuon esittelykierroksen, 
joka veti mukaan luontopolkuretkelle 
lähes 40 osanottajaa.

Retkellä saatiin tietoa luontoreitistä, 
joka kulkee Kairessuon laitamia pit-
kin ja poikkeaa Mieliäissuon komeaan 
näköalatorniin. Oppaana toimi Kauko 
Kiviniemi, joka on luontopolun alku-
peräisiä puuhamiehiä.

Mieliäissuo-Kairessuo on näkemi-
sen arvoinen kokemus. Tällä kertaa 
ei kukkunut käki matkan varrella, mutta 
joutsenpariskunta oli pesiytynyt Mieliäis-
suolle pienen suolammen rantamalle.

Kannattaa käydä tutustumassa ja 
viedä perheensä lisäksi vieraitaankin 
tutustumaan ja nauttimaan luonto-
retkestä suoympäristöön, jossa juuri 
nyt hilla kukkii ja suopursu aloittaa 
huumauksensa.

Pitsipäivät
Heinämaan Pitsinkutojat ry:n perinteiset Pitsipäivät 
järjestetään 13.-14.6.2015 Pitsituvalla Orimattilan 
Kehräämön puotikujalla os. Pakaantie 1. 

Lisätietoja: www.heinamaanpitsi.fi

Villa Roosan kesänäyttely
Villa Roosa - vanha huopatossu-
tehdas, Käkelänraitti 4, Orimattila 
Nykytaiteen kesänäyttely 2015

Avoinna 13.6. - 9.8. 2015, ti 
- su klo 11-18.

Lisätietoja: www.villaroosa.fi



4 10.6.2015

mammuttikodin uusi kanttihirsi
 Muuttovalmis hirsitalo mallisuojatulla kanttihirrellä!

Uusi, raikas mallistomme nyt saatavilla. 
Ainutlaatuinen mahdollisuus täysin uudenlaiseen 
tyyliin Kanttihirrellä, tartu tilaisuuteen heti! 

Mammuttimyyjä Olli Kivi
p. 044 540 4000
olli.kivi@mammuttikoti.fi
Mammuttikoti.fi

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

Hyvän palvelun liike!
Lämpimästi tervetuloa!

Topintie 2, 16300 Orimattila

Kenkätalo
MASCOTTI

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

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

KENGÄT
Mascotista
edullisesti!

KORUTASKU
Kehräämöllä
Pakaantie 1
Orimattila
7878 277Ohittamaton LAHJAPAIKKA!

Lahjavinkit

kivestä

käsin:
Lahjavinkit

kivestä

käsin:

Kantrimeininkiä
ja Mersupäivää!
Nyt sitten loma-anomukset 
kuntoon ja merkintä allakkaan, 
että tänä vuonna kantrihulinaa 
on pe-la 10.-11.7. Kehräämön 
nurkissa.

Ensin on perjantaina 10.7. klo 
18 kantrikulkue, joka jalkautuu 
Kehräämölle, jossa iltaa naatis-
kellaan hyvän musiikin, ruuan ja 
tietty pikkaisen juomankin kera.

Lauantaina on aamupäivästä 
klo 10 alkaen Mersupäivää, joka 
huipentuu iltaan, jolloin pannaan 
jalalla vauhtia Kehräämön la-
totansseissa. Siellä on soitta-
japoikina mm. alkuperäinen 
Mutkattomat. Ratkiriemukas-
ta musiikkia tulossa, ja poijaat 
viihdyttävät Paavo Melanderin 
ja Eki Jantusen sävelin, ja vähän 
muullakin musiikilla klo 22.00 
alkaen.

Mersupäivillä on luvassa myös 
stand up-esityksiä. ”Naurun 

tasapainon” voittaja Robert  
Pettersson ja Tommi Tuominen 
”Noin viikon uutisista” heittävät 
poskettoman hauskaa.

Esitykset on Villa Ladossa noin 
klo 12 ja noin klo 13.30.

Tarkempaa aikataulua heinä-
kuun Extrassa 8.7. Koita jaksaa 
sinne saakka.

Seuraa Kehräämön nettisivuja 
ja Mersupäivää: www.mersu-
paivat.com

Bemer herättää hiussuonistoa

Mikroverenkierto on
tärkeä terveyden valtatie
- Koko kehon hyvinvointi lähtee 
solutasolta. Happi ja ravinteet 
ovat elintärkeitä solujen toimin-
nalle ja energian tuottamiselle. Ja 
nimenomaan mikroveren kierron 
tehtävä on kuljettaa ne jokai-
sen solun saataville, selvittää 
Anne Rampa-Pajuvesa Partu-
ri-kampaamo Annesta. Hän on 
jo vuosia hoitanut Bemer-lait-
teella ihmisiä, jotka kärsivät 
heikosta mikroverenkierrosta. 
Bemerin värähtelevä tekniikka 
on saanut mikroverenkiertoon 
ja hiussuonistoon uutta tehoa.

- Saavatko sinun solusi kaiken 
tarvitsemansa, Anne kysyy?

- Muun muassa jatkuva is-
tuminen, stressi, unihäiriöt ja 
ikääntyminen heikentävät ve-
renkiertoa.

- Tukemalla verenkierron toi-
mintaa, sinulla on mahdollisuus 
palautua paremmin fyysisestä 
ja henkisestä rasituksesta, py-
syä työkykyisenä sekä ikääntyä 
energisenä ja terveenä.

Bemer tarjoaa fysikaalista 
verisuoniterapiaa heikentyneen 

mikroverenkierron hoitoon. Se 
on hyödyksi nopeassa palau-
tumisessa, sairauksien ennal-
taehkäisyssä ja monenlaisten 
oireiden ja sairauksien hoidon 
tehostamisessa.

- Tule meille kokeilemaan 
Bemeriä. Saat samalla paljon 
tietoa terveyteesi ja hyvinvointii-
si vaikuttavista tekijöistä ja voit 
kokeilla Bemerin fysikaalista ve-
risuoniterapiaa, Anne suosittaa.

Bemer-terapia
on vaikuttanut

Anne listaa muutamia terveys-
väittämiä, joissa Bemer-terapia 
on tutkimusten mukaan ollut 
tehokkaana vaikuttajana.

* Parempi verenkierto ja vir-
tausominaisuudet. Bemerin 
vaikutus mikroverenkiertoon on 
nähtävissä intravital-mikroskoo-
pilla kuvatuissa filmeissä. Niissä 
on kuvattu, kuinka mikroveren-
kierron verisuonten seinämien 
rytminen vasomotion-liike nor-
malisoituu Bemer-hoidon aikana 

ja sen jälkeen.
* Parempi hapen ja ravintei-

den saanti. Hoidon vaikutuksen 
johdosta punasolut pystyvät 
paremmin kuljettamaan perille 
kohdesoluihin happea.

* Parempi aineenvaihdunta- 
ja kuona-aineiden poistuminen. 
Bemer-laite on yksi harvoista 
keinoista vaikuttaa laskimove-
renkiertoon. Laskimoverenkier-
ron yhtenä tehtävänä on kuljettaa 
aineenvaihdunnan jäämätuotteet 
verenkierron mukana pois ku-
doksista.

* Parempi vastustuskyky ja 
pienempi tulehdusalttius. Kehon 
immuniteetin tilaan vaikuttaa 
valkosolujen määrä ja niiden 
tehokas toiminta, eli taudinai-
heuttajien tuhoaminen.

* Parantuneet uusiutumis- ja 
parantumisprosessit. Valkoso-
lujen toiminnan tehostuminen. 

Kun kehon solut toimivat 
paremmin, vaikuttaa se koko 
kehon hyvinvointiin. Kehon kyky 
uudistua tehostuu, kun kehon 
rakennusaineena toimivat pro-

teiinit muodostuvat paremmin.
* Helpompi nukahtaa ja nukkua 

läpi yön. Palaute saatu asiakkai-
den käyttökokemusten mukaan.

* Yleisen suorituskyvyn kohe-
neminen. Kun mikroverenkierto 
ja lymfakierto tehostuvat, pa-
ranevat myös kaikki ne kehon 
toiminnot jotka hyötyvät näiden 
vaikutuksista.

Anne sanoo, että Bemerin 
ansiosta tarvitset mahdollisesti 
vähemmän lääkkeitä.

- Jos suoliston mikroverenkier-
to on heikentynyt, voi ravintoai-
neiden ja lääkeaineiden imeyty-
minen tehostua Bemer-hoidossa, 
silloin myös lääkeaineet kulkevat 
paremmin kohdesoluihin. Hoidon 
myötävaikuttama yleiskunnon 
koheneminenkin voi auttaa 
siihen, että lääkkeitä tarvitaan 
vähemmän.

www.kampaamoanne.info

- Bemer on hyväksytty lääketieteellisten hoitojen tukihoidoksi, kertoo Anne.
Ebba Mäkelä on tyytyväinen Bemerin käyttäjä.

Seuraava

ilmestyy 8.7.



10.6.2015 5

Parturi-Kampaamo Anne
Erkontie 23, Orimattila, 03-7845272

Kärsitkö stressistä?
Onko vastustuskykysi heikentynyt?
Riittääkö energia koko päiväksi?
Nukutko hyvin?
Onko sinulla kipuja?
BEMER -terapia
on fysikaalisen, kehon toimintoja
säätelevän terapian nykyaikaisempia
muotoja. Patentoidun signaalin korjaavat
vaikutukset ovat tieteellisesti todistettu toimivan 
mm. mikroverenkierron häiriöihin. BEMER terapialla 
saadaan erinomaisia tuloksia esim. kroonisten
sairauksien hoidossa.

Tule tutustumaan Bemer-terapiaan
liikkeeseemme Orimattilaan!

ISOJAKO n. 20.000 kpl
keskiviikkona 8.7. myös Mäntsälä!

heti 050 336 8425

Taidemuseon kesänäyttely

Orimattilan taidemuseon kesänäyttely Viivat 5.6.-16.8.2015.
Lea Karttunen - akvarelleja. Päivi Rintaniemi - veistoksia. Mar-

jaana Tillander - tekstiiliteoksia
Orimattilan taidemuseo, kulttuuritalon 2. krs, Lahdentie 65

ORIMATTILA LAULAA JA SOI
Keskiviikko 10.6. Kehräämö klo 19. Mallusjoen Kansantanssijat, 
Kaapo Saari, Mäntsälän Harmonikat, Länsi-Orimattilan Laulajat, 
Orimattilan Naiskuoro, Helena Eskonsalo, lausuntaa, juontajana 
Matti Seppänen

Torstai 11.6. Kehräämö klo 19. Kyläpelimannit, Kärkölän Peli-
mannit, Saana Lipponen, Tarja Koskimaa, lausuntaa, Orimattilan 
Mieslaulajat, juontajana Seppo Puolakka.Hevoset on Siirin ykkösjuttu!

Orimattilalainen Siiri Kyrö on jo lapsesta 
alkaen ollut ponien ja hevosten kanssa 
tekemisissä. 

Siiri aloitti ratsastuksen 3-vuotiaana omal-
la shetlanninponillaan ja 6-vuotiaana hän 
ratsasti poninsa kantakirjaan. Ponivuodet 
huipentuivat kouluratsastuksen SM-voittoon 
ja maajoukkue-edustukseen vuonna 1996 
ponilla Chevalier.

Hevoset ja kaikki muutkin eläimet ovat 
aina olleet Siirin sydämen rakkautta, joka 
kuljettaa häntä eteenpäin.

Siiri on ennen kaikkea ratsuttaja ja kil-
paratsastaja. Oma ratsastuskeskus, sekä 
talli valmistui vuonna 2012. Talli sijaitsee 
Mäkelän tilalla Orimattilan Sammalistossa 
kauniissa järvimaisemassa.

- Mun eka shetlanninponi oli nimeltään 
Beatris, joka meille tullessaan oli arka ja 
hieman vihainenkin. Mutta siitä tuli aivan 
ihana ja kiltti poni ja aloitin sillä kilpaurani, 
Siiri muistelee.

- Olen pienestä pitäen ollut hevosten 
kanssa ja oppinut niiden kanssa olemaan 
ja ymmärtämään niitä, osan asioita kan-
tapään kautta. Hevosissa viehättää niiden 
rehellisyys ja viisaus. Sekä se, kuinka niin 
iso ja voimakas eläin haluaa silti olla mie-
liksi ihmisille.

Siiri kilpailee kouluratsastuksessa, koska 
aina on hyvä olla myös tavoitteita.

- Minulla on paljon eri ikäisiä hevosia kou-
lutuksessa ja on tärkeää, että mennään 
eteenpäin ja opitaan uutta, kukin omalla 
tasollaan. Kilpailuissa pääsee näkemään 
muita kollegoita ja hevosia.

Siiri oli Saksassa töissä ratsutallilla 
2000-luvun alussa pari vuotta ja hieman 
myöhemmin myös Ruotsissa. Siellä hän 
pääsi ratsastamaan paljon erilaisia hevosia 
ja sai arvokasta kokemusta.

- Hevosen kouluttamisessa tarvitaan taidon 
lisäksi fiilistä. On hienoa saada iso hevonen 
oppimaan ja tottelemaan pienillä avuilla.

- Meillä tilalla sukupolvenvaihdoksen 
myötä siitostammat siirtyivät mun nimiin 
ja vuodesta 2008 olen myös kasvattanut 
hevosia. Joten se oli aika luontevaa jatkaa 
äitini Sirkun aloittamaa kasvatusta.

Mainittakoon, että Sirkku Kyrö on kas-
vattanut yli 100 hevosta ja noin 40 vuotta!

- Osa varsoista myydään heti pienenä ja 
osa pidetään pidempään. Tavoitteena on 
myös kasvattaa itselle sopiva kilpahevonen, 
mutta kaikkiahan ei voi pitää, joten osa 
pitää myydä.

- Viime vuosi oli kasvattajana ja ratsas-
tajana hienoin tähän mennessä

Menestyneitä omia kasvatteja

Kyrö San Allegro, ori, s. 2012. Siirin kas-
vattama San Allegro FWB (San Amour-Wol-
liday-Wolkenstein II) palkittiin 23.3. 2015 
Ratsuoripäivien parhaana orina Ypäjällä. 
”Allu” oli myös paras 3-vuotias ja paras 
askellajihevonen. San Allegro sai raken-
nepisteitä 99889, yhteensä 43 pistettä ja 
liikkeistä käynti 8, ravi 8, laukka 9, ratsain 
esittäminen 10. Se hyväksyttiin jalostukseen 
vuosiksi 2015-2016 jalostusluokkaan I.
Kyrö Hot Flow, ruuna s. 2010, Hot Flow 

eli Leo palkittiin tulevaisuuden hevosena 
Suomen Ratsastajainliiton järjestämässä 
ratsastusgaalassa 18.4.2015. Tulevaisuu-
den hevosena palkitaan 6–8-vuotias ratsu, 
jolla katsotaan olevan kykyä tulevaisuu-
den tähdeksi. Suomalaista ratsujalostusta 
edustava Hot Flow voitti Siirin ratsastamana 
kouluratsastuksen 5-vuotisderbyn. Hevonen 
edusti Suomea mallikkaasti myös nuorten 
hevosten MM-kisoissa. 
Kyrö Catleya, tamma, s. 2010. Kyvyt esiin 
askellajifinaalin voittaja 2013. Suomen Hip-
pos järjesti Eliitti Shown ELMA-messujen 
yhteydessä 8.11.2014 Messukeskuk-
sessa. Tiukan finaalin voittajaksi valittiin 
kouluhevosten laatuarvostelunkin voittanut 
4-vuotias FWB-tamma Kyrö Catleya. Tuo-
maristo kehui Catleyan hienoja liikkeitä, 
ja hevonen tullaankin mahdollisesti näke-
mään nuorten hevosten MM-katsauksessa. 
Siiri oli vuonna 2014 Suomen edustajana 
nuorten kouluratsujen MM-kilpailuissa 
Saksan Verdenissä oman kasvatin Hot 
Flown kanssa.

Kyrön tallin May Day ja Hot Flow sijoittuivat 
ykkösiksi kaikissa kansallisissa starteissaan.

May Day menestyi hienosti koko kauden. 
Se saavutti Supreme Horse 7-vuotiscupin 
kaikkien osakilpailujen ykkössijat ja voitti 
finaalin.

Hot Flow edusti Suomea nuorten hevosten 
MM-kilpailuissa Saksan Verdenissä. Sijoi-
tuksena oli lohdutusfinaalin 7 sija. Hot Flow 
voitti myös 5- vuotisderbyn.

Siiri edustaa Orimattilan Ratsastajia.

Siiri ja Catleya ovat voittaneet lukuisia kouluratsastuskisoja.
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Työskenteletkö tietokoneella?

SÄÄSTÄ AIKAA JA 
RAHAA OFFICE 365 
-PALVELULLA!

Onko sinulla ongelmia tietoko-
neesi päivittämisessä, ohjelmien 
asennuksissa? Kaipaako tietoko-
neesi huoltoa?
Pikaisen ja kustannustehokkaan 
avun saat Aamoksen etähuollosta 
soittamalla 0400 972 165 tai sähkö-
postilla .

Meiltä saat myös toimintavarmat 
ja laadukkaat sekä uudet että 
käytetyt tietokoneet.

Ota käyttöön markkinoiden moni-
puolisin tiedonhallintapalvelu.
Palvelu sisältää: Yrityskäyttöön 
suunnitellun sähköpostin, kalente-
rin, työryhmäkalenterin, intranetin, 
tiedostojen varmuuskopioinnin, 
videoneuvottelun ja -kokoustami-
sen, video-opetus ympäristön sekä 
tiedostojen jakamisen. 

Kaikki tiedot ovat aina tallessa! 
Voit käyttää tietoja laiteriippumatto-
masti, mistä ja milloin tahansa.

Ja mikä parasta, palvelun hinta on 
edullinen!

TIETOKONEIDEN 
ETÄHUOLTOA JA 
KORJAUSTA

Aamos Oy
 

 
Olemme myös facebookissa!

Helpottaa tietotyötä,
tehostaa yrittäjyyttä  

ratkaisuissa. Ota yhteyttä. Tämän palvelun käyttöä et varmasti kadu!

ALKAEN VAIN
3,80
€/kk + alv.

- Pikkupojasta minulla alkoi jo 
kiinnostus autoihin ja mootto-
reihin. Varsinkin niitten tekniikka 
on aina kiehtonut, selvittää Sauli 
Pitkänen, joka on parisen vuotta 
vetänyt Sapiko autokorjaamoa 
Sampolan alueella.

Sauli on tuttu autonasentaja 
jo Sampolan Auton ajoilta, josta 
hän siirtyi tavallaan tien toiselle 
puolelle vuonna 2013 ja perusti 
oman autokorjaamon.

Sapiko on VAG-autojen erikois-
korjaamo, joten Volkkari, Audi, 
Seat ja Skoda ovat autoja, joihin 
löytyy testilaitteet ja työkalut. 
Myös kaikkia muitakin autoja 
korjataan ja huolletaan merkistä 
riippumatta.

- Olen ollut reilut 10 vuotta 
tekemisissä VAG-autojen kanssa 
ja se on opettanut tekijäänsä. 
Koko ajan tekniikka kehittyy ja 
pitää olla autojen testauslaitteet 
ja pelivehkeet ajan tasalla.

- Remonttia toki tehdään kaik-
kiin autoihin, mutta joittenkin 
autojen sähkövikatestaus ei 

välttämättä onnistu. Silloin 
suositetaan asiakkaalle toista 
huoltokorjaamoa.

Sauli selvittää, että heillä onnis-
tuu myös kaikki autojen huollot, 
joissa tarkistetaan ja huolletaan 
auto tiptop-kuntoon. Tarvittaessa 
tehdään pikku remontit saman 
tien. Myös automaattivaihteistot 
huolletaan.

- Määräaikais- ja katsastus-
huollot sujuvat reippaasti, kun 
tilaa ajan.

- Meiltä saa myös varaosat 
lähes kaikkiin automerkkeihin, 
kun hommaamme ne Laakko-
sen varaosapuolelta, tarvittaessa 
myös alkuperäisvaraosat, parin 
päivän toimitusajalla. Jatkossa 
meiltä löytyy varaosia suoraan 
täältä korjaamolta, muun muassa 
suodattimia ja niveliä.

Sapikolla on käytössä tietoko-
neohjelma, josta näkee auton 
rekkarinumeron perusteella 
autoon sopivat varaosat. Sitten 
tilataan tarvittavat varaosat ja 
taas menopeli on iloinen.

Huollon ajaksi tarjolla sijaisauto, 
jolla pääsee hoitamaan asioitaan, 
kun oma auto on huollossa.

Uusinta uutta ovat autojen si-
säpesut ja ajovalojen umpioitten 
puhdistukset.

- Nyt keväällä ja kesällä, ai-
na alkusyksyyn saakka teemme 
myös autojen lattiamattojen ja 
penkkien pesuja. Se käy kätevästi 
painehuuhtelulaitteella, joka pe-
see ja imee samalla pesuveden 
talteen. Pesut on paras tehdä 
ennen pakkaskautta, sillä pesun 
jälkeen kuivuminen kestää noin 
vuorokauden.

Sapiko tekee myös kotikäyntejä 
ja pesee painehuuhtelulaitteella 
mattoja, sohvia ja sänkyjä.

- Hyvin lähtee vanhatkin pint-
tyneet liat ja vaikeatkin tahrat. 
Ihan kaikkia öljyläiskiä laite 
ei puhdista, mutta tekee aina 
hyvän ja siistin lopputuloksen, 
Sauli sanoo.

Sapikon löytää myös faceboo-
kista ja netistä:

www.sapiko.weebly.com

Sapikossa autosi saa
täyden palvelupaketin

Sauli asentaa peräkoukkua VW-transporteriin. 

Arvid Beach Party
jo kolmannen kerran

Tässä tulevaa maistiaisia, ennak-
kotietoa Ravintola Arvidin kol-
mannen kerran järjestettävästä 
Beach Partystä, joka tempaistaan 
lauantaina 18.7. klo 10-20 Kal-
liojärven uimarannalla.

- Ekana vuonna porukkaa oli 
noin 200 henkilöä ja nyt viime 
vuonna tapahtuma veti tupla-
ten, eli noin 450 innokasta oli 
mukana Beach Partyssä, kertoo 
Jace Saarinen Arvidista.

- Alueelle mahtuu kyllä jon-
kin verran enemmän porukkaa, 
mutta kannattaa ajoissa ilmoit-
tautua mukaan rantafutikseen 
ja rantalentikseen.

Jace kertoo, että rantafutikseen 
otetaan 10 miesjoukkuetta ja nel-
jä naisjoukkuetta mukaan, joille 
molemmille on oma sarja. Sitten 
rantalentikseen pääsee pelaa-
maan 10 sekajoukkuetta, jotka 
koostuvat naisista ja miehistä. 
Jokaisessa joukkueessa tulee 
olla 10 pelaajaa ja turnauksen 

hinta on 150 euroa joukkueelta.
- Muilta kuin joukkuepelaajilta 

on lipun hinta 10 euroa tapah-
tuma-alueelle.

- Kalliojärven ranta-alue on 
rajallinen, ettei voi ottaa enem-
pää joukkueita mukaan. Mutta 

sitten pääsee kyllä bilettämään 
ja kannustamaan. Myynnissä on 
myös syötävää ja juotavaa, joten 
ihan hieno kesäfiilis on tarjolla.

Tänä kesänä Beach Partyssä 
esiintyvät TCT, Ideaali & Jay who? 
ja Huntti & Jonihey.

Viime kesänä meno oli mahtavaa!

Asunto on myös sijoituskohde
Oletko harkinnut ostaa asunnon sijoituskohteeksi, 
josta on säännöllistä vuokratuloa?

Tässä on tarjolla kaksi hyvää kohdetta Orimatti-
lassa. Molemmat asunnot sijaitsevat kerrostalossa 
ja ovat sopivan pikku näppäriä kooltaan, että ne 
kiinnostavat vuokralaisia.

Orimattila, Niementie 10 A
Kerrostalo, 30,5 m2, 1 h,kk,kh. Orimattilan kes-
kustassa, rauhallisella paikalla. Palvelut ovat 
muutaman kivenheiton päässä. Myyntihinta: 
38 000,00 €

Sopiva niin sinkulle kuin sijoittajallekin, siistikun-
toinen 3. ylimmän kerroksen asunto. Keittiössä on 
nykyajan kodinkoneet ja pesutilana kylpyhuone 
suihkuineen.

Keittokomerossa ja olohuoneessa on laminaat-
tilattia. Kylpyhuoneen seinät on kaakeloitu, lattia 
klinkkeriä lattialämmityksin. Huoneisto vapautuu 
nopeasti.

Orimattila, Palojoentie 1 A
Kerrostalo, 50,0 m2, 2 h,kk,kh,vh, lasitettu parveke, 
Orimattilan keskustassa, huikealla näköalalla. 
Myyntihinta: 66 732,63 €, velaton hinta 69.000 €.

Huoneisto huipulta, hissitalon 6. ylimmästä 
kerroksesta. Tehokas pohjaratkaisu. Lasitettu 
parveke länteen, viihtyisä koti kaikenikäisille. 
Hyvä sijoituskohde.

Keittiössä ajanmukaiset kodinkoneet, kylpy-
huonevarusteet ja suihku sekä sähköllä toimiva 
lattialämmitys kylpyhuoneessa. 

Keittokomeron seinät on maalattu, lattia muo-
vimattoa. Olohuoneen ja makuuhuoneen seinät 
on tapetoitu, lattia muovimattoa. Kylpyhuoneen 
seinät on kaakeloitu, lattia klinkkeriä.

- - -
Kysy lisää Jussi Mattila LKV, puh. 050 570 2725.
Orimattilan OP-Kiinteistökeskus Oy, Erkontie 11.
www.opkk.fi

Niementie 10, 3.krs

Palojoentie 1, 6.krs

Niementien asunnon keittiö on valoisa.

Olohuoneesta avautuu upeat näkymät.
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Parasta asiaa
Orimattilasta
Vast. toim./kustantaja
Reijo Välkkynen,
050 336 8425
ReijoMedia, Yt: 1896706-8
reijomedia@hotmail.com
Raitakuja 1 as 3,
16300 Orimattila
Paino: SLY-Lehtipainot Oy
Jakelu: Lahden Jakelut Oy
Porvoon Mediajakelu

JAKELUHÄIRIÖT

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

n. 11.800 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
8.07.2015

Taas pukkaa
Jo joutui armas aika ja Suvi 
suloineenkin saapui. Koulujen 
päättäjäiset saivat taas Orimatti-
lassakin juhlintaa ja tällä kertaa 
lukijaraatimme valitsi parhaaksi 
kuvaksi  Artjärventien ja Kui-
vannon suunnan risteyksessä 
olleen bussikatoksen, joka sai 
lakkiaisyönä kyytiä. Kumoon 
vaan ja karkuun oli tälläkin 
kertaa paikalle pysähtyneen 
koltiaisporukan toimenpide 
tienvarteen kuseskelun jälkeen. 
Auton rekkari kiikaroitiin ja pol-
liisi tutkii kolttosta.

* * *
Väliin ihan kivaakin kuvaa, jossa 
taannoin AlfaRaceen osallistu-
jat kokosivat palapeliä Myllylän 
koulun nurtsilla. Ei muuten ole 
helppoa hommaa silmät huivilla 
sidottuna. Kokeilkaapa kotipi-
hassa kontata huivi silmillä ja 
löytää vaikkapa karviaispuskaan 
piilotettu viinapullo. Kädet siinä 
raappiintuu pkele!

* * *
Konemessut jäi Eetvarttia vieläkin 
vaivaamaan ja olen edelleen sitä 
mieltä, että tapahtuma on hyvä 
juttu, mutta olisi parempi jatkos-

VEETI KALLIO DUO
LA 13.06.

Orimattilan Kehräämö 1 krs. Pakaantie 1 

LIPUT:
10€ / Ennakkoon
12€ / Ovelta

Satsaa tulevaisuuteen
ja lähde mukaan
rakentamaan tehokasta
lehti- ja nettimediaa.

Olan Extraa etsii

Yhteistyökumppania
Olan Extraa on vuodesta 2009
ilmestynyt kerran kuukaudessa.
Lehti on jättänyt jalanjälkensä ja
hakee lisävoimaa mediasektorille
rakentamaan entistä vahvempaa
Orimattilaa ja sen talousaluetta.

Jos tunnistit itsesi ja sait intuition,
niin älä aikaile, vaan soita/mailaa:
Reijo 050 336 8425
reijomedia@hotmail.com

Pieni ja 
hyväksi
havaittu

www.olanextraa.fi

Selvänäkijä 
Tuulia Mäntylä
Ajanvaraus 040-4108877

tai tuuma@suomi24.fi

Särkyjä,
vaivoja, tai 
sairauksia?
parantavavoima.com

Huoltoasema Uuttu Oy
Käkeläntie 9, Orimattila  p. 777 1590 

Palv.

Ma-pe

7-18

KESÄHUOLTO
PAKETTI-
HINTAAN 130€

(öljy)

Pesukortilla
joka 6. pesu

VELOITUKSETTA
auton
pesu.

KESÄRENKAAT
225-45-R17

350€
/sarja

Sisältää rengastyön.

sa järkätä maaliskuussa. Silloin 
ei ole muita vastaavia messuja ja 
silloin Artjärven perämettiltäkin 
pääsee tulemaan, kun lumet ovat 
jo sulaneet. 

* * *
Eetvartti oottaa tosissaan Artjär-
vi-päiviä, jossa tapailen neitoja 
vuosien varrelta. Ja onhan siellä 
aina muutakin mukavaa ohjel-

maa. Nythän se urheilustadionin 
vuokrasopimuskin saatiin uusit-
tua ja kisailut ja muut tapahtumat 
voivat jatkua entiseen malliin.

Siellähän oli uhattuna peräti 
Päälliköntalon pihapiiri, jonne 
suunniteltiin Vuorenmäen koulun 
liikuntakenttää lähelle. Olisi siinä 

mennyt spasmat sekaisin yhdeltä 
ja toiseltakin. Ja mitä siitä olisi 
tuuminut itte kotiseutuneuvos 
Ami Rautio?

* * *
Toukomarkkinoille meikäkin 
osallistui ja kävin makkaraa 
napsimassa Kärrytiellä ja sit-
ten Osuuspankinkin juhlassa. 
Kärrytiellä onnittelin Villeä, joka 
sulloutui neljän ihanan kanssa 
vanhaan Corollaan ja voittivat 
kesäkisan ylivoimaisesti. On se 
Ville vaan kova jäbä, ei voi muu-
ta sanoa. Voittoina oli runsaasti 
rahapalkintoja ja energiajuomaa.

Siihen kisaan mieli myös yks 
jos toinenkin Timppa ja Väiski, 
mutta eivät saaneet kivaa ki-
saporukkaa kokoon.

* * *
Aika ylläri oli se, kun Akku ja 
varaosa myi Juhla Mokkaa hal-
vemmalla kuin paikalliset marke-
tit. Peräti 2,45 oli paketin hinta, 
jos osti muutakin samalla. Noin 

halvalla ei kahveeta ole Orimat-
tilassa naismuistiin myynyt kuin 
Kallen Kauppa, jossa on Unionin 
edullisimmat hinnat. Vai kuka 
myy Flooraa eurolla paketin?

Looraansa joku voi antaa kyllä 
halvemmallakin, mutta siihen ei 
sitten käytetä rahaa.

* * *
Toinen hulvaton kauppa on se 
kenkätehtaanmyymälä, jos-
sa on tarjolla kunnon kenkiä. 
Peräti on 30.000 paria kenkiä! 
Eli jokaiselle orimattilalaiselle 
kahdet kengät. Sieltä meikä osti 
aikanaan vihkikenkänsä ja nyt 
sitten parit kengät vuosittain. 
Periaatteessa en muuten suos-
tu muualta ostamaankaan, sillä 

harvassa kaupungissa 
on noin kommeeta ken-
kätarjontaa kuin siellä 
Maskotissa.

* * *
Joskus näkee lehdissä, 
kuinka toimittajallakin 
jutunteko takkuaa. Ohei-
nen lehtileike puhuu omaa 
kieltään, heh.

* * *
Ai juu. Kysyttiin meikältä, että 
miksei Eetvarttikaan osallistunut 
Henna-infoon? Tosin ei siellä ollut 
kaljupäätoimittajakaan kait.

Vastasin, että miksi olisi pitänyt 
osallistua, jos ei koko homma 
kiinnosta pätkääkään.

Hennasta on tullut orimattila-
laisten ikioma vääntämisen koh-
de. Jos se olisi ollut alusta alkaen 
avointa ja reilua meininkiä, niin 
se olisi helpottanut synnytystä. 
Taitaa olla keskenmenon paikka, 
kun pantiin salaten.

Eetvartin viisautta: Epäonnistu-
misen mahdollisuus on ilmeinen, 
mikäli kyvytön neuvoo halutonta 
tekemään tarpeetonta.

* * *
Ota mitä tuosta haluat. Kaverille 
ei ainakaan jätetä. Nautitaan su-
vesta ja jussista, silloin on yötön 
yö ja luvassa on taas liian monta 
sepalusta, jotka jäävät lopulli-
sesti auki. Hukkuvat kustessaan 
veneestä. Voi heitä.

* * *
E E T V A R T T I

Ota tuossa nyt aurinkoa, kun odotat bussia Artjär-
veltä.

Konemessuilla vaihdet-
tiin myös finanssialan 
kuulumisia. Erityisesti 
Suomen pimahtaminen 
ns. Kreikka-luokitukseen 
kiinnosti monia.

Ala-Seppälän joukkue oli kaikista nopein palapelissä.

Villen porukka oli amis-Corolla -kisan ylivoimainen 
voittaja toukomarkkinoilla. Kun ei ollut muita kisaajia.

Pappa oli lehtikirjoituk-
sen mukaan heikossa 
hapessa, vai oliko?

AUTOHUOLTO
Öljy, suodattimet, jarrut ym.
Renkaanvaihdot, parkki

TMI ILMO RANTALAINEN
Leppäalhontie 56, Pukkila
Puh. 0400 612 558
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LÄMPIMÄSTI TERVETULOA 
TUTUSTUMAAN
Viljamaan lämpökeskukseen (Topintie 4)

AVOINTEN OVIEN PÄIVÄSSÄ 12.6. klo 12-16 

Tule katsomaan 
mistä ja miten lämpö kotiisi tulee
miltä näyttää valvomo
miten toimii autojen 
kaasutankkauslaitteisto
kuinka lähienergiantuotanto 
käytännössä toimii.

Ohjelmassa myös työnäytöksiä ja 
kiinteistölaitteistojen esittelyä.

Tarjolla 
Maatila Merosen 

herkullisia 
makkaroita!

Paikallista 
Rauta- ja maatalouskauppaa

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

Maatalouspirkka Oy
Vesitornintie 1 ORIMATTILA 03-872 530

7900

8900

6990

990

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00
la 9-13.00

www.k-maatalous.fi

Pensasleikkuri 
UH5261 Makita

Trimmeri 
UR3000 Makita

Pumppuautomaatti OK

Paineruisku 
FXA 5 litraa

Varastosta 
FXA 

aitaverkot

VÄRISILMÄ Orimattila
Kärrytie 3, Orimattila
Puhelin (03) 871 250

VÄRISILMÄ Lahti
Apilakatu 1, Lahti
GIGANTIN talossa
Puhelin (03) 871 2510

VÄRISILMÄ AUTTAA 
sisällä ja ulkona

Värisilmä
POUTA
talomaali

PANU+

Talomaali  
KIRJO
Aqua
peltikattomaali

NORDICA
EKO
talomaali

 

 

LIIKKEEMME PIHALLA ULKOMAALIEN SÄVYMALLIT 
NÄHTÄVISSÄ JÄTTIKOOSSA! TERVETULOA!

8950
/9 l

valk. 9,94 €/l
+ sävytys

9890
/9 l

valk. 10,99 €/ l
+ sävytys

10900
/9 l

valk. 12,1 0 €/l
+ sävytys

6690
/9 l

valk. 7,43 €/l
+ sävytys

Näe kylpyhuoneesi valmiina, 
teemme winner 

suunnitelman 3-D kuvilla! 
Nyt meiltä myös Helo Deco 

saunat + kiukaat!

ALLIT

Kesäkampanja: 

Mittatilauslauteiden 

ostajalle 

saunanlasitukset 

-20% 14.6 asti.2990€
/rulla

osan
EasyUp 20

tapetit

Bor
14

Av: ma-pe 8.30-18, la 9-13.

Av: ma-pe 9-18, la 10-15.
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

 • Omakotitalot

Orimattila, Peltola okt 127 m2

Ohrakuja 3. 5h,k,s,wc. ei e-tod*. Tilava 
talo peltolan alueelta. Taloa kunnostet-
tu vuosien varrella, mm. käyttövedet, 
lämmitysjärjestelmä ja ikkunat sekä 
ovet uusittu. Pintaremontilla talosta voi 
laittaa mieleisensä. Siivonen/Orimattila. 
Mh. 120.000 €. 693058

Orimattila, Käkelä okt 104/123 m2

Virtalankuja 8. 4 h,k,khh,s,ph,vh,wc. 
ei e-tod*. Viihtyisä koti lapsiperheelle 
! Reilun kokoinen v. 2005 uudistettu 
keittiö leivinuuneineen. Olohuonees-
sa varaava takka. Sauna ja kosteat 
tilat uusittu v. 2008. Sähkölämmitys. 
Suojaisa oma tontti 1.188 m2, mis-
sä lapsilla on tilaa temmeltää ja oma 
kasvimaakin löytyy. Mattila/Orimattila. 
Mh. 159.000 €. 535951

Orimattila, Peltola okt 102/109 m2

Aittakuja 5. 4h,k,s,kph. ei e-tod*. 
Ryhdikäs talo, vankasti kalliolle ra-
kennettu. Energiataloudesta pitävät 
huolen takka/leivinuuni ja 2005 uu-
situt ikkunat. Pihassa lisäksi kaksi va-
rastorakennusta ja runsaasti hedel-
mäpuita ja marjapensaita. Siivonen/
Orimattila. Mh. 110.000 €. 527940

Orimattila, Artjärvi okt 94/114 m2

Kotokolmiontie 6. 3h,k,kph,khh,s. D*. 
Vankka tiilitalo, jossa väliseinätkin 
muurattu. Aurinkoinen puutarha ja 
lähistöllä Artjärven järvet. Lisäksi tii-
linen autotalli/varastorakennus. Sovi 
esittely. Siivonen/Orimattila.  
Mh. 119.000 €. 535259

Orimattila, Ämmäntöyräs
okt 81,7/148,1 m2

Mäntymäentie 4. 4 h,k,s,takkahuo-
ne,wc,vaatehuone,parveke. ei e-tod*. 
Siistikuntoinen 1,5 kerroksinen rinta-
mamiestalo Orimattilan keskustan tun-
tumassa. Sähkö- ja puulämmitys, oma 
suojaisa tontti 1.925 m2. Talossa tehty 
muun muassa lämpötaloudellinen pe-
ruskorjaus ja vesiputkistot uusittu. Matti-
la/Orimattila. Mh. 85.000 €. 510860

 • Rivi-, pari- ja puutalot

Orimattila, Keskusta rt 61 m2

Lemmentie 3 as. 2h,k,s. C2007*. 
Uudehko ja siisti huoneisto Orimatti-
lan keskustassa. Katettu ja ” lasitet-
tu” terassi. Autokatospaikka erillisenä 
osakkeena 4500 eur. Heti vapaa. 
Siivonen/Orimattila. Mh. 85.838 € 
Vh. 138.000 €. 524658

 • Kerrostalot

Orimattila, Keskusta kt 30,5 m2

Niementie 10 A. 1 h,kk,kh. C*. Sopiva 
sinkulle kuin sijoittajallekin. Siistikuntoi-
nen 3. ylimmän kerroksen huoneisto. 
Laminaattilattiat, pesutilat laatoitettu 
ja varustettu lattialämmityksellä. Huo-
neisto vapautuu nopeasti Mattila/Ori-
mattila. Mh. 38.000 €. 533420

 • Tontit

Orimattila, Niinikoski Tontti 9 300 m2

Köylintie 28 A. Rakennustontti Nii-
nikosken kylätaajamassa. Pääosin 
metsäpohjainen tila 9.300 m2. Kiin-
teistöllä sähköliittymä. Tontin rajalla 
Vesiosuuskunnan vesi- ja viemäri-
liittymät. Kiinteistöllä purkukuntoiset 
rakennukset. Rakennusoikeus 10 
prosenttia tilan pinta-alasta. Kohde 
vapautuu heti. Mattila/Orimattila. 
Mh. 18.600 €. 535745

Juha Siivonen
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 597 0070

juha.siivonen@op.fi

Jussi Mattila
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 570 2725

jussi.mattila@op.fi

Katso esittelyajat
ja muut kohteemme

osoitteesta 
www.opkk.fi/orimattila

ISOJAKO n. 20.000 kpl
keskiviikkona 8.7. myös Mäntsälä!

heti 050 336 8425


