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Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu 
Diia Oy

Muista tehdä tilaus 
ajoissa, jotta voimme 

toteuttaa kaikki toiveesi.

- Kauneimmat    
 kukka-asetelmat
- Onnittelukukat
- Juhlapaikan
 koristelut
- Upeat pullo-
 koristeet

(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

www.orimattilannakokeskus.fi

Avaa tili!
Saat 12 kk
korotonta

maksu-
aikaa!

osta 1
saat 2
osta 1
saat 2

Esim. aurinkolasit
vahvuuksilla kaupan päälle!

Ostaessasi
myös linssit

-50%
KEHYKSET

-80%

Näöntarkastus
optikolla
kaupan päälle!

TAI

Kesäale!

SILMÄLÄÄKÄRIT:
Ke 21.6. Ritva Lemola
To 29.6. Jukka Siitonen
Ma 10.7. Ilkka Puusaari
Ke 19.7. Jukka Siitonen
Ke 26.7. Ritva Lemola
Ke 9.8. Jukka Siitonen
To 10.8. Aleksi Sarkola Osta

kesäkuussa
- maksa vasta
lokakuussa!

Tervetuloa ostoksille!

koot
36-41

koot
36-41

40-46

NAISTEN
KESÄSANDAALI

NAISTEN
KESÄ-
KENKÄ

Kenkätalo
MASCOTTI

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

Avoinna: ma-pe 9-16.30
SAIMME JÄLLEEN UUDEN ERÄN!!!

Mascotista kesään!

MIESTEN 
KESÄ-
KENKÄ
farkku-
kankaalla

NAISTEN KESÄKENKÄ20€
 

 

 
 

 

       

       

      

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

(ovh. 549 €)

499€
(ovh.629 €)

299€
FINLUX 32FHA4110 32" LED-TELEVISIO 
Hybridivirittimellä, HD Ready, 200Hz FMX, DVB-T, DVB-C, 
DVB-T2, Cable ready HD, Antenna Ready HD. CI+. MPEG4. 
USB REC, 2x HDMI, 1xUSB, 1x Scart, 1x VGA, A+.

ROSENLEW  RMK508X LATTIALIESI teräs  
50CM, KERAAMINEN TASO Tämä kapea liesi löytää 
helposti paikkansa keittiössä. Kapeista ulkomitoistaan 
huolimatta siinä on tilava uuni. Uunin puhtaana pitä-
minen on nyt entistä helpompaa! Ei enää hankalaa 
hankaamista! Uuniluukun lasipaneelit voidaan poistaa 
hetkessä, jolloin niiden puhdistaminen on yhtä helppoa 
kuin astioiden peseminen. asainen paistotulos kaikilla 
kannatintasoilla. Rengasvastuksella varustettu kiertoilma-
uuni tarjoaa ihanteellisen toiminnon kaikkiin resepteihisi. 
Koska lämpö jakautuu uunissa tasaisesti, voit paistaa 
samanaikaisesti useammalla kannatintasolla.

WHIRLPOOL AKP458WH 
ERILLISUUNI 
8 UUNITOIMINTOA. Tehokas 
A- energialuokan erillisuuni. 
Kahva ruostumatonta terästä, 
ohjauspaneelissa näyttö ja 
käyttäjäystävälliset toiminnot. 
Monitoiminnot, mm. kiertoilma, 
ylä/ alalämpö, lämpimänäpitos 
& grilli. Ajastintoiminto. Actual 
Line design, kiertoilma, grilli, 
ylä-ja alalämpö, mekaaniset 
säätimet, automaattinen virran-
katkaisu, tilavuus 60 l

ROSENLEW RJP4532 JÄÄ/PAKASTINKAAPPI 
Mitat (K x L x S mm): 587 x 595 x 564 mm, takuu: 2 vuot-
ta, korkeus: 180-190cm, leveys: 60cm. Tämä A+ -energi-
aluokan jääkaappi-pakastin on älykäs valinta. Se täyttää 
energiamerkintöjä koskevat EU-määräykset ja pienentää 
energiakuluja vanhaan laitteeseesi verrattuna. Jääkaappi 
226L, Pakastin 111L. Väri: Valkoinen.

399€

229€

HEINÄKUUN EXTRAA 12.7.



2 14.6.2017

Orimattila, 14.6. 2017

Kesällä tapahtuu

Ennenkin on tullut mainittua, että Orimattilassa 
järkätään kesällä monenlaisia tapahtumia. 
Paljon enemmän kuin muissa kunnissa, ja 
useimmiten asialla ovat yhdistykset ja seurat, 
jotka talkoilla painavat hommia eri tapahtumien 
eteen. Kaupunki itse ei ole järjestämässä mon-
taakaan tapahtumaa, mistähän sekin johtuu?

Taas on suvessa luvassa pitsiviikkoa, Art-
järvi-päiviä, kantrimeininkiä, tähtikisoja, ta-
kinkääntöviikkoa, cruisingia, suomenhevosen 
päivän tapahtumaa ym. Kaikki tehdään talkoilla 
ja suurella sydämellä. Siitä iso kiitos kaikille, 
jotka jaksavat puurtaa aina vaan, ja harvoin 
kitisevät mistään.

Toukomarkkinat on noussut myös suosituksi 
tapahtumaksi. Hienoa, kun orimattilalaiset 
olivat taas runsaasti mukana. Kauppaa ei 
paljon tehty, mutta yritykset näyttivät, että 
Orimattilassa on erikoisliikkeitä ja palvelu pelaa.

Syysmarkkinat on luvassa 9.9., joten silloin 
taas potkaistaan koko kylä hereille!

Ostetaan Orimattilasta
Kaiken markkinahumun takana on, että os-

tetaan Orimattilasta, ja näin pidetään eurot 
omassa kaupungissa, etteivät ne matkaa Lah-
teen, jossa ne eivät enää Orimattilaa lämmitä.

Erkontien varrella on monia tyhjiä liiketiloja. 
Usein kuulee kuinka niihin ei saada yrityksiä, 
kun vuokrataso on liian korkea? Siitä ei ole 
kyse, sillä Orimattilan keskustassa liiketilat 
eivät ole sen kalliimpia kuin muuallakaan.

Kyse on ennemminkin kaupunkilaisten 
asenteista. Miksi? Siksi, kun niitä kauppoja 
ei suosita, vaan mennään esimerkiksi juuri 
Lahteen ostoksille, jolloin se oman keskus-
tan kauppa ei enää pärjääkään, kun ei ole 
asiakkaita.

Liian helposti lähdetään Lahteen ostoksille 
sen tähden, että siellä on joku tuote muuta-
man euron halvempi kuin Orimattilassa. Se 
hintaero muuttuu kyllä toiseksi, kun laskee 
kuinka paljon palaa bensaa ja aikaa, kun käy 
kaupoilla muualla muutaman euron tähden.

Niin ne palvelut loppuvat pikku hiljaa. Eli 
se on tuollaisista ostajista kiinni, jotka sitten 
ruikuttavat, ettei täältä löydy mitään!

Reijo Välkkynen  www.olanextraa.fi

Osuuspankin uudet palveluajat

Pankinjohtaja Simo Näveri ja kassatoimihenkilö Emmi Peltonen toteavat:
- Kaikki palvelumme ja aukioloajat löytyvät myös netistä: www.op.fi/orimattila

- Osuuspankki on laajentanut aukioloaikojaan 
toukokuun alusta alkaen. Ilta-ajat ovat olleet 
kysyttyjä ja nyt pankin asiantuntijapalvelut 
ovat käytettävissä maanantai- ja torstai-iltaisin 
kello 18 saakka. Muina pankkipäivinä asian-
tuntijapalvelut palvelevat klo 16.30 saakka. 
Tämän lisäksi puhelinpalvelua saa nyt myös 
arkisin klo 8-22. Muutoinkin asiakaskysynnän 
muuttuessa pyrimme jatkossa varautumaan 
entistä joustavampiin palveluaikoihin, kertoo 
pankinjohtaja Simo Näveri. 

- Käteisen rahan nostamiseksi on vaihtoeh-
toja tänä päivänä entistä laajemmin. Samas-
sa käteistä käyttävien asiakkaiden määrä on 
vähentynyt erittäin voimakkaasti. Esimerkiksi 
pankkimme noin 14 000 asiakkaasta vain 
noin 300 käyttää perinteisiä kassapalveluita 
useamman kerran viikossa.

- Näistä syistä johtuen 1.6.2017 alkaen kes-
kitimme kassa- ja käteispalveluiden palvelun 
aamupäiviin, lisäten samalla neuvontaa ja 
sähköisten palveluiden opastusta asiakkail-
lemme muina aikoina. Kassa- ja käteispalvelut 
ovat käytettävissä jokaisena pankkipäivänä klo 
10-12 Orimattilan ja Myrskylän konttoreissam-
me. Laskunmaksutabletit ovat käytettävissä 
konttorin aukioloaikojen puitteissa.

- Voit nostaa käteistä OPn kortillasi myös 
K-ruokakauppojen, R-kioskien, Tokmannin ja 
Neste-palveluasemien kassoilta. Tunnistat nos-
topaikan Osta & Nosta -tunnuksesta. Lisäksi 
molempien konttoreidemme yhteydessä on 

Otto-automaatit käteisen nostamista varten, 
Orimattilan konttorin yhteydessä olevalla Ot-
toPlus -automaatilla voi käteisen nostamisen 
lisäksi myös tallettaa seteleitä.

- Jos muutos mietityttää – toivotamme ter-
vetulleeksi kuulemaan asiantuntijoiltamme 
uusista eri vaihtoehdoista käteisasioinnin 
osalta, jotka soveltuvat myös ikäihmisille. 
Tarjoamme jatkossakin kattavat finans-
sipalvelut koko toimialueellamme kaikille 
asiakkaillemme.

Kassapalvelut 1.6.17 alkaen 
ma-pe klo 10-12
 
Asiantuntijapalvelut p. 010 257 1551
ma ja to klo 10-18
ti, ke, pe klo 10-16.30

OP p. 0100 0500
ma-pe 8-22
 
Vakuutus p. 0303 0303
ma-pe klo 8-22
 
Korvaukset p. 0303 0303
ma klo 9-17, ti-pe klo 9-15
 
Yritys- ja maksuliikennepalvelut
p. 0100 05151 ma-pe klo 8-22

Hennan tonttien
haku käynnistynyt
Orimattilan Hennaan raken-
netaan 15 000 asukkaan vä-
hähiilinen, energiatehokas ja 
yhteisöllinen kaupunginosa. 
Hennan alue muodostuu aseman 
seudun kerrostalotonteista sekä 
liiketonteista ja Länsirinteen sekä 
muista omakotialueista. Tontit 
ovat aseman välittömässä lä-
heisyydessä.

- Nyt kesäkuussa tulivat ylei-
seen hakuun ensimmäiset Län-
sirinteen omakotitontit Minttu-
kujalta. Tämä tonttien hakuaika 
on alustavasti ajateltu elokuun 
alkupuolelle asti. Tarkempi ha-
kuilmoitus julkaistaan lehdissä. 
Tarjolla on 12 tonttia, omakoti-
tontit sekä asuinpientalotontti, 
joten kannattaa pitää kiirettä, 
kun haluaa rakentaa Hennaan. 
Nyt nopeat syövät hitaat, sanoo 
elinkeinojohtaja Kimmo Kupa-
rinen.

Länsirinteessä tonttikoot ovat 
400–800 m2. Ne sijaitsevat noin 
800 metrin etäisyydellä asemas-
ta. Rakennusoikeus on 200–250 
k-m2. Tonteille on saatavissa 
kunnallisteknisten liittymien li-
säksi valokuituliittymät. Tontit 
ovat metropolialueen hintatasoon 
nähden edullisia.

- Hennan sijainti on erinomai-

nen, joten uskon tonttien mene-
vän nopeasti kaupaksi. Kolme 
tonttia on jo Minttukujan alueelta 
varattu kevään Raksamessuilla.

- Parasta tonteissa on siis Hen-
nan sijainti ja saavutettavuus 
mm. oikoradan varressa sekä 
edulliset omakotitonttien hinta, 
joka on 22 euroa neliöltä.

- Maisemallisesti Hennan asun-
toalue on todella hienoa, maasto 
vaihtelee, ei ole mitään tasaista 
peltomaata. Hennasta pääsee 
junalla Helsinkiin 53 minuutissa 
ja Lahteen 10 minuutissa.

- Todella ihanteellinen paik-
ka rakentaa oma talonsa Hen-
naan. Myös kerrostalotonttien 
myynnistä rakennusyrityksille 
neuvotellaan ja kiinnostusta 
on, Kimmo paljastaa

Hennan asema valmistuu syk-
syyn mennessä ja lokakuun lo-
pulla on myös kunnallistekniikka 
saatu rakennettua, joten silloin 
pääsee jo aloittamaan omako-
titalojen rakentamista.

- Ensimmäiset X–junat py-
sähtyvät Hennan asemalla jo 
10.12.2017. Samana päivänä 
käynnistyy myös Orimattilan 
keskustan ja Hennan välinen 
linja-autojen yhdysliikenne.

- Nyt kannattaa heti ottaa 
yhteyttä kaupungin maankäyt-
töinsinööri Ossi Hosiaisluomaan 
p. 040 734 0798. Hän vastaa 
tonttivarauksista ja -myynnis-
tä sekä kertoo mielellään lisää 
Hennan alueesta ja tonteista, 
Kimmo sanoo.

Katso lisää: www.hennaan.fi

Minttukujalta on tullut myyntiin 11 omakotitonttia.

Kimmo Kuparinen on uuden asemasillan edessä, ja taustalla käynnissä aseman 
rakennustyöt.

Rakenna juuresi Hennaan!
TONTTIHAKU
on alkanut
Minttukujalta

www.hennaan.fi
www.orimattila.fi

Tiedustelut ja varaukset:
maankäyttöinsinööri
Ossi Hosiaisluoma
p. 040 734 0798
ossi.hosiaisluoma@orimattila.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 38 € 
(ovh 48 €) 

www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

Topintie 2, 16300 Orimattila

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

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

Artjärvi-päivät
13.–16.07.2017 Artjärvellä juostaan, ongitaan, lauletaan sekä 
Vuorenmäen urheilukentällä toritapahtuma, jossa ratkotaan mölk-
kymestaruus, sekä vahvin mies/nainen mestaruus. Tapahtuma 
huipentuu kotiseutujuhlaan. Tarkemmin heinäkuun 12.7. Extrassa!

Ville Erolan mielestä:

Valtuutetuilla on oltava vastuuta
Joulukuun Extraa-lehdessä oli 
juttua kaupunginvaltuutettu 
Ville Erolasta (ps), joka sanoi, 
ettei hän ole taipunut Hennan 
taakse, vaikka paikallinen lehti 
niin yrittikin väittää.

Ville ei ole takinkääntäjä 
missään asiassa, vaan kan-
taa vastuuta sanomisistaan ja 
päätöksistään. Juuri se vaikut-
ti ja vakuutti myös äänestäjät 
kuntavaaleissa, kun Villestä tu-
li Orimattilan ääniharava 348 
äänellä. Se on suuri luottamus 
kuntalaisilta.

Nyt Extraa kysyi Villeltä, että 
mikä on päättäjien vastuu, ja 
mitä asioita hän aikoo nostaa 
esiin ja ajaa uudella valtuusto-
kaudellaan.

- Päättäjien tulee olla kunta-
laisten asialla. Yhteisten asioitten 
lisäksi valtuutettu ajaa omia nä-
kemyksiään ja aloitteitaan sekä 
ottaa aina huomioon mitä ää-
nestäjät vinkkaavat, Ville sanoo.

- Jonkinlainen vastuu päättäjillä 
pitäisi olla, varsinkin riskialttiissa 
päätöksissä, kuten Henna. Mutta 
taitaa jäädä monenkin kohdal-
la poliittiseksi ja moraaliseksi 
vastuunkantamiseksi, joka on 
useimmiten kuin veteen piirretty 
viiva, Ville pohtii. 

Entä Hennan rakentaminen, 
kuka siitä kantaa vastuun, jos 
se ei onnistukaan?

- Hennasta minä en kanna 
vastuuta lainkaan, koska en ole 
ollut Hennan puolesta missään 
vaiheessa valtuustossa, enkä tule 
olemaan. Toivottavasti vastuun 
kantavat ne poliitikot, jotka ovat 
sitä systemaattisesti kannatta-
neet ja ajaneet kuin käärmettä 
pulloon.

Hennan juna-asemastakin Ville 
antoi palautetta viime lokakuun 
valtuuston kokouksessa, jossa 
hän vastusti määrärahaa aseman 
rakentamiseen. Se oli hänen mie-
lestään viimeinen hetki vetäytyä 
koko leikistä.

- Vielä silloin valtuutetuilla 
olisi ollut mahdollisuus myön-
tää virheensä ja olisi menetetty 
vasta 3 miljoonaa euroa, mutta 
kun asemalle myönnettiin ra-
hoitus, niin siitä eteenpäin on 
sitten lompsa auki, toteaa Ville 
edelleen.

Ville jäi lähes yksin vastustaes-
saan aseman rakentamista, sillä 
ainoastaan ryhmäkaveri Simo 
Kaivolalta tuli tukea. Ville sai 
syytöksiä populismista, mm. 
kokoomuksen Jarmo Keskevaa-
ri sanoi Villen olevan populisti 
Trump-potenssiin 10!

Kaupunginhallituksessa oli 
29.5. esillä linja-autokuljetusten 
järjestäminen Hennaan junavuo-
roille, jolloin kuljetusten hinta 

taisi tulla monille yllätyksenä? 
Ville ei taipunut asian taakse, 
vaan on sitä mieltä, ettei kul-
jetuksia tarvita lainkaan.

- Turha tehdä Hennaan lin-
ja-autokuljetuksia muutaman 
henkilön tähden, kun suurin osa 
kuitenkin ajaa omilla autoillaan 
pääkaupunkiseudulle. Hennan 
linja-autokyydit eivät tuo cent-
tiäkään rahaa Orimattilaan, vaan 
päinvastoin. Veronmaksajien ra-
hoja ei saa tuhlata turhuuteen.

- Uusille päättäjille tiedoksi, 
että Henna nielee jatkossa vielä 
kymmeniä miljoonia, mm. yh-
dystien rakentamisen. Tämä on 
vasta alkusoittoa.

- Tyhmyyttä kun ei voi ostaa, 
vaan se on synnyinlahja…

Villen tavoitteita
Uudella valtuustokaudella Ville 
aikoo edustaa jämäkästi ja olla 
äänestäjiensä asialla.

Henna ei saa Villeltä jatkos-
sakaan ablodeja. Hennan asun-
toaluettakaan ei pidä rakentaa 
yhtään ennen kuin Henna tontti-
myynti on reippaassa menossa.

Villen mielestä kaupungin hal-
linnassa olevat tiet ja kevyen-
liikenteenväylät tulisi pikaisesti 
korjata parempaan ajokuntoon.

- Käkeläntiekin on kuin Raat-
teentie. Ei meinaa traktorin hytis-
sä pysyä, kun niin on monttuista 
menoa, kun Käkeläntiellä ajelee, 
vaikka on jousitus hytissä ja pen-
kissä, Ville veistelee.

- Sitten pidän tärkeänä Pen-
nalan ja Sampolan yritysalueitten 
kehittämistä. Sampolasta pitää 
vihdoinkin saada yhdystie Lah-
dentielle. Uusia yrityksiä kaiva-
taan nopeasti, jotka tuovat myös 
uusia työpaikkoja ja verotuloja. 
Oikotietä ei ole onneen, vaan 
nyt pitää kohdistaa kaikki voima 
uusiin ja vanhoihin yrityksiin, jot-
ka pitävät Orimattilan pystyssä.

Villen yksi suuri hanke on saada 
vihdoinkin jäähalli Orimattilaan.

- Orimattilan koko on sitä 
luokkaa, että jäähalli olisi pai-
kallaan. Se sopisi hyvin tulevan 
urheilutalon viereen. Se olisi ol-
tava kunnallinen ja kunnollinen, 
yhteistyössä yritysten ja seuro-
jen kanssa. Samalla konseptilla 
toimiva kuin Mäntsälässä, jossa 
homma pelaa hyvin. Ei mikään 
pressuhalli, vaan kunnon peli- ja 
harjoitushalli.

- Suomen talvet kun ovat mitä 
ovat, ei enää saada ulkojäitä kuin 
pariksi viikoksi ja se on todella 
vähän liikunnan harrastajien 
näkökulmasta katsottuna, Ville 
toteaa.

Ville on puhunut. Luvassa on 
taatusti värikäs ja toimiva val-
tuustokausi.

Reijo Välkkynen

Ville on Orimattilan kaupungin liikuntapaikkamestari 
ja urheilukenttä on tullut tutuksi vuosien saatossa.
- Jäähalli olisi hyvä saada uuden urheilutalon viereen 
ja aika pian, Ville esittää.

POLIITTISTA
SUHMUROINTIA 
Orimattilassa

- L u k i j a n   k y n ä s t ä - 
Tällä palstalla saa ottaa kantaa asioihin ja olla omaa mieltään, 
mutta ketään ei saa henkilökohtaisesti loukata. Asiattomia nä-
kemyksiä ei julkaista.
Mieluusti mielipiteet sähköpostitse: reijomedia@hotmail.com tai 
sitten soittamalla toimitukseen: 050 336 8425.

Kunnallispolitiikka ymmärretään 
parhaimmillaan eri poliittisten 
ryhmien yhteen hiileen puhal-
tamisena, jossa ajetaan kunta-
laisten, eli veronmaksajien etua 
yhteisymmärryksessä. Orimatti-
lassa tämä on jäänyt poliittisen 
suhmuroinnin jalkoihin.

Eri puolueilla, etenkin kokoo-
muksella etunenässä, näyttää 
rivikuntalaisen näkökulmasta 
touhu suorastaan irvokkaalta. 
Kuntalainen on täysin sivuseik-
ka, kenties välttämätön paha, 
kunhan saadaan ns. oma etu 
ja oma näkemys kaiken edelle.

Tämä näkyy tärkeimpien 

poliittisten ns. kärkipaikkojen 
jaossa. Tärkeimpänä pidetään 
hallituspaikkaa ja puheenjohta-
juus siinä on haluttavuudeltaan 
ylitse muiden.

Vedotaan siihen, että meillä 
on annetuista äänistä niin ja 
niin paljon ja oma äänimäärä 
on sellainen ja sellainen ja unoh-
detaan tarkoituksella se tärkeä 
seikka, että suhmurointi on vienyt 
kuntalaisilta innon ottaa kantaa 
yhteisten asioiden hoitoon, kun 
asiat hoidetaan kuitenkin kuten 
suhmurointi antaa ymmärtää.

Orimattilan erittäin alhainen 
äänestysprosentti luulisi herät-
tävän jopa professorinkin, mutta 
vielä mitä. Hän porskuttaa oman 
kunnianhimonsa ja jo vuosia sit-
ten vanhentuneiden ajatustensa 
kylvämistä muista piittaamatta 

ja muille arvoa antamatta.
Myös demareiden ”kärki-

mimmin” tulisi katsoa peiliin ja 
miettiä hetki mistähän mahtaa 
johtua historiallinen yksi halli-
tuspaikka. Rivikuntalainen sen 
kyllä ymmärtää.

 Kepu on syyllistynyt samaan 
kuin kokoomus ja demarit, mutta 
on ollut fiksumpi ja istuttanut  
pääarkkitehdin muualle kuin 
kärkipaikalle.

Persut ovat selvinneet parhai-
ten välttämällä suhmurointia. 
Äänestäjät ovat tämän nähneet 
ja kokonaisäänimäärä puhuu 
puolestaan.

Seuraaviin vaaleihin on enää 
vajaa neljä vuotta ja se on lyhyt 
aika. Veikkaan, että Orimattilassa 
tapahtuu sama mikä tapahtui 
Kärkölässä. Äänestäjät unohtivat 
poliittiset puolueet ja yli 50% 
äänistä meni sitoutumattomille. 
Tehokkaammalla ehdokasaset-
telulla olisi Orimattilassakin si-
toutumattomilla erilainen asema, 
mikä nytkään ei ole huono.

Suhmuroinnille
jyrkkä ei

Reipasta touhua
Nyt kun tienvarsia nätätään ja 
leikataan niittokoneella, niin onko 
pakko murjoa myös tienvarren 
pusikot ruokottomaan kuntoon? 
Eikö niitä voisi kaataa raivaus-
sahalla eikä niittokoneella, joka 
suorastaan raiskaa pusikot. Har-
mi, kun samalla niitetään myös 
kauniit kukat tienvarsilta.

Niittykukkanen

Kuka on ollut 
asialla?
Kaupungintalon nurkalta lähtevä 
kevyenliikenteenväylä on mo-
nien jalankulkijoitten ja lapsien 
kulkutie Varsapuistoon. Sen pi-
täisi olla turvallinenkin, joka on 
osoitettu liikennemerkillä. Siinä 
on aiemmin ollut lisäkilpi, jossa 
on kielletty moottoriajoneuvoilla 
ajaminen aukiolla. Nyt se kilpi 
on joka varastettu tai otettu 
viranomaisten toimesta pois?

Nyt sitten sinne aukiolle ajel-
laan mopedeilla ja jopa autoilla? 
Kukahan tästäkin kantaa vas-

tuuta?
Varsapuisto on nimensä mu-

kaan puisto, ei siis ajorata. Siellä 
on myös leikkikenttä ja lapsia. 

Nyt on saatava järkeä kehiin ja 
moottoriajoneuvoilla ajo kielletty 
-kyltti takaisin!

Timppa kysyy

Miksi moottoriajoneuvolla ajo kielletty -kyltti on pois-
tettu?
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Reetta on tuttu
Jätinpesästä

Orimattilan Teatteri esittää Selma 
Anttilan käsikirjoittaman Vaih-
dokas -näytelmän Jätinpesän 
kesäteatterissa 1.7.-12.8. Yksi 
mukana olevista näyttelijöistä 
on Reetta Jouttimäki. Hän on 
jo useana vuonna ollut mukana 
Jätinpesän esityksissä. Extraa 
haastatteli miten Reetasta tuli 
näyttelijä ja mistä hän siinä 
tykkää.

Milloin sait teatterikärpäsen 
pureman?

- En enää edes muista, minkä 
ikäisenä pureman sain, joskus 
lapsena ajatus alkoi kiehtoa. 
Tykkäsin esittää kaikenlaisia 
pätkiä, mm. Lapinlahden lintujen 
sketsejä uudestaan, ja muistan 
mummoni kerran todenneen, 
että tuon tytön pitäisi päästä 
teatteriin. Aloitin 11-vuotiaana 
Lahden Pähkinäteatterissa ja 
kohtaloni oli sinetöity…

Milloin lähdit mukaan Orimat-
tilan Teatterin toimintaan?

- Orimattilaan päädyin kesällä 
2012, ja rooli on nyt täällä viides. 
Syksyisin Jätinpesään tehtävis-
sä kauhunäytelmissä olen ollut 
lavalla kolmesti ja olen mukana 

myös 8.6. ensi-iltaan tulevas-
sa lastennäytelmässä Telma ja 
salaisuuksien saari.

- Vaihdokkaassa esitän An-
na Lumialaa, jonka mennei-
syyden valinnat ja tapahtumat 
palaavat sekoittamaan hänen 
ja perheensä rauhallista elämää. 
Vaihdokkaassa on suuria tuntei-
ta, draamaa ja menneisyyden 
haamujen paljastumista, mutta 
pelkkää suurta paatosta ei ole 

luvassa. Mukana on myös hurttia 
huumoria, laulua ja tanssia.

Mikä näyttelemisessä kieh-
too? 

- Se, että pääsee elämään eri-
laisia elämiä näyttämöllä. Pääsee 
sukeltamaan eri aikakausiin ja 
erilaisiin maailmankatsomuksiin. 
Kun yrittää ymmärtää jonkin roo-
lihahmon ajatuskulkua, avartuu 
myös oma mieli ymmärtämään 
omasta ajatusmaailmasta poik-
keavien ihmisten ajatuksia. Ja 
onhan tässä oltava vähän narsis-
tikin, onhan se kivaa, että joku 
tulee kehumaan ja saa aplodeja.

- Tykkään näytellä tyyppejä, 
jotka poikkeavat omasta itses-
täni ja haastavat ajattelemaan 
asioista toiselta kantilta. Pahiksia 

on mielenkiintoista näytellä ja 
toiveissa olisi myös joskus pääs-
tä olemaan ns. funny sidekick.

Jännittääkö esiintyminen 
vattan pohjasta?

- Kyllä! Ja pitääkin jännittää, 
että tulee keskityttyä hommaan.

Paljonko vaatii hommia, jotta 
rooli istuu? 

- Riippuu roolista. Joskus hom-
ma on selvä ilman kummempia 
pohdiskeluja, useimmiten rooli 
vaatii kypsyttelyä kotonakin. 
Omalla kohdallani rooli seu-
raa mukana projektin alusta 
viimeiseen esitykseen asti ja 
muhii alitajunnassa, vaikkei 
aktiivisesti sitä työstäisikään. 
Rooli menee ikään kuin ihon 

alle ja kuiskuttelee alitajunnal-
le neuvoja, miten haluaa tulla 
ulos. Tietysti repliikkejä on pakko 
päntätä myös kotona.

Jätinpesä, onko se jees paikka 
näytellä?

- Jätinpesä on oikein jees 
paikka. Tilaa on ihanan paljon 
ja mahdollisuus käyttää myös 
rinteitä kohtauksiin on mahtavaa. 
Katettu osa katsomoa voisi olla 
muuta materiaalia, ettei pitäisi 
niin älytöntä meteliä mahdolli-
sen sateen sattuessa. Ja tietysti 
katto myös lavan päällä olisi 
iso plussa, vaikka toisaalta juuri 
säiden armoilla oleminen tuo 
hauskan lisäjännityksen kesä-
teatteriin

Selma Anttila on syntyjään 
Orimattilan Luhtikylästä. Kerro 
hänestä.

- Selma Anttila oli yksi 1900-lu-
vun vaihteen yhteiskunnallisesti 
aktiivisista naiskirjailijoista, hän 
käsitteli teoksissaan yhteis-
kunnan vähäosaisten elämää, 
naisen alistettua asemaa sekä 

kansansivistystyötä. Monet Ant-
tilan teoksista perustuivat hänen 
omiin kokemuksiinsa ja esim. 
romaani Pyryn perhe sijoittuu 
hänen lapsuudenmaisemiinsa 
eli Orimattilan Luhtikylään.

- Anttila kirjoitti vuosien aika-
na useita romaaneja, novelleja 
sekä neljä näytelmää. Vuonna 

1923 hän sai romaanistaan 
Uhri valtion kirjallisuuspalkin-
non. Vaihdokkaasta hän pokkasi 
Bergbomin palkinnon.

- - -
Vaihdokkaan esitysajat: 
www.orimattilanteatteri.fi

Ennaltaehkäisy auttaa:

Jalat aina kunnossa!

Reetta on näytellyt Jätinpesässä jo monena kesänä. Nyt hän on Anna Lumiala.

“ Jätinpesä on oikein jees paikka. Tilaa on 
ihanan paljon ja mahdollisuus käyttää 
myös rinteitä kohtauksiin on mahtavaa.  

- Kyllä omista jaloistaan kannat-
taa pitää aina huolta. Mieluusti 
huolehtii jo ennakkoon, ettei edes 
syntyisi ongelmia, suosittaa 
jalkahoitaja Piia Holmström. 
Sairaanhoitajana hän tietää 
millaisia ongelmia syntyy, kun 
jalat pääsevät huonoon kuntoon.

Piia työskentelee jalkahoi-
tajana Orimattilan Jalkahoito-
lassa, joka sijaitsee Torikulman 
Fysioterapian yhteydessä. Oman 
yrityksen kautta hän tekee myös 
kotikäyntejä sekä jalkahoitaja-
na että sairaanhoitajana. Piia on 
monille tuttu, kun hän aiemmin 
työskenteli Orimattilan terveys-
asemalla.

- Koulutukseltani olen sairaan-
hoitaja ja minulla on myös jal-
kahoitajan tutkinto. Kokemusta 
hoitotyöstä on laajalti eri pai-
koista, kuten terveysaseman 
vastaanotolla, kotihoidossa, 
vuodeosastoilla, erikoissai-
raanhoidossa sekä ensihoidossa. 
Kotisairaanhoitoluvat minulla on 
Lahdessa, Nastolassa, Hollolassa, 
Kärkölässä ja Orimattilassa

Jalkahoidossa on tärkeää, että 
sen tekee terveysalan ammat-
tilainen, joka heti näkee missä 
kunnossa asiakkaan jalat ovat, 
ja pystyy sitten hoitamaan ja-

lat kuntoon tai suosittaa menoa 
lääkäriin.

- Useimmiten hoitooni tulee 
melko haasteellisia asiakkai-
ta, joilla on jo pitkät ja paksut 
varpaankynnet, kynsisientä, ko-
vettumia tai känsiä. Usein ikäih-
misillä on monenlaisia vaivoja 
jaloissaan ja ne vaikeuttavat sitä 
arjen jaksamista. Jos jaloissa 
on reilusti äkillistä turvotusta, 
selvästi pahoja ja märkiviä haa-
vaumia tms, niin silloin on syytä 

hakeutua lääkäriin. Joskus olen 
joutunut ohjaamaan asiakkaan 
suoraan terveyskeskukseen, kun 
jalat ovat olleet niin huonossa 
kunnossa.

Myös itse hoitaen

Kysymykseen milloin kannat-
taa tulla jalkahoitoon, siihen 
Piia vastaa:

- Hyvissä ajoin jo ennen kuin 
ongelmat alkavat. Kannattaa 
seurata jalkojaan ja huomata 
ajoissa, että nyt taitaa olla syytä 
lähteä jalkahoitoon muutenkin 
kuin hemmotteluhoitoon.

- Ei saisi päästää tilannetta 
niin pahaksi, että joudutaan jo 
turvautumaan lääkärinhoitoon. 
Muun muassa paksuuntuneet 
kynnet, kovettumat ja känsät se-
kä liian tiukkojen varpaanvälien 
aiheuttamat ongelmat voidaan 

hoitaa tehokkaasti jalkahoidon 
avulla.

Piia kertoo, että jalkojen pi-
tää kuitenkin koko elämän ajan 
kannatella ja kuljettaa ihmis-
tä. Siksi on tärkeää, että jalat 
ovat aina hyvässä kunnossa. 
Myös oikeanlaiset ja sopivan 
kokoiset jalkineet ovat tärkeät 
jaloille. Piia ohjaa asiakkaitaan 
myös oikeanlaisten jalkineiden 

ja sukkien valintaan. 
- Jalkineitten pitää olla kävelyä 

joustavat ja ne eivät saa ahdis-

taa eikä puristaa millään tavoin. 
Liian korkeat korot aiheuttavat 
jalalle väärää seisoma-asentoa 

- Jalkojen hyvä kunto on jokaiselle tärkeää, Piia 
suosittaa.

“ Kannattaa seurata jalkojaan ja huomata 
ajoissa, että nyt taitaa olla syytä lähteä 
jalkahoitoon muutenkin kuin hemmottelu-

hoitoon. 

ja se vaikuttaa koko kehon toi-
mintoihin.

Piia suosittaa, että nuoremmat-
kin ihmiset kävisivät jalkahoi-
dossa ainakin kerran vuodessa 
ja vanhemmat ihmiset 3-4kertaa 
vuodessa. Silloin ne tärkeät jalat 
toimivat ja eivät pääse aiheut-
tamaan ongelmia, kun ammat-
titaitoinen jalkahoitaja tutkii ja 
antaa niille tarvittavaa hoitoa.

- Kotikonsteinkin tulee huo-
lehtia jaloistaan. Puhtaus on 
kaiken a ja o, samoin päivit-
täinen rasvaus jalkavoiteella, 
joka pehmittää ja kosteuttaa. 
Varpaanvälit kannattaa aina 
pestä ja kuivata huolella, ettei 
niihin tule haavaumia ja siten 
niihin ei pääse iskemään mit-
kään bakteerit. Huonokuntoisen 
on selkeästi vaikeaa toteuttaa 
kotona jalkojen omahoitoa, mutta 
niihinkin saa neuvoja ja opas-
tusta jalkahoitajalta.

- Jalkajumppaakin kannattaa 
tehdä. Kipristellä ja pyöritellä 
varpaitaan. Ottaa vaikka kynä 
varpailla lattialla. Säännöllinen 
liikunta ja siihen sopivat jousta-
vat kengät antavat varpaillekin 
hommia ja verenkierto toimii, 
Piia tietää.

- - -
Piian yritys Kotipalvelu Cave Ky 

kuuluu Akson-hoivapalveluihin 
ja jalkahoitolan tunnistaa Ori-
mattilan jalkahoitola nimellä. 
Piian tavoitat numerosta 045 
619 8610.



14.6.2017 5

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

SÄHKÖMIEHET OVAT KOKO 
KESÄN PALVELUKSESSANNE

Soita ja tilaa 03 7777 444

1600

(84,00)

00

49,–Taittoveitsi c55b

Kesähelteille
pöytä-
ja lattia-

TUULETTIMET
EDULLISESTI!

Orimattilan kesässä hehkuu…
17.-18.06. Pitsipäivät, Pitsitupa

13.07.-16.07. Artjärvi-päivät

21.-22.07. Kantrimeininkiä, 
Kehräämö Paas päivät allakkaan ja lähde mukaan!

29.07. Orimattilan Tähtikisat, Jymy
19.08. Orimattila Cruising, 
Kehräämö

Kuukauden lakivinkki
Edunvalvontavaltuutus
Edunvalvontavaltuutuksen tekemällä hen-
kilö voi itse etukäteen määrätä asioidensa 
hoidosta siltä varalta, että hän myöhemmin 
tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan 
esimerkiksi sairauden tai onnettomuuden ai-
heuttaman toimintakyvyn menetyksen vuoksi. 
Valtuutuksen tekemällä voi myös varmistaa 
sen, että mahdollisen toimintakyvyttömyyden 
sattuessa valtuuttajan asioita hoitaa hänen itse 
valitsemansa uskottu henkilö. Usein edunval-
vontavaltuutuksen tekemisellä pyritään myös 
varmistamaan valtuutetulle mahdollisuus hoitaa 
edunvalvontatehtävää Holhouslain mukaista 
edunvalvontaa joustavammin.  

Myös nuoren henkilön kannattaa tehdä valta-
kirja; jokaisella meillä on asioita, jotka jonkun 
pitää hoitaa, mikäli itse emme siihen syystä 
tai toisesta kykene. Mikäli edunvalvontaval-
tuutusta ei ole tehty, ei kenelläkään (ei edes 

puolisolla tai lapsilla) ole oikeutta toimia toisen 
henkilön puolesta.      

Valtakirjassa valtuuttaja nimeää valtuutetun, 
joka on suostunut tehtävään, sekä määrittelee 
ne asiat, jotka valtuutus kattaa. Valtuutus voi 
kattaa esimerkiksi valtuutetun omaisuuden ja 
muiden taloudellisten asioiden hoidon sekä 
häntä koskevien henkilökohtaisten asioiden 
hoidon.    

Edunvalvontavaltuutus on testamentin ta-
paan muotomääräinen asiakirja; se tehdään 
kirjallisesti kahden esteettömän todistajan 
ollessa samanaikaisesti läsnä ja todistaessa 
valtakirjan allekirjoituksillaan. Allekirjoitettu 
valtakirja annetaan valtuutetulle tai siitä il-
moitetaan hänelle muutoin.

Mikäli edunvalvontavaltuutuksen tehnyt hen-
kilö myöhemmin esim. sairauden vuoksi ei enää 
kykene hoitamaan asioitaan, valtuutettu voi 
pyytää maistraattia vahvistamaan valtuutuksen. 
Tällöin maistraatille on esitettävä alkuperäinen 
valtakirja sekä lääkärinlausunto, joka todistaa, 
että valtuuttaja on tullut kykenemättömäksi 
itse hoitamaan asioita, joita valtuutus koskee. 
Valtuutus tulee voimaan, kun maistraatti on 
vahvistanut sen.

Koska valtuutetun toimivalta määräytyy hyvin 
pitkälle edunvalvontavaltakirjan sisällön no-
jalla, suosittelen aina käyttämään valtakirjan 
laatimiseen asiantuntijan apua, jotta valtakirja 
kattaa varmasti kaikki tarvittavat asiat. 

pankkilakimies, varatuomari
Ulla Kivimäki

Myrskylän Säästöpankki

Kenkämestarin palsta
Mascotin kenkämestari Kari 
Viio antaa Extraa-lukijoil-
le vinkkejä miten sopivat 
jalkineet ovat tärkeitä joka 
tavalla. Hän on huolissaan, 
kun suomalainen kenkäte-
ollisuus on vuosien saatos-
sa hiipunut ja kotimaisten 
kenkien tilalle tulee aina 
vaan enemmän ulkomaa-
laisia jalkineita.

- Meitä kengänvalmistajia 
Suomessa ei ole montaa-
kaan, koko maassa enää 
5-6 valmistajaa, joista 
kaksi tekee naisten ken-
kiä Ruotsin markkinoille. 
Vielä muutama kymmenen 
vuotta sitten Suomessa oli 
useita kymmeniä kenkä-
tehtaita, Kari muistelee ja 
harmittelee tilannetta.

Suomalainen jalka on eri-
lainen kuin monilla muilla 
kansalaisuuksilla. Se vaatii 

silloin myös sellaiset jalki-
neet, joissa suomalainen 
jalka voi hyvin.
- Monilla meillä suoma-

laisilla on leveä ja rintava 
jalka, joka on aivan eri-
lainen kuin esimerkiksi 
eteläeurooppalaisilla, 
joista maista tuodaan 
paljon kenkiä Suo-
meen. Aasian halpa-
maista puhumattakaan, 
joista tulee liian kapeita 
kenkiä, myös liian korkeita 
korkoja.
- Meillä on Mascotissa 

tarjolla kotimaista kenkää, 
myös tehtaamme omia 
malleja, jotka sopivat taa-
tusti suomalaiseen jalkaan.
- Hyvä kävely- ja juhla-

kenkä on aitoa nahkaa. Se 
on ehdottomasti paras ma-
teriaali ja sitä eivät mitkään 
keinojutut koskaan voita. 
Nahkajalkine muotoutuu 
jalan mukaan ja se hen-
gittää. Suomalainen kenkä 
on myös taipuisa, ei liian 
löysä tai jäykkä, vaan sopi-
van myötäilevä, Kari tietää 
ammattilaisena.

Muutaman vuoden mark-
kinoilla olleet muoviset 
crocsit eivät saa Karilta 
kiitosta.

- Ne eivät ole oikeita jalki-

neita, vaan jopa vaarallisia, 
kun eivät jousta kävellessä. 
Monilta on murtunut nilk-
ka ja on tullut pitkiä sai-
rauslomia, kun crocsit ovat 
aiheuttaneet kaatumisia. 
Lapsilla on jopa jalkate-
rän muotokin muuttunut 
huonoksi crocsien takia. 
Vanhempien tulisi tämä 
huomioida, kun hommaa-
vat lapsilleen jalkineita.
- Kannattaa valita itsel-

leen kunnon jalkineet, 
sillä monet jalka- ja jopa 
selkävaivat johtuvat vää-
ränlaisista jalkineista, 
jotka valitettavasti usein 
ovat halpoja ulkomaalaisia 
valmisteita.

Mascotin oma Dr.Wiio 
-kenkämerkki takaa, että 
kenkä sopii suomalai-
seen jalkaan.
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Asunto Oy Orimattilan Lemmensilta
Lemmenraitti 8, Orimattila

Uusia rivitaloasuntoja hyvällä ja rauhallisella paikalla
keskustan tuntumaan. Lämmitysmuotona edullinen maa-
lämpö vesikiertoisella lattialämmityksellä sekä jokaisessa 
asunnossa huoneistokohtainen, koneellinen ilmanvaihto, 
jossa lämmön talteenotto. Jokaiseen huoneistoon kuuluu 
oma varasto. Nopealla varaajalla on mahdollisuus vaikuttaa 
oman asuntonsa sisustusratkaisuihin. Arvioitu valmistumi-
nen 4/2018. Arvioitu hoitovastike 1,80€/m2.

Erkontie 12, Orimattila. 
(03) 777 8204,
0400 845401

Uusia rivitaloasuntoja Orimattilaan

Rakentaja:     RS-pankki:
 

Huoneistokoot ja hinnat

1h+kk+s 38 m2 mh.   45 700 €    vh. 106 500 € 
2h+kk+s 50 m2 mh.   54 500 €    vh. 134 500 €
3h+k+s+ak 72 m2 mh.   63 300 €    vh. 178 500 €
4h+k+s+ak 90 m2 mh.   70 500 €    vh. 214 500 €

Sovi ensiesittely!

Toukomarkkinoilla
Kehräämöllä oli vipinää jo en-
nen kymmentä, jossa ämpä-
reitten jako sujui yli odotusten, 
sillä 200 tuoteämpäriä jaettiin 
tunnissa!

Kärrytiellä oli tietty taas paljon 
porukkaa, ja se johtuu ihan siitä, 
että siellä erikoisliikkeet pa-
nostavat. Kauppaa ei niinkään 
tehty, vaan sitä peeärrää, että 
meillä osataan ja meiltä löytyy!

Akku ja Varaosan pojat gril-
lasivat ja tarjosivat yli 800 
makkaraa. Samoin Mascotin 

edustalla Anja myi hernekeit-
tonsa jo kello 13:een mennes-
sä. Uusin tuttavuus oli Cafe 
Misakon peräkonttikirppis ja 
rompetori, jossa oli jo ensim-
mäisellä kerralla yli 10 myyjää.

Harmi vaan, kun toukomarkki-
noitten kanssa samaan aikaan 
oli nyt myös Jokimaan rompeto-
ri, joka vei jonkin verran voimaa 
Orimattilan tapahtumasta.

Lauantaina 9.9. on syysmark-
kinat ja silloin isketään taas 
uudestaan koko kylän voimalla!

Kehräämöllä oli näin 
piiiiiiitkä ämpärijono!

Kantrikulkue, Alatalo,
Jukka Kuoppamäki ym.
Kantrit, Orimattilan yksi suurim-
mista kesätapahtumista, on nyt 
vuotta vaille kolmekymppinen. 
Ja eihän niitä malta luovuttaa, 
kun kyse on niin upeasta ta-
pahtumasta kantrikulkueineen. 
Pelkästään kulkue jo vetää 
perjantai-iltaan väkeä reilusti 
yli 2000 henkeä, sillä niin siitä 
tykätään!

Tänä vuonna kantrimeininkiä 
on perjantaina sekä lauantaina 
21.-22.7. Hanski ja kumppanit 
toimivat taas puuhamiehinä…

Kantrikulkue starttaa Jokivar-
ren koululta klo 18. Reitti kulkee 
mm. Erkontien kautta, jossa soi 
taas musiikki hyvissä ajoin, joten 
sinne mukaan! 

Perjantaina perinteiseen tapaan 

on kantrimeininkiä Villa Ladon 
nurmikolla. Soitto raikaa pai-
kallisten bändien esiintyessä. 
Luvassa on myös yllätysesiin-
tyjä: Mä maalaispoika oon! Liput 
10 euroa.

Lauantaina kantrimeinin-
ki jatkuu ja illalla on luvassa 
musiikkia kaikelle kansalle ja 
sinne on tulossa myös tunnettu 

esiintyjä… Jukka Kuoppamäki! 
Mukana myös Joensuu Riihi-
mäki –kantribändi! Ja possua 
Merosen vartaasta…

Heinäkuun Extrassa on enem-
män kantreista. Nyt vielä pyyntö: 
tervetuloa mukaan ja kyhätkää 
kulkueeseen mitä hassuimpia 
menopelejä, tietty perinteisten 
traktoreitten ja amerikanrautojen 
lisäksi.

Nyt sitten allakkaan merkintä: 
Kantrit 21.-22.7. ja mukaan!

Jukka Kuoppamäki on 
lauantaina 22.7. mukana 
kantreilla. Suuri suoma-
lainen musiikkimies!

Esiintymislavaa rakennettiin talkoilla kesäkuun alussa. Kuvassa innokkaita tuttuja 
kantrihumuja ahkerina.

Levin Artic Challenge -haaste-
kisaan 22.7. osallistuvat Piia 
Andelin ja Johanna Kakko ovat 
jaksaneet painaa extra-treeniä 
lokakuusta asti. Naiset ovat nyt 
paremmassa kunnossa kuin 
koskaan, mutta vielä jatketaan 
heinäkuun puolelle, ja sitten hil-
jalleen kevennetään harjoituksia.

- Koko ajan on ollut hyvä mieli, 
kun ollaan treenattu. Lihakset 
ovat pelanneet hyvin, jopa hie-
rojakin ihmetteli samaa, ettei 
ole pahempia jumituksia, Piia 
selvittää olotilaansa. – Ainoa 
pikku takapakki tuli, kun Inti-
an reissulla iski vatsapöpö, joka 
vei hämärän rajamaille, kun ei 
mikään pysynyt sisällä reiluun 
viikkoon. Olihan se melkoinen 
puhdistus!

- Sama minulla, intomieli on 
korkealla ja Levi vetää iloisesti 
puoleensa. Eri juttu sitten itse 
kisassa miten meitä viedään, 
sanoo Johanna. Hänkin on ol-
lut koko treeniajan terveenä, 
lukuun ottamatta pari flunssaa 
vuodenvaihteessa. Johanna on 
treenannut paljon juoksemalla 
ja on onneksi säästynyt jalkojen 
rasitusvammoilta.

Kumpikin korostaa, että nyt 
otetaan naisesta mittaa ja 
nimenomaan tavoitteena on 
itsensä voittaminen. Aikaa 
eikä sijoitusta kisassa notee-
rata, vaan kyse on siitä, että 
pystytään sammumatta nou-
semaan Levin juurelta alkava 
vaativa kisarata ylös huipulle 
saakka! Itseasiaassa useampi 

rinne joudutaan nousta ylös ja 
laskeutua alas.

- Into pinkeenä ollaan. Vaikka 
työkseni liikun paljon, niin tämä 
on ollut erilaista, kun on joku 
tavoite, Piia nauraa.

- Minulle on itseni haastami-
nen se suurin juttu. Katsotaan 
missä vaiheessa hapotus iskee 
vai iskeekö lainkaan, loppuun 
asti joka tapauksessa mennään. 
Periksi me ei anneta, Johanna 
puhkuu.

- Viimeinen viikko otetaan ren-
nommin ja matkustetaan Leville. 
Kun liikkuu vähemmän ja syö 
hyvin, täyttyvät glykogeeniva-
rastot ja sitten itse kisassa vaan 
annetaan palaa, Piia pohtii ja 
aikoo selvittää parhaat tank-
kaukset.

- Sitä ennen syödään hyvää 
kotiruokaa, Johanna säestää 
hymyillen.

Ämmäntöyrään tree-
neissä mennään välillä 
reppuselkääkin.
- Jos kisassa joutuu vaik-
ka kantamaan kaveria, 
niin sitäkin harjoitellaan, 
Piia ja Johanna toteavat.

Piia ja Johanna kohti huippua

Loppukiriä ja säätöä
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Näitä sadelee…

Se on sitten kesä Orimattilassa ja 
osin Artjärveäkin, jossa eräät aja-
vat yhä nastarenkailla. Parempi 
niin, kun ei tiedä koska taas tulee 
lunta. Eikä niitä nastarenkaita 
kannata enää vaihtaakaan, kun 
pian on jo lokakuu.

Koulut päättyivät ja naapurin 
Liisankin yo-toiveet toteutui, 
kun hän sai kuin saikin älliä ja 
kukkia. Onnea!

* * *

Nyt sitten saadaan oikein linja-
biilikuljetuksia Hennan juna-ase-
malle. Orimattilassa osataan, kun 
rakennetaan ensin juna-asema 
ja sitten sinne päälle n. 290.000 
euron edestä kuljetuksia vuosit-
tain. Eetvartti ei tiennytkään, että 
kunnan tehtäväkuvaan kuuluu 
myös juna-asemien rakentami-
nen? Joukkoliikenteen kehittä-

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. 10.500 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
12.07.2017

HINAUKSET sekä trukit,
traktorit ym. kuljetukset
Maximipaino 9300 kg. Kysy lisää:
Kyytipojat Ky 0500497210

torstaisin klo 17-19.
3. krs. Pekka

Löytty 044 3160 925

SUOMI-
TIKKAA

Kehräämöllä

21.-22.7.
TAAS 
ILOISTA
KANTRIMEININKIÄ!

ORIMATTILAN KANTRIKATSASTUS

SOITA
045 693 3748

Topintie 2B
Orimattila

www.omkk.fi

Kotimainen katsastusasema

39€

KATSASTUS
alk.

- rekisteröinti- ja
  muutoskatsastukset
- rekisteröinti
Palvelemme ma-pe 9.00-17.00
Varaa aika puh. 045 693 3748

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

Tervetuloa!

Alusta asti oikeista
raaka-aineista

itse tehtyä
HERKULLISTA

RUOKAA

LAAJA OLUTVALIKOIMA
Tule ja testaa!

PAKAANTIE 1, ORIMATTILA
www.ravintolatehdas.fi

minen kylläkin.
Joku Henna-työryhmä on 

vuosien saatossa toiminut 
melkoisena starttimoottorina 
ja saanut sitten varsinaisen 
Henna-moottorin, eli valtuus-
ton, tosin yskähdellen käyntiin.

Työryhmään ovat tiettävästi 
kuuluneet Jokinen, Malmiharju, 
Koivunen ja myös Venesjärvi, joka 
ei ole kait osallistunut..? Heitä 
on kovasti kiittäminen, kun ovat 
toimineet Hennan kätilöinä. Kovin 
vaan on työryhmä ollut salainen, 
kun siitä ei löydy julkista tietoa 
mistään, ei edes googlaamalla.

Virkamiehet eivät Hennaa ole 
kovinkaan innokkaasti ajaneet, 
mutta kaikestahan lopullisesti on 
päättänyt valtuusto. Siunausta 
heille.

* * *
Kaupunginisää silloin tällöin ar-
vostellaan siitä, että hän roikkuu 
netissä, twiittailee tai päivittää 
facebook-sivujaan. Höpönhöpö, 
kyseessä on puhtaasti nykyai-
kainen tapa johtaa kaupunkia 
ja olla aina ajan hermolla. 
Oheisessa lukijan lähettämässä 
lehtikuvassakin on meneillään 
pörssikatsaus, jos vaikka Hen-
na-työryhmä käskee viemään 
Hennan Helsingin pörssiin. Sii-
näkin muuten voisi olla järkeä!

* * *
Meikä poikkesi toukomarkkinoilla 
ja tapaili. Polliisikin heti alkajai-
siksi otti kiinni vanhan tuttunsa 
ja vei Lahteen putkaan. Mitä lie 
bisneksiä heilläkin menossa.

Markkinoilla tuli vedettyä 
grillimakkaraa Kärrytiellä, jota 
tarjosi Esan Akku ja varaosa ja 
sitten Mascotin edessä maistui 
Anjan hernekeitto, jota muutkin 
kilvoitellen kehuivat.

* * *
Kesä sen sijaan ei ole vielä tullut 
Lahdentielle, jossa aivan oikeute-

tusti varoitetaan liikennemerkillä, 
että tien suolausta on vähennetty. 
Merkki on Lahden suunnasta en-
nen liikennevaloja, joten kantsii 
olla tarkkana, ettei mene pitkäksi 
Lidliin kääntyminen.

Toinen vastaava varoitusmerkki 
on Helsingintiellä sillan jälkeen 
ennen Tönnöä.

* * *
Jaaha, pikku nulikat ja vähän 
isommatkin aloittivat kulotus- ja 
grillikautensa toukokuun puo-
livälin nurkkiin, kun laittoivat 
niin sanotusti palamaan terk-
karin takaisessa maastossa. 
Toki ollaan kaupungin mailla, 
mutta ei sielläkään saa polttaa 
ihan mitä vaan ja milloin vaan. 
Siinä olisi tuli voinut hyvinkin 
karata ja polttaa vaikkapa Ter-
veystie kutosen toveriasunnot 
saman tien.

Pankaas äiteet ja isät valvoen, 
ettei mukulanne polta koko kylää, 
kun kännipäissään grillaavat.

* * *
Sama koskee niitä nuoria, jotka 
kännissä nousevat auton rattiin. 
Taannoin Kuivannontiellä juuri 
ajokortin saanut nuori nainen 

veti kaseikkoon kyydissään 
kolme muuta nuorta. Neito 
puhalsi polliisin alkometriin 
rattijuopon lukemat. Onneksi 
ei kukaan loukkaantunut pa-
hemmin, saati heittänyt veiviään.

Autokouluissa tietty kerrotaan 
miten törkeää on ajella kännissä, 
mutta ilmeisen laihoin tuloksin? 

* * *
Heinämaalla on yhtä ja tiettä-

västi toistakin pöntönrakentajaa 

hatuttanut, kun naakat ovat vie-
neet kottaraisen poikaset, kun 
ne ovat rämpineet ulos pöntöstä. 
Kaveri lupasi piekkarilla hoitaa 
naakat vintin laulukuoroon.

* * *
Kuukauden Visa: Huvittaa tuo 
laulaja Robin.., sanoo konser-
tissa: hyvät Herrat ja Naiset.., 
ja keski-ikä on n. 8 vuotta ylei-
sössä…

* * *
Maa- ja metsätalousministeriön 
julistama sikojen ulkoilutuskielto 
on peruttu, joten ei muuta kuin 
ulos, ylös ja lenkille. Nähdään!

E E T V A R T T I

Tässä ei twiittailla, vaan 
tehdään bisnestä. Ettäs 
tiedätte. (Lukijan kuva).

Anjan hernekeitto mais-
tui näillekin nuorukaisille.

Varo kun kaahaat Lahdentiellä. Suolausta on vähen-
netty.

Pikku mussukat ovat olleet pyromaaneina terkkarin 
takana mettässä.

Juhlatila Nuorela
Seurantalo
Orimattilan
Luhtikylässä
tarjoaa loistavat
puitteet juhlillesi! 
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Säästöpankki Maailma –rahasto sopii 
maailmalle tähyilevälle sijoittajalle.

***** Morning Star -luokitus
 
www.sp-rahastoyhtio.fi/rahastot

Erkontie 13, Orimattila I 010 441 7220 I avoinna ma - pe 10.00 - 16.30 I www.saastopankki.fi

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

Maatalouspirkka Oy
Vesitornintie 1 ORIMATTILA 03-872 530

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00
la 9-13.00

2590

314900

8900

www.k-maatalous.fi

Ultra classic 11,7 ltr

9900
+sävytys

ETULEIKKURI 
MCCULLOCH 
M125-94FH

ÖLJYPOHJAINEN 
PUNAMAALI 10L 

PENSASLEIKKURI 
MAKITA UH526, 
400W

MAALI-
KUNINGAS!

Jokainen voi olla

6690€
+sävytys

/9 l

Värisilmä

POUTA  
talomaali 6790€

+sävytys
/9 l

Värisilmä

PILKE  
kuultava  
puunsuoja

6990€
+sävytys

/9 l

Värisilmä

PEITTO  
peittävä 
puunsuoja

17500€
+sävytys

/18 l

PANU  
talomaali 11500€

+sävytys
/9 l

Virtasen

4 öljyn 
maali9890€

+sävytys
/9 l

Nordica

Eko 

10000€
+sävytys

/11,7 l

Tikkurila

ULTRA  
100 v
juhlapurkki

PANU
talomaali

8950€
+sävytys

/9 l

Jokainen

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

Parhaat ulkomaalimerkit 
TARJOUSHINTAAN

Tokkolantie 8, Orimattila
www.orimattilanputkityo.fi 

Orimattilan
Putkityö Oy

LVI-MYYMÄLÄMME

palvelee arkisin

8.00-16.00

Olemme myös
Facebookissa

LÄMMITYSKULUT
KURIIN KERRALLA

Myymälä Joni 040 513 8073, Janne 0400 616 234, Hanski 0400 492 944

Tilaa putkimies: www.orimattilanputkityo.fi

Sähkö-, öljy- ja puulämmittäjät

Putkityön myymälään on asennettu mallilaitos. 
Käy tutustumassa laitteeseen. Teemme
tarjouksen sinulle omaan kiinteistöösi.

TARJOUS!
NOPEILLE ESITTELYKONE    -10 %
ERKOISALENNUKSELLA  ( 3 kpl esittelylaitteita)

Jos sinulla on vesikiertoinen lämmitys-
järjestelmä, siirry nykyaikaan ja asennuta

MITSUBISHI ECODAN 
ilma / vesi-
lämpöpumppu
Saat lämmityksen ja lämpimän 
veden samasta yksiköstä.
Se toimii yksin tai vanhan jär-
jestelmän rinnalla.  Voit unoh-
taa maaputket ja porakaivon 
teot. Säästä euroja ja hermoja!


