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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

ZANUSSI ZCV540H1WA 
LATTIALIESI 
Zanussin 50cm leveä lattialiesi keraamisella 
keittotasolla ja grillitoiminnolla. Pieneen keit-
tiöön sopiva edullinen 
keraaminen liesi. 
Tasalämpöuunin 
tilavuus on 56 litraa ja 
lämpötila on 
säädettävissä 
50-250 °C välillä.

WHIRLPOOL AWOD6114 ET 
PESUKONE 
6KG, 1400 krs linkousteho energia- 
luokkaA++. Koneessa on Whirlpoolin 
myöntämä 3 vuoden lisätakuu moottorille. 
Takuun saa rekisteröimällä koneen 
Whirlpoolin sivuilla. 6TH SENSE 
-tekniikan ansiosta pesukone 
sovittaa pesuohjelman 
automaattisesti pyykin 
määrään nähden.

ROSENLEW RJVL1651 
JÄÄKAAPPI 
85 cm korkea jääkaappi. Jää-
kaapissa on turvalasihyllyt ovat 
tyylikkäät, tukevat ja turvalliset. 
Hyllyille on runsaasti eri sijoitus-
korkeuksia. Läpinäkyvät ovihyllyt 
ovat tyylikkäät ja käytännölliset. 
Lisäksi tilava vihanneslaatikko. 
Jääkaapin käyttötilavuus 153 
litraa. Energialuokka on A+.

ZANUSSI 
ZRB33100WA 
JÄÄKAAPPI- 
PAKASTIN 
Erinomainen A+ -energi-
aluokka. Turvalasihyllyt. 
Energiatehokas A+ -luokka. 
Jääkaapissa automaatti-
sulatus. Erittäin hiljainen: 
äänitaso vain 40 dB(A). 
jääkaappi 194 litraa, pa-
kastin 109 litraa.

269€ 319€(ovh. 349 €)

279€ 369€

aKenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä

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

Erikoistarjous jatkuu!

Mascotti tarjoaa kesään

koot 36-42

koot 36-42

40-46 40-46

valkoinen
ja musta

25€
Vielä erä
kesähintaan

Naisten punainen 
SANNIKAS
nahkavuorilla

Naisten musta 
SANNIKAS
nahkavuorilla

Valkoinen, 
beige, 36-42

25€ 25€

25€

koot 36-41

koot 36-41

Villa roihu on kesän 2016 asuntomessujen suosikki.
Tule tutustumaan asuntomessuille tulevana kesänä.

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

www.mammuttikoti.fi

asuntomessukohteemme  
seinäjoella Kesällä 2016

v i l l a  r o i h u

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.

ILMASTOINTIHUOLTO
Sitten on kiva ajella!

HUOLTOASEMALLE!

(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

SILMÄLÄÄKÄRIT ostaessasi kehykset ja linssit

Näöntarkastus

optikolla

kaupan päälle!
Avaa tili!

Saat 12 kk
korotonta

maksu-
aikaa!

Optikko, yrittäjä Salla Salmela

-50 -80% %

TAI:
Kehykset

JOPA

osta 1
saat 2

KesäAle

osta 1
saat 2

SILMÄLÄÄKÄRIT:

Ke 22.6. Jukka Siitonen

Ma  4.7.  Ilkka Puusaari

Pe 15.7. Aleksi Sarkola

Ti  19.7. Jukka Siitonen

Heinäkuun Extraa ilmestyy 13.7.
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Tuuliharjasta vetoimua
Tuossa vieressä oleva juttu kertoo, että Kesko on jatkossakin 
mukana Tuuliharjassa. Liikenneasema on heille tuottava 
juttu, kun siellä poikkeaa päivittäin satoja autoja, ihmiset 
poikkeavat kauppaan, kahville, ruokailemaan ja tankkaamaan.

Tuuliharjan alueella on valtion ja kaupungin omistamaa 
maata. Sinne olisi mitä pikimmiten syytä rakentaa liikera-
kennus, jonne orimattilalaiset yritykset pääsevät myymään ja 
esittelemään tuotteitaan, mukaan Tuuliharjun vetovoimaan.

Tuuliharjan alueesta hyötyisivät mm. Merosen Liha, Varpion 
puutarha, Kynttiläpaja Maria Drockila, Korutasku, Rusko-
villa ja monet muutkin yritykset. Nykyisellään Orimattilan 
keskusta on kuin povitaskussa, jonne ei monikaan lähde 
ensimmäiseksi ajamaan, kun valtimo nimeltä Nelostie 
kulkee n. 15 kilometrin päässä.

Elinkeinojohtaja Kimmo Kuparisella on suuria ja haastavia 
hankkeita Orimattilan kehittämiseksi.  Kimmo paiskii töitä 
Tuuliharjan alueen ja Hennan yritysalueen puolesta. Valitet-
tavasti kaikki päättäjät eivät näytä sisäistävän, että ensin 
pitää luoda työpaikkoja, jotka sitten saavat luonnollisella 
kasvulla aikaan myös asuntorakentamista Hennaan.

Nyt mennään Hennan juna-aseman ja asuntoalueen kans-
sa perse edelle puuhun ja se ei tule toimimaan. Hennan 
asuntoalueen ainut mahdollisuus olisi asuntomessut.

Ladeciin vuositasolla sijoitettavat n. 400.000 euroa pitää 
sijoittaa omaan elinkeinotoimeen ja sitä kautta myös Tuu-
liharjan ja Hennan yritysalueen kehittämiseen.

Tuuliharja on enemmän
kuin suuri mahdollisuus!
Orimattilan kaupungin intressinä 
on jo pitkään ollut Tuuliharjan 
alueen kehittäminen ja samal-
la sen valtavan liikennemäärän 
hyödyntäminen, joka liikkuu Ne-
lostiellä päivittäin. Laskelmien 
mukaan Tuuliharjan ohittaa noin 
23.000 ajoneuvoa vuorokaudes-
sa ja siitä poikkeaa Tuuliharjaan 
satoja autoja.

Tarjolla olisi siis potentiaalisia 
asiakkaita Tuuliharjan lisäksi 
myös orimattilalaisille yrityksille, 
jotka voisivat päästä mukaan 
Tuuliharjan imuvoimaan ja sitä 
kautta saada tuotteitaan entistä 
tehokkaammin kaupaksi.

Tuuliharjassa sijaitsee vuonna 
1985 käyttöön otettu Nesteen 
huoltoasemarakennus sekä 
levähdys- ja oleskelualueet 
moottoritien molemmin puolin. 
Huoltoasema on toiminnassa 
ympäri vuorokauden. Aseman 
yhteydessä toimii K-market, 
Veikkaus sekä kahvila-ravintola.

Huoltoasema pihoineen on 
kiinteistösijoittajan omistuk-
sessa sekä levähdysalueet sekä 
tiealueet ovat valtion omistuk-
sessa. Huoltoaseman toimijana 
on Kesko, jonka vuokrasopimus 
on voimassa loppusyksyyn 2026 
saakka, sopimus sisältää option 
jatkosta ja uudistuksia. 

Extraa haastatteli Tuuliharjan 
tulevista tuulista Ruokakesko 
Oy:n kiinteistöpäällikkö Petri 
Bergmania.

Mitä uudistuksia on
luvassa Tuuliharjaan?
- Kiinteistössä tehdään perus-
korjaus ja konseptiuudistus 
kahdessa vaiheessa. Ensimmäi-
sessä vaiheessa Kesko aloittaa 
Tuuliharjassa yhdessä kiinteistön 
omistajan kanssa mittavan pe-
ruskorjauksen, jossa uudistetaan 
mm. talo- sekä sähkötekniikkaa 
mm. valaistus. Peruskorjauk-
sessa huomioidaan nykyiset 
energiatehokkaat vaihtoehdot 
kuten mm. LED-valaistusratkai-
sut. Lisäksi rakennuksen raken-
teet tarkistetaan ja tarvittaessa 
uusitaan: mm. kiinteistön katto 
ja julkisivut. Pintoihin saadaan 
uutta väriä jne. Peruskorjaus al-
kaa alustavasti syyskuun alussa, 
Petri Bergman selvittää.

- Toisessa vaiheessa kiinteistön 
sisällä tehdään Keskon uuden 
liikenneasemakonseptin Neste 

K mukaisia uudistuksia, jolloin 
mm. ravintolatoimintoja uusitaan.

- Niin sanottu Yhden pysähdyk-
sen taktiikka on jatkossa Parem-
man pysähdyksen taktiikka. Pa-
nostamme parempaan ruokaan, 
kahviin, kauppaan, tunnelmaan 
eli parempaan pysähdykseen. 
Kaiken kaikkiaan asemia tulee 
olemaan vajaat 100 kappaletta 
vuoden 2018 loppuun mennessä. 

- Neste K -liikenneasemalla 
haluamme antaa kauppia-
syrittäjille tilaa toteuttaa omaa 
näkemystään - jokainen Neste 
K on näin ollen erilainen ja ai-
nutlaatuinen. Kauppias tuntee 
asiakkaansa ja voi räätälöidä 
liikenneasemansa palveluja sekä 
ruoka- ja päivittäistavaravali-
koimia oman asiakaskuntansa 
tarpeita vastaavaksi.

- Kaikki Nesteen ja Keskon ny-
kyiset lähes 70 yhteistä asemaa 
on määrä muuttaa ja uudistaa 
Neste K –liikenneasemiksi.

Löytyykö K-liikenneasemilta 
mahdollisesti tiloja muille yri-
tyksille?

- Keskitymme tällä hetkellä 

peruskorjaukseen ja konsepti-
uudistukseen, ja emme vielä ole 
ehtineet pohtimaan tätä asiaa. 
Jokainen Neste K -konseptin 
mukainen kohde on erilainen, 
eli on täysin mahdollista, että 
paikalliset yritykset voisivat aina-
kin osittain saada näkyvyyttä tai 
toimintaa liikenneasemalle. Toki 
pyrimme ensisijaisesti mahdol-
listamaan uuden konseptimme 
toimivuuden. Pyytäisin kiinnostu-
neita olemaan yhteydessä suo-
raan Tuuliharjan kauppiaaseen.

Kaupunki
panostaa
Tuuliharjan
alueeseen

Orimattilan kaupunki on ha-
kemassa uutta potentiaalia 
Tuuliharjan alueen myötä, joka 
kehittää samalla Hennan yritys-
aluetta. Extraa kyseli asiasta elin-
keinojohtaja Kimmo Kuparisen 
mietteitä mitä on suunnitteilla.

- Tuuliharjan ympäristö on mer-
kitty palvelu- ja liiketoiminnan 
alueeksi yleiskaavassa. Pääosa 

alueesta on valtion omistuksessa 
olevaa maata ja osa on myös 
kaupungin omistuksessa.

- Ajatuksena ja tavoitteena on 
se, että Tuuliharjan yhteyteen 
tulisi orimattilalaisille yrittä-
jille vuokrattavia tiloja heidän 
tuotteittensa myyntiin. Alueen 
esisuunnittelu on käynnissä ja 
ensi syksynä se etenee. Tässä 
vaiheessa asiaa viedään eteen-
päin maankäyttösuunnitelman 
ja asemakaavoituksen kautta, 
selvittää Kimmo Kuparinen.

- Alueelle tulisi rakentaa vuok-
rattavia liike- ja palvelutiloja joko 
yksityisen kiinteistörakentajan tai 
Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy:n 
toimesta. Näkisin, että Yritys-
kiinteistöt Oy olisi samalla hyvä 
yhteistyöpartneri myös Hennan 
yrityspuiston ja yrittäjien kanssa, 
pohtii Kuparinen.

- Näen, että Tuuliharjan alueen 
kasvun myötä saadaan uutta 
potentiaalia myös Hennan yri-
tysalueeseen. Tässä on nyt ns. 
tuhannen taalan paikka saada 
Orimattilaan uutta vetovoimaa! 

Reijo Välkkynen

Kimmo Kuparisen taustalla oleva Tuuliharjan rakennus remontoidaan lähiaikoina.

Luvassa taas pe 22.7.
kivaa kantrimeininkiä
Vanhaa kantriperinnettä halu-
taan vaalia ja taas tänä vuonna 
ollaan innoissaan järkkäämässä 
kantrimeininkiä perjantaille 22.7.

Kantrikulkue tietty pidetään ja 
se lähtee Jokivarren koululta klo 
18 suuntana Puistotie, Erkontie 
ja sitten varmaan pitää mennä 
Käkeläntietä pitkin Kärrytielle, 
josta Artjärventieltä käännytään 
Kehräämölle. Ihan vaan Erkontien 
rempan takia mutkitellaan.

Kulkue saapuu Kehräämölle 
about klo 18.40 ja siellä alkaa 
piknik-meininkiä. Paikalla on 
perinteisesti bändejä, mm. 
Freeband, Peter Selin Group ja 
lisäksi paikallisia kuuluisuuksia.

Ollaan siinä lähellä Ravintola 
Tehdasta, josta voi ostaa jano-
juomaa ja syötävää, jos omat 
eväät jäivät kotiin.

Tehdas bilettää sitten myöhem-
min illasta alkaen aina aamu-

neljään ja vauhtia kantrikansalle 
ja muillekin tarjoaa Pythons!

Tämä nyt tiedoksi saatettakoon 
kaikelle kansalle.

Viime suvena oli nätti 
piknik-ilta ja ilma. Kan-

sa nautti selvästikin, 
kun paikalliset bändit 

soittivat.

Postilaatikoita kaivataan
Postin siirtymisen myötä häippäsivät myös postilaatikot 
S-Marketin nurkalta. Ja se on suuri harmi se. Onneksi 
Osuuskauppa Hämeenmaa on vedonnut Postiin, jotta edes 
ne postipalvelut voidaan pitää Erkontien pohjoispäässä.

Postilaatikoita kaipaavat takaisin monet yritykset, jotka 
nyt joutuvat sahaamaan Erkontien toiseen päähän, kun 
lähettävät kirjeitään.

Pikku hiljaa Orimattilan kaikki palvelut ajetaan alas tai 
heikennetään. Kaupungin johto ja päättäjät vaan seuraavat 
hiljaa mitä tapahtuu. Nytkin Postille laitettiin jokin kirjelmä, 
mutta se nyt oli sama kuin hyttysen pissa Itämeressä. Ilman 
isompi rutinoita on Orimattilasta lähtenyt monia palveluja, 
mm. kela ja työkkäri, poliisiasemasta on tullut taukotupa jne.

Ihan aiheellinen kysymys, että miksi ei yksikään päijäthä-
mäläinen kansanedustaja pidä riittävää meteliä Orimattilan 
palvelujen puolesta?

Erkontien remppa alkoi
Nyt sinne uuteen Postiinkin on hankala ajella, kun rakas 
Erkontien remppa alkoi ja jatkuu aina syyskuulle asti. Sinä 
aikana ajetaan kiertotietä Kärrytien kautta, jonne voisi nyt 
viimeinkin maalata tieviivat, kun siellä niitä ei ole näkynyt 
vuosikausiin, vaan villin lännen tyyliin on ajettu miten par-
haiten osataan. Tilaa on, joten maalia pintaan ja liikenne 
joustavaksi. Sitten voisi samalla laittaa kolmion K-Super-
marketista Kärrytielle tuleville. Ihan vaan, ettei kolahda.

Näillä mennään, Orimattilan parhaaksi edelleenkin.

Reijo Välkkynen        www.olanextraa.fi
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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 37 € 
(ovh 47 €) 

www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

ma-pe 
11-17
la 10-14

Käsityövakka
Pakaantie 1, Orimattila, Kehräämö 1 krs

0400 713811 orimattilan.kasityovakka@gmail.com
www.kasityovakka.wordpress.com

Lahjaideoita jokaiselle
Käsityövakka 30 vuotta!

Artjärvi-päivät
13.07.2016 - 17.07.2016

KESKIVIIKKO 13.7. 
Keskiviikkotanssit Villikkalan
nuorisoseuran talolla klo 20 - 24,
Seuratie 39, liput 5€

TORSTAI 14.7. 
Kesäillan kymppi Artjärven
Vuorenmäellä klo 18.30,
Salmelantie 222, lisätietoja; jari.rutila@phnet.fi tai 0400 754 952.
Mato-ongintakisa Vuorenmäen uimaranta klo 18.00.

PERJANTAI 15.7. 
Karaoketanssit Salmelan torilla klo 18-20

LAUANTAI 16.7. 
TORITAPAHTUMA Vuorenmäen urheilukentällä klo 10-14
(toripaikkojen varaukset p. 040 555 3436/Päivi)

Töyrylän kartano, Värjärintie 2 klo 10-15 avoimet ovet, kartanon 
kahvila avoinna.
Vesiväritehtaalla avoimet ovet klo 9-14, Värjärintie.

SUNNUNTAI 17.7.
Messu Artjärven kirkossa klo 10.00, kirkkokahvit ja kotiseutujuhla 
seurakuntakodissa 
Töyrylän kartano, Värjärintie 2 klo 10-15 avoimet ovet, kartanon 
kahvila avoinna.
Vesiväritehtaalla avoimet ovet klo 9-14, Värjärintie.

Maatalouspirkasta Tikkurilan
maalit nyt myös sävytettyinä
K-Maatalous Maatalouspirkka 
on myynyt Tikkurilan perusmaa-
leja jo pitkään, mutta jatkossa 
maalit pystytään heti paikan 
päällä sävyttämään asiakkaiden 
toivomusten mukaan.

- Haluamme tarjota asiakkail-
lemme kaiken mahdollisen rau-
tapuolen tuotteissamme, joten 
Tikkurilan maalien sävytysko-
neella saatiin kertaheitolla satoja 
uusia maalien värisävyjä, sel-
vittää rautaosaston vetäjä Tero 
Lahtonen Maatalouspirkasta.

- Meille on tärkeää, että Ori-
mattilassa ja Lahden seudulla 
Tikkurilan maalien tarjonta mo-
nipuolistuu. Nyt täältäkin löytyy 
perusvärien lisäksi sävyjä joka 
lähtöön. Olemme jo vuodesta 
1862 valmistaneet kestäviä ja 
kauniita maaleja suomalaisiin 
koteihin ja muihin rakennus-
kohteisiin, kertoo aluemyyn-
tipäällikkö Kimmo Lönnblad 
Tikkurila Oyj:stä. 

Toukokuun lopulla homman-
sa aloittanut sävytyskone on jo 
kenraaliharjoituksena pitänyt ja 
päivittäin se sävyttää asiakkaille 
maaleja moneen käyttöön.

- Meiltä löytyy perusmaalit 
sokkelista savupiippuun, niin 
betoniin, puuhun ja metalliin, 
kaikki mitä tarvitaan remonttiin 
ja rakentamiseen, Tero listaa.

- Ja erikoismaaleja saa meiltä 
Tikkurilan tehtailta viikon toi-
mitusajalla, lupaa puolestaan 
Kimmo.

- Tässä on nyt vielä menos-
sa alkuvaihe ja katsotaan tämä 
kausi mihin suuntaan mennään. 
Näyttää olevan uutta kasvua, ja 

onneksi sellaista uutista tulee 
rakentamisen rintamalta koko 
Suomessa. Nyt kuunnellaan 
herkällä korvalla mitä asiakkaat 
haluavat ja sen mukaan meilläkin 
kehitetään maalipuolen juttuja, 
Tero korostaa.

- Aiemmin Maatalouspirkan 
maaleja tilattiin sävytettyinä 
suoraan tehtaalta, mutta on-
han se asiakkaalle parempi, 

että saman tien saa mukaansa 
oikeansävyiset maalit, kun niitä 
haluaa ostaa, Kimmo lisää.

Tikkurilan perusmaalit, Pi-
kateho, Vinha ja Panssari sekä 
Valtti-tuoteperhe ovat tuttuja 
suomalaisille. Niitä kannattaa 
kysyä Maatalouspirkasta.

- Parhaillaan on menossa se 
paras ulkomaalausaika, joten 
tervetuloa tutustumaan maaliva-

likoimiin ja laitetaan maalisutit 
heilumaan. Meiltä saa maala-
ustarvikkeet samalla reissulla, 
telat ja pensselit ym. tarvikkeet.

- Nyt uskoa huomiseen ja 
laitetaan vauhtia kulutukseen, 
ostetaan laadukkaita maaleja 
ja rakennetaan ja tehdään re-
monttia. Sitä kautta on kiva olla 
mukana huomisen perustami-
sessa, tietää Kimmo.

- Uusi sävytyskone takaa nyt satoja eri maalisävyjä, esittelevät Tero Lahtonen ja 
Kimmo Lönnblad.

Kylätiellä on tarjolla
viisi asuntokohdetta
Tällä kertaa Orimattilan OP-Kiin-
teistökeskuksen esittelyssä on 
aivan kaupungin keskustan tun-
tumassa olevia Kylätien kohteita. 
Ollaan Puistotien ja Viljamaantien 
kulmauksessa, josta on matkaa 
kirkolle puolisen kilometriä ja 
kauppoihin kilometrin verran. Aivan 
lähellä sijaitsee Jokivarren koulu, 
joten nyt kannattaa mm. lapsiper-
heiden bongailla näitä kohteita, 
jotka tässä lyhyesti esitellään.

Kaikista asunnoista saa lisää 
infoa poikkeamalla Orimattilan 
OP-Kiinteistökeskukseen Erkontie 
11. Kannattaa soittaa ja sopia 
esittelystä, puhelin 010 257 1558. 
Kylätien kohteet löytyvät täydelli-
senä netistä sivulta www.opkk.fi

- Kylätien kohteet ovat kaikki 
erilaisia, löytyy asuntoja rivita-
loista ja erillistaloista. Asunnot 
on rakennettu 1972-74 välisenä 
aikana, joten ne ovat osittain 
remontin tarpeessa, sanoo myyn-
tipäällikkö, LKV, Mika Nyman 
OP-Kiinteistökeskuksesta.

- Nämä lähes keskustassa 
olevat Kylätien asunnot ovat 
rauhallisella alueella, jonne ei 
kuulu paljonkaan autojen ääniä. 
Ollaan vähän kuin omassa puis-
tossa, omassa rauhassa.

Erillistalot ovat AsOy-muotoisia pientaloja.

Esittely torstaina 16.6.
klo 17-18.00.

Kylätie 8 H, rivitalo
96,0 m2, 4 h,k,s,ph,vh,2 wc,p
Velaton hinta 105.000 €
Remonttitaitoiselle edullinen 
rivitalohuoneisto. 

Kylätie 5 H, rivitalo
96,0 m2, 4h,k,kph,s,wc,p
Velaton hinta 110.000 €
Kaksikerroksinen perheen koti 
etsii uutta omistajaa! 

Kylätie 8, erillistalo
110,0 m2, 4h+k+s
Velaton hinta 127.000 €
Hyväkuntoinen, ihanan valoisa 
muuttovalmis koti As Oy muo-
toisessa yhtiössä. Pesuhuone 
remontoitu -97 ja sauna 2007.

Kylätie 5 H, rivitalo
96,0 m2, 4h,avok,s
Velaton hinta 129.000 €
Remontoitu huoneisto kah-
dessa tasossa. Varaava takka 
ja ilmalämpöpumppu lisäävät 
asumisviihtyvyyttä. Tie päättyy 
suojaisaan piha-alueeseen.

Kylätie 5, erillistalo
93,0 m2, 3 h,k,s,ph,vh,wc
Velaton hinta 118.000 €
Asunto-osakeyhtiömuotoinen 
pientalo. Pieni piha-alue vaikka 
kasvimaata varten. Rivitalojen alueilla on jo suojaavaa puustoa.
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LT Orimattila 
Keskusta .........................53m2

2h+k+sauna+kph+vh+varas-
to+autokatos. Rv.-98. Kiva pik-
kukoti palvelujen vieressä. Par-
vekkeelta näkymä Palojoelle. 
e=B. Kaukolämpö, kaapeli-TV.
Vh.89.000 € Käkeläntie  4 B

RT Orimattila Myllylä ...54m2

2h+k+s+vh. Peruskuntoinen ri-
vitalon päätyasunto. Takapihal-
la katettu terassi. Kaukolämpö. 
Rv.1982. el=E. VH.75.000 €.
Myllärintie 10B

RT Orimattila Jokela .....63m2

2h+k+sauna. Rv.-88. Sauna ja 
kph remontoitu muutamia vuo-
sia sitten. Heti vapaa. el=F. Mh. 
85.000 € Irmantie 9

RT Orimattila Käkelä ....72m2

3h+k+sauna/kph+c+vh. Sau-
nallinen päätyasunto. Kauko-
lämpö. Heti vapaa. Rv.-79. el=E  
Vh. 88.000 € Käkeläntie 36

RT Orimattila 
Käkelä ..........................74,5m2

3h+k+s+wc+vh. Rv.-72. Kaunis 
ja valoisa vuosien saatossa re-
montoitu rivitalon päätyasunto.  
el=E. Mh.103.922 € Vh.105.000 
€ Käkeläntie 32  

OKT Orimattila 
Käkelä .....................60/100m2

3h+kesäh+keittiö+kph/wc, pi-
hasauna ja varasto. Rv.-50. Re-
montin tarvetta. Tontti 1278 m2. 
Heti vapaa. H.69.000 €
Artjärventie 258A

KT Orimattila Myllylä .....60m2

2h+k+kph+vh+parveke. Hissi-
talon ylimmän kerroksen kak-
sio, palvelut lähellä, näkymä 
Koskipuistoon. E=D. Mh. 68.094 
Vh. 75.000 € Rataskuja 2 B

KT Orimattila 
Keskusta ......................56,5m2

2h+k+kph. Ylimmän kerroksen 
heti vapaa huoneisto. el=F2007  
Mh.54.210 €, Vh.58.000 € Erkontie 2

KT Orimattila 
Keskusta .........................50m2

2h+k+kph. Rv.-64. Remontoitu 
toisen kerroksen asunto keskus-
tassa. Heti vapaa.el=F2007.  Mh. 
42.500 €  Vh. 45.520 € Erkontie 2

KT Orimattila 
Keskusta ........................ 45 m2

2h+kk+kph. Hissitalon siis-
tikuntoinen kaksio. Heti va-
paa! El=C2007 Mh.43.697 €  
Vh. 45.000 €  Oriontie 4

KT Orimattila 
Keskusta .........................77m2

3h+k+kph+p. Tilava ja valoisa, 
siistissä peruskunnossa oleva 
heti vapaa kolmio lähellä keskus-
tan palveluja. 2/3 krs. el=D2007 
H.74.000 € Rantatie 10 D

RT Orimattila Jokela .....56m2

2h+k+sauna+kph+wc+2 varas-
toa, autokatos ja pihapaikka. Ki-
va tilava kaksio lähellä palveluita. 
Hyvin säilytystilaa. Pieni suojaisa 
takapiha-alue. E=F. Heti vapaa. 
Vh.86.000 € Kaitilantie 10 A

RT Orimattila Jokela .....78m2

3h+k+sauna+kph+2wc+vh+-
varasto, autokatospaikka. Siis-
tikuntoiset tilat kahdessa ker-
roksessa. Aidatulla takapihalla 
valokatettu terassi. 
Vh. 115.000 € Pengertie 10 F

Erkontie 18,
16300 Orimattila 

Kohteemme netissä www.oikotie.fi
http://www.facebook/asuntohelmi

Terttu
Nieminen
LKV
040-829 0403
terttu.nieminen@
asuntohelmi.fi

Terttu Sanna
Nieminen

040-722 4589
sanna.nieminen@
asuntohelmi.fi

Sanna

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

Topintie 2, 16300 Orimattila

Taru Karoliina
Intuitiivinen näkijä. 
Teen tulkintoja
myötätunnolla ja
 rakkaudella. 

30min/35 Eur
60min/50Eur
Puh. 050 3473668
taru.astikainen1980@gmail.com

Juhannuskokko Villikkalassa

Juhannusaatto Villikkalan nuorisoseuran rannassa 24.6.
Kokko syttyy klo 22.00.

Toukomarkkinat veti kylän täyteen
Orimattilassa on toukomark-
kinoista tullut jo perinne, jota 
monet odottavat, kun haluavat 
nauttia keskustan kauppojen ja 
liikkeitten tempauksista. Tänäkin 
vuonna kesänavaus sujui reip-
paasti, sillä väkeä oli liikkeellä 
arviolta n. 1200 henkilötunnuk-
sen omaavaa.

Sähköasennuksen arvonnassa 
komean Leatherman Rebar mo-
nitoimityökalun voitti Aarne Korpi 
Orimattilasta. Vehkeen arvo on 
94 euroa, joten ei sitä kannata 
hukata. Sähköasennuksessa oli 
tarjolla munkkikahveet ja 350 
munkkia ei riittänyt, vaan lisää 
pullaa piti hankkia.

Värisilmän pihassa oli tarjolla 

Anjan hernekeitto loppui 
Kehräämöllä parissa 
tunnissa.

Akku ja Varaosan pihassa riitti väkeä ja kauppaa 
tehtiin samalla, kun ihasteltiin mooseksen aikaisia 
mopoja.

grillimakkaraa, jota kului reilut 
600 kappaletta. 

Kehräämöllä oli Anjan her-
nekeitto syöty jo klo 12. Moni 
jäi nuolemaan näppejään, kun 
kysyntä ylitti reilusti tarjonnan.

Erkontiellä riitti myös väkeä 
Orimatissa pidettyihin Hulluihin 
Tunteihin.

Stop’n and go -grilli
olisi tosi loistava juttu!
- Olen pohtinut, että entinen 
Kallen Kauppa sopisi hyvin 
taukopaikaksi, vaikkapa joku 
perustaisi tänne grillin, sellai-
sen stop’n and go -tyyppisen, 
piirtelee kuvaa Kari Siltaniemi, 
paikan entinen kauppias.

- Herätelläänpäs tätä ajatusta, 
siitä voisi kehittyä jollekin oma 
pikku bisnes. Ja voi se olla jokin 
muukin kuin grilli. Tarjolla on 
noin 100 neliötä, joten tiloihin 
mahtuisi useampikin pikku 
yritys.

Kari kertoo, että hän on laske-
nut, että vanhan Kallen Kaupan 
ohi ajaa noin 2500 autoa päiväs-
sä. Liikenne on siis melkoinen ja 
lähialueella asuu satoja ihmisiä 
Tietävälän, Pakaan, Tuomisen ja 
Töyrylä-Arolan alueella. Ideaa ja 
pelipaikkaa olisi tarjolla, jos vaan 
joku innostuisi vetämään sitä.

- Se voisi olla eteläisen Orimat-
tilan oma grilli ja kahvio, josta 
saa haukkapalaa nopeasti. Lä-
hellä on myös Ämmäntöyrään 
ulkoilualue, joten reippailun li-
säksi voi tulla nauttimaan vaikka 
limsat ja kahvit. Myös paikallinen 
nuoriso voisi ottaa paikan mes-
takseen ja kuljettaa sussujaan 
grillille syömään niin kuin silloin 
vanhaan hyvään aikaan tehtiin, 
Kari muistelee omia aikojaan ja 
vertaa tv-sarjan Onnenpäivien 
grilliin, jossa nuoriso muutenkin 
tapasi.

- Alan ammattilainen, joku 
touhukas keittiöihminen pärjäisi 
grillin ja taukopaikan vetäjänä. 
Täällä on valmiina kylmäkalus-

teet, uunit ja grillit. Seinään voi-
daan tehdä ikkuna, jolloin saisi 
ostaa suoraan autosta. Sisäti-
loihin mahtuu asiakaspöytiä ja 
pelejäkin moneen harrastukseen. 

Kari kertoo, että vuokra ei kaa-
da ketään, sillä siitä neuvotellaan 

niin, että se sopii molemmille 
osapuolille. Jos nyt joku sai tästä 
liikeideaa, niin kannattaa soittaa 
Karille numeroon 046 6835393. 
Ei se ota, jos ei annakaan. Ja jos 
hyvin käy, niin paikkaan voisi 
saada myös veikkauspisteen.

- Grillistä voisi ostaa vaikka 
kylän suurimman hampurilai-
sen, tai Piian piirakkaa ja Jussin 
munakasta.

- Pidetään kulmakunta hen-
gissä, vaikka koulu loppuukin, 
Kari heittää lopuksi.

- Tähän seinään myyntiluukku, josta voi myydä suoraan autoon grillituotteita, Kari 
esittelee. 
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Aukiolomme  
ma-pe 10-18 
la 10-16 
su 12-15 

 

15.6. – 19.6. happy hour, kaikki tuotteet  
-20% klo 13 – 15 välisenä aikana 
 
 
18.6. Kissanäyttely 

 Tervetuloa ihastelemaan viiksiniekkoja! 

Kärrytie 4, 16300 Orimattila  
puh. 040 077 0724, facebook.com/vahvatassu 

VahvaTassu juhlii 
synttäriviikkoa 
kauppiaansa kanssa 

Kaikki Royal Canin 1,5kg - 
2 kg kissanruokasäkit 
19,90 e/pss 

Kissanäyttely 

Kahvit ja pullat!  

Kuponkitarjous  
Tällä kupongilla viikon ruuat kissallesi  
ILMAISEKSI    
(400g kuivaruokapussi)   
kuponki voimassa 17.6. - 19.6.      

15.6. - 19.6.

Loppuviikon ajan 
kahvia ja pullaa! 

15.6. – 19.6. 

Päivittäisiä 
arvontoja! 

VahvaTassun kuulumisia:

Katja on uusi kauppias
Toukokuu on usein ollut Katja 
Puumalalle tärkeä kuukausi. 
Tänä vuonna se osui suoraan 
sydämeen, kun Katjasta tuli 
toukokuussa uusi VahvaTassun 
kauppias. Eläintarvikeliike saa 
nyt nuoren yrittäjän myötä myös 
uutta innovaatiota.

- Toukokuussa 2013 aloitin Lä-
hiTapiolassa, kun Laura Meronen 
kutsui sinne töihin, ensin olin 
edustajana pari vuotta ja sitten 
toukokuussa 2015 siirryin asia-
kasneuvojaksi, ja nyt sitten tämä 
yrittäjyys alkoi toukokuussa, Katja 
selvittää.

Katja on aina pyörinyt 30 ki-
lometrin säteellä Orimattilasta. 
Hän on syntynyt Lahdessa, asu-
nut nuoruutensa Järvelässä ja 
päätynyt jälleen Lahden kautta 
rakentamaan miehensä kanssa 
taloa Mallusjoelle, jossa on viih-
dytty nyt jo kolme vuotta.

Eläimet ovat aina olleet Katjan 
kavereita, mutta varsinainen koi-
rainnostus syntyi erikoisesti, kun 
asiakas poikkesi LähiTapiolaan 
ja kertoi, että hän etsii autossaan 
olevalle 9 kuukauden ikäiselle 
koiralle kotia. Katja tietty meni 
katsomaan millainen koiruus 
siellä olisi…

- Rakastuin heti siihen nap-
pisilmään ja karvaturriin. Soitin 
miehelleni, että tule äkkiä kat-
somaan, mutta hän ei kiireiltään 
ehtinyt, ja niin sitten vein Turren 

suoraan kotiin.
Myöhemmin Puumalan perheen 

tassumäärä tuplaantui Turren 
saadessa pikkuveljen Rekusta. 
Molemmat koirat ovat sekarotui-
sia uroksia ja Katjan silmäteriä.

Siinä vaiheessa, kun Katja 
oli käynyt asiakkaana Vahva-
Tassussa ostamassa koirilleen 
tarvikkeita ja ruokaa, niin hän 
oli salaa haaveillut, että tällaisen 
eläintarvikeliikkeen hän joskus 
vielä haluaa itselleen. Taisivat 
hänen unelmansa kiiriä eteenpäin 
ja Katja sai tietää, että VahvaTas-
su hakee uutta yrittäjää. Silloin 
ei sitten jääty empimään, vaan 
tartuttiin asiaan heti!

- Olen pitkään halunnut olla 
yrittäjä ja haaveillut omasta liik-
keestä. Pikkulinnut lauloivat, että 
nyt on VahvaTassu myynnissä ja 
se tuli kuin tilauksesta minulle. 
Nyt saan toteuttaa unelmiani ja 
kehittää kauppaa.

Toiveita
kuunnellaan

- Tulen kuuntelemaan mitä asi-
akkaat tahtovat ja tuotteita sitten 
hommataan sen mukaan. Pekka 
Venäläinen ja Maarit Ovaska ovat 
luoneet tähän vahvan pohjan, 
josta on hyvä jatkaa. Otan nyt 
vinkkejä vastaan ja pyrin siihen, 
että valikoimassa löytyy monen-
laista tuotetta ja eläintenruokaa.

- Haluan myös värikkäitä ja kau-
niita tuotteita myyntiin. Varsinkin 
kissanlelut ja kaulapannat saavat 
olla iloisia juttuja. Suunnittelem-
me Cubsanian Marja Kupsalan 
kanssa jo myynnissä olevien 
koirien kravattien lisäksi juok-
supöksyjä ja muita somisteita, 
Katja naurahtaa

Vaikka Katja on ollut VahvaTas-
sun kauppiaana vasta kuukauden 
verran, niin hänellä on sanotta-
vanaan jo positiivista palautetta.

- Minut on otettu todella hie-
nosti vastaan, siitä suuri kiitos!

- Täällä Orimattilassa on hyvä 
tsemppaushenki pientä yrittäjää 
kohtaan ja olen saanut ihanaa 
kannustusta. Aivan selvästi ku-
luttajat arvostavat, että omasta 
kaupungista löytyy palveluja, joita 
kannattaa ja pitääkin käyttää, 
Katja kiittelee.

- Tällä viikolla vietetään kaup-
piaan synttäreitä ja VahvaTassu-
kin on juhlamielellä. Loppuvii-
kosta meillä on kahvitarjoilua, 
kissanäyttely 18.6. ja 15.-19.6. 
happy hour klo 13-15, jolloin 
kaikki tuotteet -20%! Tervetuloa!

- - -
Katja harrastaa monenlaista, 
sulkapallosta lukemiseen, ja 
nyt heinäkuussa aikoo mukaan 
Sulkavan soutuihin. On reipasta 
meininkiä.

Toivotamme Onnea uudelle 
yrittäjälle!

- Unelmani omasta yrityksestä toteutui, Katja iloitsee.

Kesäteatteri esittää:
Puhtaat valkeat lakanat
02.07.2016 - 14.08.2016 Puhtaat valkeat lakanat

Käsikirjoitus Outi Keskevaari, ohjaus Jarmo Keskevaari. Perustuu 
Raija Orasen tv-sarjaan.

Orimattilan Teatterin näytökset Jätinpesässä ajanjaksolla 2.7. 
- 13.8.2016

Hellimön saunamaailma
Hellimöltä löydät ihanan sau-
namaailman! Infrapunasaunan 
esittelin jo edellisessä lehdes-
sä, mutta sen lisäksi meiltä 
löytyy myös höyrysauna ja 
perinteinen sauna sekä ren-
touttava porepalju.

Höyrysaunalla on pitkät 
perinteet jo antiikin Rooman 
ajoilta. Höyrysaunan lämpötila 
on paljon perinteisen saunan 
lämpöä alhaisempi (40-45 as-
tetta), mutta kosteus on paljon 
korkeampi. Kylpeminen höy-
rysaunassa syväpuhdistaa ja 
kosteuttaa ihon, rentouttaa ki-
ristäviä ja väsyneitä lihaksia 
sekä poistaa särkyjä ja kipuja. 

Hellimön perinteisen sau-
nan lauteilla rentoudut noin 
85 asteen lämmössä hämä-
rässä tunnelmassa ja heität 
kiukaalle löylyä omaan tahtiin. 
Perinteisen suomalaisen sau-
nan lämpö rentouttaa lihaksia, 

avaa ihohuokoset ja vapauttaa 
mielen stressistä. Saunan jäl-
keen on mukava jäähdytellä 
saunatilassamme tai pulahtaa 
porepaljuun viileän saunajuo-
man kera! 

Puisessa porepaljussamme 
mahtuu rentoutumaan noin 8 
ihmistä kerrallaan lämpimäs-
sä vedessä, poreiden helliessä 
koko kehoa. Saunat ja palju 
sijaitsevat vierekkäin, joten 
siirtyminen takaisin saunaan 
on helppoa!

Hellimöltä voit varata erilaisia 
saunomispaketteja, hintaesi-
merkkinä saunamaailmapa-
ketti, jossa ensin rentoudut 
ja hikoilet puoli tuntia infra-
punasaunassa ja sen jälkeen 
saat vapaasti käyttää 1,5 tuntia 
muita saunojamme sekä po-
repaljua. Hinta tälle yhteensä 
kahden tunnin setille on 35 /
hlö. Jos haluat tulla tunniksi 

nauttimaan höyrysaunasta 
ja paljusta, hinta on 25 /hlö. 
Tai jos järjestät saunailtaa 
esimerkiksi ystävien kes-
ken kysy hintaa erikseen! 
Varaamme saunat aina vain 
sinun käyttöösi! Meiltä löytyy 
myös pyyhkeet ja kylpytakit 
saunomista varten. Lisätietoja 
nettisivuilta www.hellimo.fi

Ajanvaraukset ja tiedustelut 
numerosta 044-3773017 tai 
info@hellimo.fi 

Hellimön löydät Kehräämön 
2 kerroksesta, osoitteesta Pa-
kaantie 1, 16300 Orimattila. 
Juhannuksesta alkaen vaih-
damme kesäaukioloaikoihin! 
Maanantait suljettu 1.8. asti, 
ajanvaraus ja vastaanotto ti-pe 
10-15, hoitoajat ti-pe 10-18, 
la 10-15, ryhmävaraukset 
sopimuksen mukaan.

Emma Malinen22.7. KANTRI-
MEININKIÄ
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Orimattilan Putkityö
hoitaa LVI-hommat!

Tokkolantie 8, 16300 Orimattila
puh. 040 513 8073, 0400 616 234

www.orimattilanputkityo.fi

Orimattilan 
Putkityö Oy

Olemme myös Facebookissa!

Nyt on aika aloittaa

PUTKI-
REMONTIT
ja huoltotyöt,
eikä pidä unohtaa
ÖLJYPOLTTIMIEN
HUOLTOJAKAAN!

Olemme valtuutettu 
Oilon-huolto/
jälleenmyyjäliike

Meiltä laadukkaat MARINAN
VESIAUTOMAATIT ja UPPOPUMPUT

375 €

140 €

Cam 98/25X 1300W
80l/min vesiautomaatti

Tsn 300s 300W
110l/min uppopumppu

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

Palvelemme teitä ma-pe 7-17

 sähköurakointi

 varastomyynti

Muista tämä!
Kesäkuumalla ei koiraa saa jättää 
kuumaan autoon!

Kuvan koira oli jätetty autoon 
24.5. klo 11.50, kun omistaja 
poistui nopeasti asioille Orimat-
tiin. Autossa oli ollut viilentävä 
ilmastointi päällä ja ikkunat jätet-
ty raolleen takaa koiran kohdalta 
ja viistosti edestä vasemmalta. 
Ulkona oli silloin +21 astetta ja 
auto oli osittain varjossa.

Omistaja ei ehtinyt olla kuin 
3-4 minuuttia Orimatissa, kun 
liikkeeseen syöksyi nuori nainen, 
joka kysyi, että kenen koira on 

jätetty kuumaan autoon?
Koiran omistaja sanoi, ettei koi-

ralla ole hätää. Nainen uhkasi 
kutsua poliisit paikalle!

Voi hyvät hyssykät miten asias-
ta tehtiin riita. Olisikohan näillä 
reippaasti ylireagoivilla koirien 
paapojilla aikaa edes 10 minuut-
tia seurata miten kauan koira 
joutuu kärsimään eikä syöksyä 
suin päin soittamaan poskeaan?

Silloin, kun on kyseessä tosi 
tilanne, että koira on jätetty 
kuumaan autoon ja on läkäh-
tymäisillään, niin asiaan pitääkin 
puuttua

Koiran omistaja

- L u k i j a n   k y n ä s t ä - 

- Ei mulla ollut mitään 
hätää, tuumaili Norma.

Jättiputki
on todella
vaarallinen!
Orimattilassa on menossa 
kampanja hirveitten jättiputkien 
hävittämiseksi. Jättiputken kas-
vineste polttaa ihoon vaikeita 
vammoja, kun iho joutuu kos-
ketuksiin kasvin kanssa. Siksi 
se on syytä hävittää välittömästi 
ja vielä juurineen. Kuvassa ole-
va jättiputki on saanut erityis-
kohtelun nurmikonleikkaajalta, 
joka ei leikannut sitä, vaan jätti 
kauheuden koristeeksi rivitalon 

Tämä jättiputki on nurmikonleikkaajan suojelussa.

Fitmill tarjoaa myös
toiminnallista treeniä
Orimattilaan vuoden vaihteessa 
avatun Fitmill Fitness Studion 
omistaja Lasse Venho on Turusta 
lähtöisin. Hänellä on liikunta- ja 
hyvinvointialalla työskentelyä jo 
parikymmentä vuotta. Yrityksen 
perustaminen Orimattilaan ta-
pahtui tarkan harkinnan tulok-
sena.

- Selvitin ensin kilpailutilannet-
ta eri puolilla Etelä-Suomea ja 
tutustuin 15:een eri liiketilaan 
Vaasa-Jyväskylä-linjan etelä-
puolella, Lasse kertoo.

Lopullisen päätöksen varmisti 
Orimatin alakerran tilojen nä-
keminen.

- Kun kävelin ensimmäistä ker-
taa Orimatin liiketilaan, ajattelin, 
että tämä on aika lailla sitä, mitä 
olen etsinyt. Sijainti on hyvä ja 
liiketilassa on ilmavuutta sekä 
vain vähän liikuntaa haittaavia 
tolppia. Olen tyytyväinen tiloihin, 
ilmastointi toimii loistavasti ja 
näin kesälläkin treenaaminen on 
miellyttävää. Yhdessä vuokra-
nantajan kanssa teimme viih-
tyisät pesu- ja pukuhuonetilat, 
Lasse kertoo.

Liikeidea Fitmillin taustalla on 
tarjota puitteet, joissa treenataan 
tuloksellisesti. Perinteisten kun-
tosalilaitteiden lisäksi valikoimis-
sa on välineitä toiminnalliseen 
harjoitteluun.

Asiakaslupaus ”Sinä määrit-
telet tavoitteesi, me autamme 
saavuttamaan ne”, näkyy esi-
merkiksi tavassa hinnoitella 
jäsenyydet. Asiakas voi valita 
viidestä eri jäsenyystyypistä 
riippuen siitä, haluaako vain 
käydä salilla vai lisäksi osal-
listua ohjatuille tunneille tai 
saada henkilökohtaista ohjausta.

- Toiminnallisen harjoittelun 
juuret ovat aivan muualla kuin 
maksimaalisen suorituskyvyn ta-
voittelussa. Idean kehittäjät olivat 
fysioterapeutteja, jotka halusivat 
luoda harjoitteita kuntoutuville 
potilaille heidän arkipäiväisen 
suorituskykynsä palauttamiseksi 
ja parantamiseksi.

Alkuperäisenä ideana oli siis 
kehittää sellaisia funktionaalisia 
harjoitteita, joiden avulla henkilö 
harjoittelee ohjatusti arkipäivässä 
tarvittavia liikkeitä, nostamis-
ta, kantamista, kyykkäämistä, 
tasapainoilua ja niin edelleen.

- Toiminnallisessa harjoit-

telussa käytetään perinteistä 
kuntosaliharjoittelua enemmän 
vapaita painoja ja liikeratoja sekä 
tehdään kehonpainoharjoitteita. 
Tavoitteena on parantaa lihas-
voiman lisäksi liikkuvuutta, 
kestävyyttä ja tasapainoa.

Petralle apua
selkävaivaan

Nastolalainen Petra Piirainen 
on aloittanut harjoittelun Fitmill 
Fitness Studion toiminnallisen 
harjoittelun tunneilla alkuvuodes-
ta neljän viikon basics-kurssilla. 
Ei ollut itsestään selvää, että nyt 
Petra nähdään Fitmillin tunneilla 
viikoittain. Kynnys kurssille osal-

listumiseen oli aluksi korkea ja 
Petra pohtikin, että uskaltaako 
ollenkaan ilmoittautua.

- Lopulta kuitenkin rohkaistuin. 
Oli mukava todeta, että ryhmässä 
on kaiken tasoisia treenaajia, 
joilla jokaisella on omat haas-
teensa. Tunneilla voi harjoitella 
oman tasonsa mukaisesti. Liik-
keitä voi tehdä helpotettuina ja 
vastaavasti lisäharjoitetta saa 
laittamalla enemmän vastusta, 
Petra kertoo.

Toiminnallinen harjoittelu on 
myös helpottanut pienen lapsen 
äidin arkea, jossa lapsen kan-
tamisesta on selkä usein ollut 
kipeä ja jumissa, mutta harjoit-
telun aloittamisen jälkeen kivut 

ovat helpottaneet.
Ohjattujen toiminnallisen har-

joittelun tuntien lisäksi Fitmill 
tarjoaa pienryhmä personal 
training -tunteja eli henkilö-
kohtaista valmennusta 8-10 
henkilön ryhmissä. Asiakkaalle 
osoitetaan oma ryhmä, jonka 
kanssa hän treenaa viikoittain. 
Hän saa oman treeniohjelman 
ja henkilökohtaista edistymistä 
seurataan säännöllisesti.

Petralla on kokemusta sekä 
yksilöllisestä pt-ohjauksesta että 
pienryhmäohjauksesta:

- Olen tykännyt pienryhmästä, 
koska on kiva tulla treenaamaan 
tuttujen henkilöiden kanssa. Hen-
kilökohtaista ohjausta olen aina 
tarvittaessa saanut ja aina on 
myös uskaltanut kysyä neuvoa.

Pienryhmä personal training on 
perinteistä yksilöohjausta edul-
lisempaa ja tämä mahdollistaa 
monille useampien ohjausker-
tojen saamisen. Liikkeiden tek-
niikoita pääsee harjoittelemaan 
ohjaajan kanssa useita kertoja, 
kunnes ne menevät oikein. Oi-
kean suoritustekniikan opettelu 
on Petran mielestä olennaista ja 
sinnikkään harjoittelun jälkeen 
tuloksiakin on alkanut syntyä.

-Kolme kuukautta sitten en 
pystynyt tekemään askelkyykkyä 
teknisesti oikein ilman tukea. Nyt 
on voittajafiilis, kun se vihdoin 
onnistuu, Petra hehkuttaa.Petra on tyytyväinen Fitmillin tarjoamiin palveluihin.

Lasse Venho ja Virve Vainio ohjaavat Fitmillin liikuntaa ja hoitavat samalla omaa-
kin kuntoaan.

aidan vierustalle. 
Kannattaisi opettaa kansalaisil-

le kuinka vaarallisesta kasvista 

on kyse!
Ihmettelevä

pikku mummo
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Kukkuu väet!
- Vietätkö Eetvartti nyt ramanaa, 
kun on sellainen aika, ja Orimat-
tilassakin on nyt sitä paastoa ja 
päästöä liikkeellä? Noin kysyttiin 
meikältä taannoin osuuskaupan 
maitojonossa.

No, en vietä ramanaa, kun syön 
aina silloin, kun tekee mieli. Aika 
usein tekeekin mieli… Joskus 
joku kehtasi kysyä, että keskus-
telenko vaimon kanssa silloin, 
kun olen aktissa? No vastasin, 
että totta kai, jos vaimo sattuu 
olemaan lähistöllä.

* * *
Kesän merkki on se, kun pai-
kalliset tytöt ovat riisuneet tal-
viburkansa ja nyt niin nätteinä 
kirmaavavat pitkin katuja. Ja 
varma kesän merkki on myös 
se, kun opiskelijat ovat tulleet 
kauppoihin kesätöihin. On uutta 
iloista katseltavaa.

* * *
Eetvartti sai nuhteita, kun on 
yhtä Henna-vastainen kuin kal-
jupäätoimittajakin. Niinpä niin. 
Meikä vaan haluaa nähdä kuka 
ja koska nousee junaan sieltä 
juna-asemalta. Toiveajattelua.

Muuten Hennasta voi vapaasti 
yrittää myydä tontteja, jos joku 
todellakin uskoo jonkun raken-
tavan sinne mettään hankalien 
tieyhteyksien ja puuttuvien pal-
velujen pariin.

* * *
Mikähän ja kukahan pyydysti 
jotain S-Marketin nurkissa? Ettei 
vaan liittyisi ramadaan? Oheinen 

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
13.07.2016

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

torstaisin klo 17-19.
3. krs. Pekka

Löytty 044 3160 925

SUOMI-
TIKKAA

Kehräämöllä

Särkyjä, vaivoja,
sairauksia vai onko
energiat vähissä?
Apua kansanparantajalta 050 3368425
www.parantavavoima.com

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

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

Tulevia kivoja jutskia…
Orimattilassa tapahtuu
13.-17.07. Artjärvi-päivät.
16.07. Mascotin markkinahumua. Anjan hernerokkaa.
22.07. Kantrimeininkiä, kulkue klo 18, piknik klo 19- Kehräämöllä.
24.-30.07. Mallusjoen Takinkääntöviikko.
28.07. Orimattilan Tähtikisat, Orimattilan Jymy
20.08. Orimattila Cruising, Kehräämö klo 16, ajolenkille klo18.

Huom! Muutokset mahdollisia.
Mikäli haluat tapahtumastasi maininnan Olan Extraan, niin lähetä 
pikku postia: reijomedia@hotmail.com

pyydystyslaite oli päivänä pari-
na latinkissa kuun vaihteessa… 
Kissoja vai rottiako jahdattiin?

* * *
Erkontie saadaan sitten taas 
sekaisin. Nyt ei tarvitse kiertää 
kilometrin kiertotietä niin kuin 
viimeksi, kun tietä rempattiin.

Onneksi Alko ei enää ole 
vanhalla paikalla Erkontien 
alkupäässä. Olisi siinä tullut 
perkeleitä, jos sinne ei pääsisi 
hellejuomia hakemaan. Ja ko-
tipoltto olisi lisääntynyt.

Eetvartti ei ole vieläkään ta-
junnut Erkontien ekaa korjausta. 
Se vei loputkin tilat keskustan 
alueelta, nyt ihan ahistaa siellä 
autoilla.

Nyt kannattaisi saman tien 
tehdä se liikenneympyrä Er-
kontien, Pakaantien ja Artjär-
ventien risteysalueelle. On siinä 
neljän ruuhka-aikaan melkoiset 
jonot, kun ei Pakaantieltä pääse 
muutamaan minuuttiin eteen-
päin. Jono on pahimmillaan ollut 
Ämmäntöyräälle saakka.

* * *
Toukomarkkinoilla selvästi jo 
keskusteltiin kantrijutuista. 

Mikähän vehje Harry Iivoisella 
on nyt kantrikulkueessa perjan-
taina 22.7. ja tuleeko Jasmin 
kyytiin? Sitä sopii jännätä itse 
kunkin ja merkata allakkaansa 
tuo perjantaiehtoo.

Kantrimeininkiä riittää edel-
leen ja tapahtumaa voisi el-
vyttää, mutta se vaatii sitten 
myös kantrikansalta valmiutta 

maksaa illan ohjelmalipusta 
vähintään 30 euroa eikä ki-
tistä kalliista lipuista. Eetvartti 
kuuli, että esimerkiksi Yö-yhtye 
rokotti keikastaan Kehräämölle 
16.000 euroa. Siinä sai vellokset 
Mäkelät ja HooTuominen myy-
dä muutaman lipun, jotta löytyi 
rahat soittoporukoille. Taisivat 
omistaan maksaa.

* * *
Sitten lukijakisa, jossa voittaja 
pääsee nauttimaan omassa 
rauhassa kuvan rauhaisaan 
täysistuntopaikkaan, joka löy-
tyy paikallisesta turistirysästä. 
Kysymys kuuluu, että kenen ori-
mattilalaisen nimiä löytyy eniten 
googlaamalla? Onko se Kimmo 
Kuparinen vai Eki Jantunen, mitä 
niitä julkkiksia nyt olikaan…

* * *
Sitten on vähän vakavampaa 

asiaa. Jälkeenpäin on nyt il-
mennyt, että Tietävälän koulun 
poikaviikarit Juha Hirvonen (nyk.
senaattori) ja Kari Siltaniemi (nyk. 
ent. Kallen Kaupan kauppias) 
eivät jääneet aikanaan kaikis-
ta koulukolttosistaan kiinni. 
Vanhemmiten pojille on tullut 
omantunnon tuskia ja he ha-
luavat sovittaa syntinsä ja tulla 
muutaman tunnin jälki-istuntoon, 
jotta saisivat painolastin pois 
sydämeltään. Mitä tuumaatte, 
olisiko pojille paikallaan synnin-
päästö, ja voisiko poikien silloista 
opettaja Sirpa Kivistä vielä pyytää 
valvomaan jälki-istuntoa? Po-
jat tietty maksaisivat valvojan 
palkkakulut korkoineen. On siinä 
opellakin ollut kestämistä...

* * *
Uskomattoman paljon on kalaa 
Palojoessa ja Porvoonjoessa, 
vaikka vesi on niin paskaista. Sitä 
meikä ei tiedä onko kalat enää 
syömäkelpoisia edes kissoille, 
mutta hyvin sitä kummastakin 
joesta nousee. Oheinen kuvakin 
kertoo, että kalaa tulee jokien 
yhtymäkohdasta.

Porvoonjokeen on istutettu 
monena keväänä lohenpoi-
kasia, joten ne siellä sameas-
sa vedessä tyytyväisinä sitten 
ähkivät eteenpäin.

* * *
Näillä metkuilla mennään kohti 
heinäkuuta. Helteet taisivat olla 
jo toukokuussa. Mutta voi niitä 
vielä tulla. Meikäkin alkaa olla 
rantapoikakunnossa ja Kalliksella 
polskitaan!

E E T V A R T T I
olan.eetvartti@hotmail.com

Tässä voisi voittaja pitää 
tuumaustaukoa. Missä 
pytty luuraa?

Tällainen pyydys oli asetettu S-Marketin nurkkiin. 
Joku pyydysti lihaa?

Jotain hauskaa ajopeliä tässä suunnitellaan kantrikul-
kueeseen…

Onkimies sai melkoisen kirjolohen Porvoonjoen sillan 
alla.
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  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

-20%

SÄHKÖMIEHET OVAT KOKO 
KESÄN PALVELUKSESSANNE

Soita ja tilaa 03 7777 444

SÄHKÖ-
TARVIKKEET
EDULLISESTI

KESÄKUUN TARJOUS:

SISUSTUS-
VALAISIMET

TUULETTIMET AURINKOKENNOVALOT

2000
900

4900 1600

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

Maatalouspirkka Oy
Vesitornintie 1 ORIMATTILA 03-872 530

28900

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00
la 9.00-13.00

www.k-maatalous.fi

Ruohonleikkuri 
McCulloch M46-125 Bio

1590

Roundup 
Bio 1L

NYT TIKKURILAN MAALIT 
MEILTÄ MYÖS SÄVYTETTYINÄ!

 

 

 

Tyyliä & laatua
KOTIIN

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

HAAVEISSA UUSI KEITTIÖ?
Nyt saat Värisilmästä myös

KEITTIÖKALUSTEET
Sovi suunnitteluaika,

044 7875 558/ Matti Karjalainen

Kesäremontteihin
POHJAHINTAAN

NORDICA EKO/MATT

VIRTASEN PEHTOORI
PUNAMAALI

PANU+TALOMAALI

9890€

2790€

8950€

Värisilmän

Tunnetila-palvelun 

avulla teemme 

sisustushaaveistasi

totta.

tunnetila.fi

Värisilmän

Tunnetila-palvelun 

avulla teemme 

sisustushaaveistasi

totta.

tunnetila.fi

PARKETTEJA alk. 1990€
m2

LAMINAATTI
HACIENDA 
harmaa KL 32/8 mm 895€

m2

LATTIALAATTA
30x60, harmaa 1690€

m2

TAPETTEJA 1000€
rll

• 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, Artjärvi okt 153/168 m2

Loukkaantie 7. 6, k, s. ei e-tod*. Uutta 
vastaava Älvsby-talo järvimaisemin. 
Täydellinen ison perheen kodiksi, pi-
halla oma koripallokenttä!  Iso terassi, 
viihtyisä ja toimiva pohjaratkaisu. Tule 
tutustumaan! Stolpe 040 1951535/
Orimattila. Mh. 170.000 €. 565566

Orimattila, Heinämaa okt 109/123 m2

Jursalantie 153. 4 h,k,s,ph,wc. ei 
e-tod*. Talo maaseudun rauhassa! 
Talo rakennettu alunperin 1934, 
laajennus 1958 ja saunasiipi 1985. 
Puu-uuni- ja sähkölämmitys. Oma 
tontti 7.870 m2. Pihapiirissä entinen 
navettarakennus, hirsiaitta, liiterira-
kennus ja maakellari. Lahdesta 23 
km ja Orimattilaan 12 km Mattila/
Orimattila. Mh. 95.000 €. 521223

 • Erillistalot

Myrskylä, Myrskylä et 75,8 m2

Kapakantie 2 A. 3h,k,s,kph,khh,2wc, 
”viherhuone”. ei e-tod*. Siistikun-
toinen As.Oy muotoinen pientalo 
Myrskylän keskustassa. Parkettilat-
tiat ja pesutilat laatoitettu. Kaikissa 
tiloissa lattialämmitys. Olohuoneessa 
varaava takka. Ilmalämpöpumppu. 
Upeat Kirkkojärvi-näkymät. Vapau-
tuu nopeasti. Mattila/Orimattila. Mh. 
148.000 €. 560963

 • Rivi-, pari- ja puutalot

Orimattila, Keskusta rt 96 m2

Kylätie 8 H. 4 h,k,s,ph,vh,2 wc,p. A*. 
Tässä remonttitaitoiselle edullinen 
rivitalohuoneisto. Sauna- ja pesu-
huone remontoitu 2011. Lapsiys-
tävällinen pihapiiri ja koulut lähellä. 
Autolle katospaikka. Huoneistokoh-
tainen sähkölämmitys. Orimattilan 
keskustan palvelut 800 m päässä. 
Mattila/Orimattila. Mh. 77.451 € Vh. 
105.000 €. 562426

Orimattila, Keskusta rt 89 m2

Lemmentie 11 as. 4 h,k,s,ph,vh,2 
wc. ei e-tod*. Koti kaiken ikäisille. 
Jokivarren koulu lähellä ja keskus-
tan kaupat kävelymatkan päässä. 
Päätyhuoneisto ja ikkunoita kolmeen 
ilmansuuntaan. Autokatos ja erillinen 
4 m2:n ulkovarasto. Huoneisto on 
heti vapaa. Mattila/Orimattila. Mh. 
135.000 €. 553792

Myrskylä, Keskusta rt 55 m2

Höröläntie 7 A. 2 h,k,s,ph. B*. He-
ti vapaa, muuttovalmis koti odottaa 
uusia asukkaita. Huoneistokohtai-
nen lattialämmitys kaikissa tiloissa. 
Oma autokatospaikka. Ihana, tilava 
lasitettu terassi. Kaksi omenapuuta, 
luumupuu ja pieni piha-alue. Mattila/
Orimattila. Mh. 89.000 €. 559630

Orimattila, Keskusta rt 40 m2

Kuismapolku 3-5. 1h, tupakeittiö, ph. 
D*. Viihtyisää ja rauhallista asumista. 
Avokeittiössä uudenveroiset kodinko-
neet. Orimattilan palvelut lähelläsi ja 
palvelubussi kulkee pihaan. Oma ul-
kovarasto ja taloyhtiöstä löytyy sauna. 
Heti vapaa! Stolpe 040 1951535/
Orimattila. Mh. 65.000 €. 562327

Juha Siivonen
Vapaalla/ 
lomalla

Mika Nyman
myyntipäällikkö

LKV, YKV 
yleisauktorisointi

0400 347758 
mika.nyman@op.fi

Jussi Mattila
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 570 2725

jussi.mattila@op.fi

Juha Viljanen
040 5073610

juha.viljanen@op.fi

Piia Stolpe
myyntineuvottelija

040 1951535
piia.tolpe@op.fi

Katso esittelyajat ja muut kohteemme
osoitteesta www.opkk.fi/orimattila

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

Orimattilan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV

Orimattilan kesä hehkuu…
13.-17.07. Artjärvi-päivät. Nähdään siellä!

22.07. Kantrimeininkiä, kulkue klo 18.00

24.-30.07. Mallusjoen Takinkääntöviikko

28.07. Orimattilan Tähtikisat, järj. Jymy 

20.08. Orimattila Cruising Kehräämöllä.

Paas päivät allakkaan ja lähde mukaan!


