
ORIMATTILA - MYRSKYLÄ - PUKKILA

Orimattilan palvelujen, kaupan, osaamisen ja tapahtumien erikoislehti.
www.olanextraa.fiJakelupainos n. 10 500 kplOrimattilan parhaaksi 

13.6.2018
Erkontie 13, Orimattila

ma-ke 9-17, to-pe 9-18 la 9-16 ja su 11-15
044 974 6132  www.diia.fi

Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu 
Diia Oy

Muista tehdä tilaus 
ajoissa, jotta voimme 

toteuttaa kaikki toiveesi.

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

ostaessasi kehykset ja linssit

Näöntarkastus

optikolla

kaupan päälle!

Optinen myyjä, Saana Mäkelä

% %-50 -80
TAI Kehykset

JOPA

osta 1
saat 2

KesäAle

osta 1
saat 2

Ajanvaraus netissä www.orimattilannakokeskus.fi

(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Erkontie 12, Orimattila, ma-to 10-17

% %-50 -80
TAI Kehykset

JOPA

Silmälääkärit:
Ti 5.6. Jukka Siitonen
Ma 11.6. Ilkka Puusaari
Ma 18.6. Ritva Lemola
To 28.6. Jukka Siitonen

Osta
kesäkuussa,
maksa loka-

kuussa!

SILMÄLÄÄKÄRIT:
Ma 18.6. Ritva Lemola
To 28.6. Jukka Siitonen
Ke 11.7. Jukka Siitonen
Ma 16.7. Ilkka Puusaari
Ma 30.7. Ritva Lemola

ORIMATTILAN KANTRIKATSASTUS

SOITA
045 693 3748

Topintie 2B
Orimattila

www.omkk.fi

100% Kotimainen katsastusasema

39€

KATSASTUS Varaa aikasi heti!

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

Varaa aikasi: omkk.fi / 045 693 3748

+PÄÄSTÖT

HEINÄKUUSSA
KE 11.7.
- varaa paikkasi!

Palveluiden edelläkävijäIdeaBank
Kehräämö Puotikuja

Pakaantie 1, Orimattila

Avoinna kesä- 
ja heinäkuun 
ma-pe 10-17 
 la 10-14

Romanttinen 

Kahvila 
Tule ja ihastu!

-

14

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, S-marketin vieressä
ORIMATTILA, puh. 050-309 3383

Av: ma-pe 9-16.30, kesäla SULJETTU

45€

Mascotista edullisesti!

Miesten SANDAALI

Tarj.tuotteita niin kauan kuin riittää!

NAISILLE
KESÄJALKAAN

Koot 37-41

NAISILLE
TARRA-
LENKKARIT
koot 36-41

Tule ja ihastu!

45€

1999

Orimattilan oma ja
iso kesätapahtuma
pe-la 20.-21.7.

Lisää kantriasiaa löytyy
lehden keskiaukeamalta
Tervetuloa iloiseen menoon!

Merkkaa
allakkaan!

Kantrit 30 vuotta!

20.–21.7.2018

Pakaantie 1

20.–21.7.2018

30 v30 v
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Positiivista meininkiä

Topintie 2, 16300 Orimattila

Usein on tullut kritisoitua, kun eräät kaupungin johtavat 
virkamiehet eivät osallistu ja se tärkein tehtävä taitaa olla 
se tilinauha…

Nyt tulee kiitosta. Ensimmäiseksi hyvästä toiminnasta vs. 
liikuntasihteeri Teija Nevalaiselle, joka on jo viransijaisena 
saanut uusia tuulia puhaltamaan. Siitä yhtenä esimerkkinä 
liikuntatoimen osallistuminen toukomarkkinoille, jossa lii-
kuntatoimi oli nyt eka kertaa mukana. Kiitos lähtee myös 
rastipisteellä olleille reippaille liikuntaohjaajille.

Toinen positiivinen merkki on uusi kehittämispäällikkö Jenni 
Tolvanen, josta on pikku esittely toisaalla tässä lehdessä. 
Hänessä on selvästi nyt uutta innokkuutta koko Orimattilan 
kehittämiseksi ja yhteistyöhön yritysten kanssa.

Orimattila tarvitsee uutta potkua. Paljolti on ollut siitä 
kiinni millaisia johtavia virkamiehiä on meitä luotsaamassa.

Elinkeinojohtaja Kimmo Kuparinen jäi eläkkeelle. Extraa 
kiittää hyvästä yhteistyöstä ja toivottaa vauhdikkaita ten-
nis- ja pyöräilyvuosia!

Irti Ladecista
Olen asunut Orimattilassa 10 vuotta ja seurannut tiiviisti 
mitä Ladec ja Lahti Region ovat saaneet aikaan Orimattilan 
hyväksi. Valitettavasti en pysty sanomaan yhtään järkevää 
asiaa, jollei sitten sellaiseksi lueta Ladecin edustajien aa-
mukahvituksia muutamille harvoille osanottajille.

300.000 euroa on iso raha, joka on vuosittain syydetty 
Ladecille ja Lahti Regionille.

Sillä rahalla olisi voitu järkätä vuosittain todellista hyötyä 
yrittäjille, elinkeinopuoleen ja markkinointiin sekä jakaa 
siitä rahasta vielä toiminta-avustuksia liikuntaa pyörittäville 
urheiluseuroille. Ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon.

Päättäjät. Voisitteko vihdoinkin ymmärtää mitä te ette tee.

Suositaan omia liikkeitä

Ns. Ysivitosen ja Cafe Misacon naapuriin nousi 
uusi autopesula. Alueelle on tulossa myös 
autoliike.

Osta Orimattilasta -teemaa on toitotettu niin kauan kuin 
Extraa-lehti on ilmestynyt, 9 vuotta. Lehti on koko ajan 
taistellut Orimattilan kaupan ja palvelujen puolesta. Vaikka 
eivät sitä kaikki vieläkään noteeraa, saati ymmärrä.

Orimattilasta on häipännyt monia toimiviakin liikkeitä, 
kun kauppa ei ole käynyt riittävästi.

Kauppa on käynyt enimmäkseen Lahdesta ostaen, samalla 
omaa oksaansa sahaten.

Orimattilassa olisi hyvä olla miesten vaatetusliike, samoin 
naisille muodikkaita vaatteita tulisi olla saatavilla. Moni on 
jäänyt kaipaamaan myös laadukkaita luontaistuotekaupan 
ystävällisiä palveluja, joita sai takavuosina. Myös urheilutar-
vikkeita myyvää erikoisliikettä toivotaan, sillä paikkakunnalta 
ei saa esimerkiksi kunnollisia ja laadukkaita juoksutossuja. 

Uusia liikkeitä syntyy jatkossa Lahdentien varteen, kun 
keskustan parhaat liiketilat näyttävät menevän partureille 
ja tilitoimistoille.

K-Supermarket jyllää pian ns. skeittipaikalle. Sitten Cafe 
Misacon naapuriin tuli jo automaattipesula ja hevoskylän 
puoleista naapuritonttia raivataan autoliikkeen hallin raken-
tamiselle. Myös S-Marketin tontille, Lahdentien läheisyyteen 
tulee autopesula.

Näille kaikille nostetaan peukkua.

Reijo Välkkynen www.olanextraa.fi

Tulossa yhteinen kirja:
Henna Peltonen ja
Reijo Välkkynen

Loistavat ENERGIAT!
Moni Orimattilan seudulla tietää, 
että olen energiaparantaja. En 
ole asiasta aiemmin kertonut 
Extraa-lehdessä.

Nyt olen ystäväni Henna Pelto-
sen kanssa kirjoittamassa kirjaa, 
energioista, jotka ovat kaiken 
elämisen taustalla.

Henna on julkisuuden henkilö; 
tv-kasvo, tanssija, laulaja, mal-
li, juontaja, fitness-urheilija… 
Viime vuonna hän lanseerasi 
oman uuden kauneuskilpailun 
Miss Eloweena-kilpailun, jossa 
etsitään luonnollista, eloweena-
maisen kaunista naapurintyttöä. 
Henna voitti vuonna 2017 bikini 
fitness EM-kultaa.

Henna näkee energioita ja 
enneunia, herkkänä aistii mo-
nenlaista, jo lapsesta alkaen. Kir-
jassa on useita hänen energia-
kokemuksiaan vuosien varrelta. 

Kirja kuljettaa Hennan henkiseen 
matkaan, upeine kuvineen.

Minä kerron kirjassa ener-
giaparantajan tiestäni, joka on 
kestänyt jo yli 20 vuotta. Matkan 
varrella minulla on ollut n. 2700 
ihmistä ja eläintä hoidoissani, 
jotka ovat toimineet 90 pro-
senttisesti. Parantava voima 
on lahjani.

Kirjasta löytyy tapauksia, 
joissa ihmiset ovat maanneet 
tajuttomana viikkoja ja sitten 
energioitten avulla heränneet 
tähän päivään takaisin. Tosin 
liian kova kipulääkitys on estä-
nyt lopullisen toipumisen, mm. 
oman äitini tarina. Löytyy nuori 
nainen, joka sai energiahoidolla 
kuulonsa takaisin 30 vuoden 
kuurona olon jälkeen. Monia pa-
rantumisia, kirjo on todella suuri. 
Ja kaikki tapaukset ovat totta.

Kirja on menossa kustantajalle ja on tu-
lossa syksyn ja joulun kirjamarkkinoille. 
Otan mielelläni ennakkovarauksia vastaan. 
Kiitos.

loistava.polku@hotmail.com 
Reijo Välkkynen

Hennalla on monia energiakokemuksia.

Jenni on kaupungin
kehittämispäällikkö

- Orimattilassa on paljon myös matkailukohteita. Muun muassa Kehräämö ihas-
tuttaa putiikeillaan ja palveluillaan, Jenni sanoo.

Orimattilan kaupungin uusi kehit-
tämispäällikkö Jenni Tolvanen 
on ollut virassaan muutaman 
viikon ja säteilee tyytyväisyyt-
tä. Jenni on iloinen saamastaan 
vastaanotosta, sillä hänet on toi-
votettu tervetulleeksi jo monien 
yhteistyökumppaneitten taholta. 
Myös Extraa kävi tapaamassa 
Jenniä ja vei hänet tutustumaan 
Kehräämölle. Tässä pikahaas-
tattelu, tutustu.

- Koko aiemman työurani olen 
tehnyt Uudellamaalla. Olen ollut 

muun muassa ravintola- ja huol-
tamoalalla, pankissa yksityis- 
ja yrityspuolella kolmessa eri 
pankkiryhmässä sekä viimeiset 
viisi vuotta Keski-Uudenmaan 
Kehittämiskeskus Oy:ssä, Jenni 
listaa.

- Yrityskehityspäällikkönä 
toimin tiiviissä yhteistyössä 
seitsemän kunnan kanssa. 
Palvelimme kaiken kokoisia 
yrityksiä, kaikilta toimialoilta 
ja kaikissa yhtiömuodoissa. Vii-
meisimmät vetämäni hankkeet 

koskivat omistajanvaihdoksia, 
tuote- ja palvelukehitystä sekä 
tuottavuutta ja työhyvinvointia.

Jenni on 36-vuotias mäntsä-
läläinen perheenäiti ja intohi-
moinen kehittäjä. Hän kertoo, 
että haki kehittämispäälliköksi, 
koska Orimattila sijaintinsa ja 
mahdollisuuksiensa puolesta 
kiinnostaa ja toisaalta oman 
osaamisen laajentaminen kun-
tapuolella kiehtoo.

- Vastaanotto täällä on ollut 
mahtavaa ja moneen hommaan 

olen sulahtanut helposti mukaan.  
Alku on mennyt kokonaisuuk-
sien tilannekatsauksien paris-
sa, jotta saan mahdollisimman 
laajan kuvan tehtäväkentästä ja 
kokonaistilanteesta. 

- Kaupunki vaikuttaa päivä 
päivältä mielenkiintoisemmalta. 
Toivon, että kuntalaiset ja alueen 
yrittäjät ovat minuun suoraan 
yhteydessä ja tulevat kertomaan 
kuulumisia.

- Päijät-Häme toimintakenttänä 
on uusi, joten vinkkejä ja apuja 
kentässä verkostoitumiseen otan 
ilolla vastaan.

Jennin päätehtävänä on olla 
mukana luomassa Orimattilasta 
kilpailukykyistä toimintaympä-
ristöä yrityksille ja asukkaille.

- Vastaan paikallisesta elinkei-
noyhteistyöstä ja olen vahvasti 
mukana kaupungin markkinoin-
nissa.

Uusia tuulia
on luvassa…

- Ilokseni olen huomannut, että 
Orimattilassa on jo nyt paljon 
uutta kehitteillä. Haluan itse 
kuitenkin päästä ensin koko-
naisuudesta selville ennen kuin 
lähden suuria kehittämissuunni-
telmia viemään eteenpäin. Suurin 
näkyvä muutos tulee varmasti 
tapahtumaan viestinnän suhteen, 
jossa itse pyrin olemaan mah-
dollisimman aktiivinen ja avoin. 
Myös kaupungin markkinointia 
tullaan kehittämään paljon.

- Omalta osaltani koitan edistää 
positiivisuutta ja hyvää asennetta 
kaikessa tekemisessä.

- Hennassa on hyvää pöhinää, 
ja on hyvä huomata, että Orimat-
tila uskaltaa olla rohkea ja inno-
vatiivinen tavoitteiden suhteen. 
Minäkin omalta osaltani käärin 
hihat ja lähden viemään Hennaa 
eteenpäin. Loistava sijainti ja to-
della edullinen tonttitarjonta pitää 
saada ihmisten tietoon. Henna 
kaikessa upeudessaan synnyte-
tään asukkaidensa näköiseksi.

Sitten loppuun vielä tärkeä 
tieto tulevista juhlakantreista:

- Jos stetsonin jostain löydän, 
niin mukana ollaan, Jenni lupaa!
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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 39 € 
(ovh 49 €) 

www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

KORJAUSOMPELUA
Ti klo 10-17

Ke ja to  9-14
Muulloin sop. muk.

Erkontie 6, Orimattila
(ent. Varaosakellarin tila)
Puh. 045-8806650
 heli.lahtonen@katsura.fi
myös facebook:
katsurahelilahtonen

Vetoketjujen vaihdot 
Lahkeiden, hihojen ja
helmojen lyhennykset
Kavennukset, paikkaukset ym. 

Kesän grilliherkut ja 
maistuvat makkarat

Ystävällisesti tervetuloa 
maatilan puotiin

To-pe klo 12-17 , la 9-15
Metsolankuja Virenoja

puh. 03 778 4293

Kirt, Kangas ym.
Tähtikisat 27.6.

Perinteiset Orimattilan Tähtiki-
sat keskiviikkona 27.6. klo 18 
urheilukentällä. Ne ovat samalla 
Eero Lehdon muistokilpailut.

Yleisurheiluhuippuja nähdään 
kisoissa, sillä mukaan ovat tu-
lossa mm: Viron Magnus Kirt, 
joka Paavo Nurmen kisoissa 
pesi saksalaiset keihäänheit-
täjät. Miesten kuulassa Arttu 
Kangas saa kovan vastuksen 
Norjan Marcus Thomsenista, joka 
on myös 20 metrin pukkaaja.

Liput 10 euroa, alle 8 v lapset 
ilmaiseksi, 8-15 v. ja eläkeläiset 
5 euroa.

Sarjat ja lajit:
M: 100m, 400m, 800m, 1500 

m, 5000m, seiväs, pituus, kuula, 
kiekko, keihäs.

N: 100m, 400m, 800m, 3000m, 
100 aj, seiväs, 3-loikka, kiekko, 

keihäs.
Lisäksi nuorisokilpailut klo 17 

alkaen! P15: pituus, keihäs. T15: 
100m, korkeus. P13: 60m, pi-
tuus. T13: 60m, korkeus, pituus.

Järj. Orimattilan Jymy

Viron Magnus Kirt on 
hurjassa heittokunnossa.

Erkki katsoo hopeapallolla
vesisuonen ja kaivonpaikan

Rautakankikin niiasi vesisuonen kohdalla Erkin kä-
dessä.

Onko outoja selkäkipuja ja sär-
kyjä, ja et tiedä mistä se johtuu? 
Moni on tuskaillut vaivojensa 
kanssa vuosia ja ei tiedä, että 
yksi syy voi olla maasäteily ja 
vesisuonet, jotka aiheuttavat 
ongelmia.

Erkki Kivinen Orimattilasta 
on tutustunut maasäteilyyn 
ja vesisuoniin, joita risteilee 
kaikkialla maassa.  Maasätei-
lyverkko kulkee aika tarkkaan 
etelä-pohjoinen ja sen itä-länsi 
-akseleilla. Muodostuu neliö, joka 
vaihtelee 5x5 metrin ruuduis-
ta isompiin ruutuihin. Virallinen 
tiede ei asiaa ole vahvistanut, 
mutta ei kieltänytkään. Maapal-
lon magneettikentistä nykyisin 
tiedekin puhuu.

- Isäni oli tuttu maasäteilyä tut-
kineen Mauno Pohjosen kanssa. 
Asuimme Pihtiputaalla ja nuo-
rena kuuntelin isän ja Maunon 
juttuja. Näin kuinka Maunolla 
vahva kuparilanka vääntyi niissä 
kohdin missä kulkee vesisuonia. 
Tietty minunkin piti kokeilla si-
tä vempainta ja se taipui, Erkki 
muistelee. 

Kaikkien käsissä kuparilanka 
tai pajunvarpu ei taivu, vaan se 
onnistuu vain harvoilta ihmisiltä. 
Kyseessä lienevät jollakin tavoin 
erilaiset, erityisherkät ihmiset.

- Täällä Orimattilassa kiinnos-
tukseni vesisuonia ja maasä-
teilyä kohtaan kasvoi. Tutkin ja 
ihmettelin Tietävälän metsässä 
ns. sudenkuopan takana miten 
mustikat kasvavat kuin ruuduis-
sa. Niihin aikoihin kehittelin eri-

laisia heilureita vaimon koruista, 
joilla sitten mittailin vesisuonien 
paikkoja. 

- Kerroin kelloseppä Matti 
Saarenpäälle erikoisesta har-
rastuksestani ja hän oli heti 
juonessa mukana. Matti penkoi 
romuvarastoaan ja löysi sieltä 
hopeapallon, jonka antoi minulle. 
Laitoin palloon ketjun ja näin 
sain hopeapalloheilurin. Siitä 
tulikin hyvä kaveri, joka oli aina 
mukanani, kun olin kaupungin 
rakennustarkastajana.

Erkki on katsonut Orimattilassa 
monien rakennusten paikat ja 
suosittanut sijoittamaan talon 
niin, etteivät maasäteilylinjat osu 
ainakaan niihin huoneisiin, jois-
sa nukutaan. Oman talonsakin 
hän rakensi Koivulaan vuonna 
1980 maasäteilymittauksen jäl-
keen. Olohuoneessa on selvä 
vesisuonien risteyskohta, jossa 
hopeapallo pyörii vinhasti. Sillä 
kohdin ei istuta saati nukuta.

Sähkösäteilyä

Erkki hakee muovisen pussin, 
jossa on leipää. Hopeapallo 
riuhtoo muovin kanssa, mutta 
ilman pussia olevat leivät eivät 
reagoi heiluriin. Myös telkkari, 
kännykkä, tietsikka saavat ho-
peapallon pyörimään vinhasti, eli 
niissä on myös säteilyä. Monille 
ihmisille sähkösäteilynkin on 
todettu aiheuttavan ongelmia.

Sitten Erkki laittaa pöytälam-
pun pistorasiaan ja valo pääl-
le. Heiluri pyörii vinhasti. Erkki 

vaihtaa pistokkeen toisin päin, 
eli napaisuus vaihtuu, ja kas, 
heiluri ei enää heilukaan!

- Sähkön napaisuus vaikuttaa. 
Sitä kannattaisi lähemmin tutkia 
nykyajan herkillä laitteilla. Aika 
jännää, kun toiset oireilevat ja 
toiset eivät, Erkki pohtii sähkön 
ja puhelinten säteilyjuttuja.

Isojen rakennustyömaitten poh-
jia helteellä kaivettaessa Erkki 
on huomannut kuinka pohjan 
savimassa on maasäteilyverkos-
ton kohdalla kosteampaa. Siellä 
muutaman metrin syvyydessä 
kasvaa jopa kortemaista kasvia, 
joka myös ihmetyttää.

Erkillä on omakohtainen koke-
mus miten maasäteily aiheutti 
selkäkipua.

- Kiuruveden mökillä saaressa 
selkäni tuli aina kipeäksi. Sitä 
ihmettelin ja sitten katsoin ho-
peapalloheilurilla sänkyni paikan. 
Se oli vesisuonten risteyskoh-
dassa. Jouduin kipeän selkäni 
takia sairaalaan. Selkä parani, 
kun sängynpaikka vaihtui.

- Hopeapallolla olen katsonut 
myös kaivonpaikkoja. Eräs mies 
rakensi haja-asutusalueelle 
taloaan ja suunnitteli kaivoa 
rinnenotkelmaan. Ei löytänyt 
kaivurillaan sieltä vettä. Sanoin, 
ettei siellä kulje vesisuonia, vaan 
ne ovat siinä rinteessä. Siel-
tähän sitä vettä sitten löytyi. 
Erkki pystyy katsomaan minne 
kannattaa istuttaa marjapensaat 
ja omenapuut.

- Joku joskus istutti vesisuo-
nen päälle tuhkapensasrivistön, 
joka ei elänyt kauankaan, vaan 
kuihtui pois.

Hopeapalloheiluri todella 
pyöri vinhasti Erkin käsissä, 
kun katsottiin vesisuonien 
paikkoja. Erkki ei heiluria itse 
pyörittänyt. Varmuudeksi hän 
näytti vielä miten rautakanki 
”veti” kohti vesisuonta pihassa. 
Käsiote oli avoin, joten mies ei 
rautakankea pystynyt heilutta-
maan. Tämä tarina on tosi.

Reijo VälkkynenHopeapallo heilui vinhasti pihassa, jossa kulkee vesisuoni.
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- 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.

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

SÄHKÖMIEHET OVAT KOKO 
KESÄN PALVELUKSESSANNE

Soita ja tilaa 03 7777 444

Laadukkaat SÄHKÖ-
TARVIKKEET edullisesti!

9€ (84,00)
49€

Taittoveitsi

Kesähelteille
pöytä-
ja lattia-

TUULETTIMET
EDULLISESTI!

c55b

YLIJÄNNITE-
SUOJAT

Hinnat 
alkaen 4€

SÄ
ET edulli

eitsi

Kuka ilkimys?
Jo sai Hennakin ilkivaltaa, kun 
autojen sähkölatauspiste kaa-
dettiin kumoon. Pitää vaan kysyä 
taas kerran, että miksi?

Hennassa ei taida olla paljon 
valvontaa, ainoastaan ratapi-
halla?

Kuka muuten Orimattilassa 
omaa niin tyhmän pään, että 
pitää väännellä liikennemerk-

kejä ja tehdä pahojaan milloin 
missäkin? Onko lapsena ollut 
muuta kuin musta pipo?

Naiivia touhua

Varokaa
mopopojat ym.
Nyt sitten mopopojille ja pol-
kupyörähurjastelijoille tiedoksi, 
että Luhtikyläntieltä Niementiel-
le erkaneva peltotie on saanut 

kettinkiesteen.
Jos tuohon täräyttää vauhdilla 

mopedillaan, niin siinä lentää 
kuski yli sarvien ja niskoilleen 
maahan. Voi silloin käydä tosi 
kehnosti.

Miksi ”tiesulku” taas ilmestyi, 
niin se liittynee betoniporsaa-
seen, jonka kaupunki asetti 
Niementien jatkeelle, ettei ajeta 
vanhalle puusillalle. Samalla tai-
si estyä maanomistajan matka 
omalle pellolleen? Kannattaisi 
neuvotella tieasiat kuntoon ja 
saada kaikille hyvä mieli, myös 
meille peltotien kautta pyöräi-
leville.

Kerttu-täti

Kuvassa maassa makaa-
va latauspiste. Hennassa.

Oheinen auto lavastettiin mukaan kuvaan, jotta näkyy 
kettinkieste paremmin.

Juhlistetaan
30-vuotiskantrit!

Kantrikulkue on ehkä Orimattilan suurin tapahtuma, 
joka kokoaa katujen varsille tuhansia ihmisiä.

Kantrit. Siitä Orimattila tunnetaan 
paremmin kuin moni uskookaan. 

Kantrit syntyivät 30 vuotta sit-
ten. Se on huikea tapahtuma-
matka nousuineen ja laskuineen, 
Kotieläinpuistosta Kehräämölle. 
Moni ennusti, että kantrihenki 
kuolee, kun tapahtuma läh-
ti Kotieläinpuistosta. Vaan ei 
ole kuollut, kantrihenki sykkii 
edelleen ja ihan kuin se olisi 
voimistumaan päin.

Kantriviikko
ja -markkinat

Kantrihenki elää vieläkin voimak-
kaana. Muistoja löytyy kohta 30 
vuoden verran; enimmäkseen 
Kotieläinpuiston ajoilta, jolloin 
vallitsi vielä villin lännen laki 
kantrien suhteen. Vasta reilut 
kymmenen vuotta tapahtu-
mien järjestäjät ovat joutuneet 
viranomaisten syyniin, kun on 
tarvittu mitä erilaisimpia lupia 

tapahtumien järjestämiseen, 
koskien syvästi myös kantreja. 
Kantrit ovat saaneet tuta myös 
ympäristösuojeluviranomaisen 
jopa tarpeetonta kohtelua. 

Tulevan suven kantrit pidetään 
ja juhlitaan pe-la 20.-21.7.

Perjantaina on maanmainio 
kantrikulkue, joka on par-
haimmillaan vetänyt kolmisen 
tuhatta katsojaa katujen varsille 
ja useita kymmeniä erikoisia ja 
hullunhauskoja kulkuevälineitä, 

unohtamatta vanhoja autoja ja 
hevosia, poneja. Kaikki kylät 
haastetaan mukaan ja mistä 
löytyy se hauskin menopeli 
kulkueeseen!

Kantriviikko on viikko 39. 
Tehdään siitä yhdessä iso juttu 
Orimattilan keskustan alueelle! 
Haastetaan toinen toisemme 
mukaan ja nostatetaan kant-
rimeininkiä heti maanantaista 
16.7. alkaen.

Keskustan kaupat voisivat 
ladata kantrimaista ilmettä ja 
yrittäjät sekä myyjät pukeutua 
kantrihenkisesti. Tietty myynnis-
sä olisi myös kantrimeininkiin 
sopivia tuotteita. Kuka mitäkin 
hauskaa keksiikin kauppojen 
sisustuksiin, näyteikkunoihin ja 
vaatetuksiin. Yleisö voisi valita 
kantrihenkisimmän kaupan tai 
yrityksen.

Kantrimarkkinat ladataan pe-
la 20.-21.7. Silloin on luvassa 
erikoistarjouksia hulvattomaan 
hintaan. Kehräämöllä voisi olla 
esillä vanhojen kantrien rekvi-
siittaa, julisteita yms. Kärrytie 
voisi olla kantrikatu??

Nyt kaivataan monenlaisia 
ideoita! Olan Extraa ilmestyy 
11.7. ja silloin on enemmän 
asiaa mm. kantrimarkkinoista.

Perjantaina 20.7. kello 18 
starttaa kantrikulkue Jokivar-
ren koululta. Perjantai-ilta jatkuu 
musiikin merkeissä Kehräämöllä, 
jossa kantri soi vielä lauantai-
nakin. Tarkempaa tietoa, myös 
esiintyjistä, löytyy oheisesta 
kantrimainoksesta.

Nyt on juhlan paikka, sillä 30 
vuotta kantreja on iso juttu. On-
neksi olkoon Orimattila!

Reijo Välkkynen

Toukomarkkinat
onnistuivat mainiosti

Sähköasennuksen edessä oli paikoin jopa tungosta.
(Kuva: Visa Viksten)

Toiseksi viimeinen toukokuun 
lauantai on vakiinnuttanut 
paikkansa toukomarkkinoitten 
osuvana päivänä. Tällä kertaa 
ilmat suosivat ja arviolta väkeä 
liikkui yli 1000 yksilöä eri ta-
pahtumapaikoilla.

Kärrytiellä oli ehkä eniten vils-
kettä, kun reippaat tarjoukset 
ja tarjoilut vetivät. Akku ja Va-
raosan makkaroita meni yli 700 
kappaletta ja Sähköasennuksen 
kahvimunkit loppuivat lähes kät-
telyssä. Onneksi lähikaupasta 

löytyi pitkoa ja kahvitus sujui.
Värisilmässä oli vilskettä ja 

kauppaakin tehtiin tasaiseen 
tahtiin.

Kaupungin liikuntapuoli oli hie-
nosti mukana Värisilmän pihassa, 
ja sielläkin riitti porukkaa rasti-
pisteellä. Orimattilan liikuntaseu-
rat voisivat jatkossa hyödyntää 
ja jalostaa toukomarkkinat, jossa 
voi esitellä omaa toimintaansa.

Hulinaa oli myös Kehräämöllä, 
jossa oli hernekeiton myyntiä 
ja luomutuotteita, kauppaakin 

tehtiin jonkin verran. Ponirat-
sastus kiinnosti tietty lapsia. 
Muutamia peräkonttikirp-
pismyyjiäkin oli paikalla. 
Mascotissa oli kenkähulinaa 
ja grillimakkaraa tarjolla. Noin 
500 kipaletta S-Marketin spon-
soroimaa makkaraa maistui ja 
sai kiitosta.

Kenkäkauppaakin tehtiin. 
Monet hankkivat jalkineensa 
Mascotissa, koska haluavat, että 
Orimattilasta löytyy jatkossakin 
omasta takaa kenkäkauppa.

20.–21.7.2018

Pakaantie 1

20.–21.7.2018

30 v30 v
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PE–LA 20.–21.7. ALKAEN KLO 18.00
Orimattilan Kehräämö, Pakaantie 1 
KAIKEN KANSAN KANTRIKULKUE KAUPUNGILLA
starttaa Jokivarren koululta perjantaina 20.7. klo 18.00
Tule mukaan!

MUSIIKKITAPAHTUMA, ORIMATTILAN MUSIIKKITAPAHTUMA, ORIMATTILAN 

MEROSEN MAUKAS SIKA 

VARTAASSA LA 21.7.

Niinkauan kuin sikaa riittää, kansa 

kiittää. Maukas annos vain 15 €

LIPUT PE 10 € ja LA 15 €, Caravan paikka 15  €/vrk. 

CINA SAMUELSON

Loistava Kantrilady Ruotsista

EKI ja RIITTA

ORCUS BAND

FREEBAND

JIRI NIKKINEN BAND”Jiri ja Bändi, ajoittain parempi kuin aito” HESARIN  lainaus

GEORGE HIGHFILLAinoa esiintyminenEtelä-Suomessa. Kantrinystävien ilta.

ROCKVOYAGE

PERJANTAI 20.7.
Klo 17.00 Coyntry Lato Salon open. Huurteiset tuoppiin.

klo 18.00 ORCUS BAND. Jalka vipattaa paalilla. 

klo 19.00 Ruotsin, Lady Country CINA SAMUELSON & BAND
 Parasta naiskantrienergiaa Orimattilassa sitten Tine Sylvestin.

klo 20.30 GEORGE HIGHFILL AND BAND from USA.
 Todellinen kantri- ja hevosmies suoraan Texasista. Ylläty tästä.

klo 22.00 ROCKVOYACE. British Night Show. Back to the 60th  
and 70th. Show joka sinun pitää nähdä ja kuulla.

Lippu 10 e. Lapset vanhemman mukana ilmaiseksi.
Mukana Riitta, naapurintyttö Väisänen.

LAUANTAI 21.7.
klo 17.00 Country Lato Salon Open, ettei jano yllätä.

klo 18.00 Illan avaus, EKI JANTUNEN mutkattomasti. 
 Eki hoitaa homman.

klo 18.30 EIJA tunnelmoi iskelmä ja kantrisävelet.

klo 20.00 THE FREEBAND Arin kantrikansio esiin ja eikun menoksi.

klo 22.00 Loistava The Beatles tuokio. JIRI NIKKINEN  

The Beatles Tribut BAND. Kuin aito Beatles. Tämä on 
kuulemisen arvoinen juttu.

Liput 15 e
Mukana Orimattilan Kantritanssijat. Huurteista ja purtavaa joka makuun.

LATO 
SALOON 
tarjoaa 
tuopit
joka 

janoon!

Tule viihtymään kesäiltaan! Mukavaa musiikkia joka makuun!
Kantrimurkinaa-virvokkeen kera  Purtavaa paalilla rennossa 
kantrimeiningissä  Kahvit, Sirpan kantrimunkin kera 

 kantrimakkaraa… 

TERVETULOA MUKAAN 30 V JUHLAKANTREILLE !!!
Vaunupaikkoja rajoitetusti karavaanareille. Valosähköllä 15 e/vrk.
Tiedustelut 0400 492 944

KANTRITKANTRIT

PE 20.7. kantripyttipannua ja makkaraa

UUTUUSsinkku
soolona ilmestyi
Eki Jantuselta

- Meillä on merkittävän suuri 
ilo tarjota musiikkivalintoihin-
ne Eki Jantusen uutuussingle 
Polttomerkki sydämen.Noin luki 
lehdistötiedotteessa, jonka Ext-
raakin sai.

Laulu edustaa kuuskytluku-
diggareiden Eki Jantusen ja 
pääarkkitehtinä toimineen Esa 
Niemisen rakkaita mieltymys-
linjoja. 

Miesten päästessä vetämään 
nuoruusvuosien malliin kärkimu-
kavuusalueillaan helsinkiläisessä 
Inkfish -studiossa, biisin paris-
sahan viihdyttiin kuin pikkupojat 
konsanaan! 

Polttomerkki sydämeen piir-
rettiin mm. aidosti tanakkapoh-
jaisten rumpujen & basson pe-
ruskallioille, komeasti kajahtavin 
kitarasooloin, toimivin stemmoin 
ja helähtäviin hammondein.

Polttomerkki sydämen -kap-
paleen takana on ruotsalaiskak-
sikko Bergström / Sandström, 
joilta H-E Holmille irtosi lupa 
uuteen ja niin rakkauskipeään 
suomalaistekstiin.

- Laulun julkaisulla haluamme 
osoittaa kunniaa maaliskuussa 
2018 menehtyneelle ruotsalais-
rokkari Jerry Williamsille, joka 
teki mittavan uran ja levytti mm. 
menestyksekkään ”Number 
One”originalversion yhdessä 
The Violents -yhtyeen kanssa 
vuonna 1963.

”Polttomerkki sydämen” 
löydät laatuversiona näp-
pärästi mm. Spotifysta.
Single julkaistaan ym-
päristöystävällisesti vain 
digitaalisesti.

Kansainvälinen musiikkituulahdus kantreille
Luvassa aitoa kantrimusaa!
Kantrien järjestäjillä on ilo-
uutinen heinähankomusiikin 
ystäville. 30 vuotta vanho-
jen suhteiden myötä kant-
rit saavat mieluisat vieraat 
2018 juhlakantreille. Kaksi 
loistavaa solistia ja rautainen 
kantriyhtye vierailevat pe 20.7 
Kehräämön nurmikon esiin-
tymislavalla George Highfill 
on Oklahomassa asusteleva 
pitkän linjan kantrimuusikko, 

joka taitaa laulun lisäksi ki-
taran ja huuliharpunsoiton. 
Hän on vaikuttanut pääasiassa 
USA:n länsirannikolla. Hänen 
bändeissään on soittanut mm. 
tunnettu tuottajaguru Pete An-
dersson sekä James Burton. 
Burton on vaikuttanut myös 
meille tuttujen Emmy Lou 
Harrisin sekä, toden totta, 
myös kuningas Elvis Aaron 
Presleyn bändeissä.

Onhan meillä siinä nos-
talgiaa ja historian havinaa 
kerrakseen.

Hevostaustaa Georgella on 
veljensä kautta. Velipoika pi-
tää hevostilaa, eli ranchia, 
Okalahomassa. Siellä on myös 
hänellä oma ratsu. George so-
pii erittäin mainiosti Orimatti-
lan hevoskaupungin henkeen. 
Perjantai 20.7. illan toinen 
solisti on Cina Samuelson, 
neljän pitkäsoittolevyn tehnyt 
artisti. Hän keikkailee pää-
asiassa Ruotsissa ja Tans-
kassa. Suomessa hänet on 
nähty lähinnä länsirannikolla, 
joka onkin kantriharrastuk-
sen mekka  Suomessa. Cina 
aloitti lauluhommat jo varhain. 
Ensimmäiset esiintymiset on 

7-vuotiaana radiossa, joten 
rutiinia riittää. Cina asustelee 
Vemmelhult -nimisellä paik-
kakunnalla länsinaapurissa. 
Johnny Samuelson on kitaristi 
ja aviomies, joka saapuu myös 
Orimattilaan vaimon bändin 
soittajana.

Orimattilaan saapuva solis-

tien bändi on mainio, todel-
linen ammattilaisten yhtye, 
jossa ovat mukana: Johnny 
Samuelson, soolokitara: Pe-
ter Nylund, Pedal Steel. Mats 
Lind, rummut. Cristian Lu-
nabba, rummut. Johan Emet, 
kitara. Börje Nylund,basso.
Vanhat countrymusiikin ys-
tävät Teerijärveltä, Pohjan-
maalta ja Ruotsista tuovat 
näin hienon joukon meille 
esiintymään.

Börje Nylund on aikanaan 
esiintynyt Orimattilassa Ti-
ne Sylvestin kanssa. Tinen 
muistavat monet, jotka ovat 
kantrifestareiden paalin päällä 
musiikkia kuunnelleet.

Börje vanhana Orimattilan 
ystävänä tokaisi Teerijärven 

murteella: ”jot vain kyl kai se 
me Orimattilan yksi bra soitto  
tarvitaan”. Se oli, kuulemma, 
keikka Orimattilaan. Ja sillä 
selvä se. 

Perjantai 20.7. on kantrin ja 
popin ilta Kehräämön nurtsilla.

Lauantaina 21.7. on kantrin 
lisäksi loistava The Beatles 
-ilta.

Countryman
from Orimattila

Cina Samuelson Ruot-
sista.

George Highfill Oklahomasta…

20.–21.7.2018

Pakaantie 1

20.–21.7.2018

30 v30 v
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Tilausajoa pikkubusseilla
ilmastoidut 1+16h ja 1+9h bussit

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

Hellimön
palvelut: Polttaripaketit

Onko sinulla polttarit suunnitteilla? Meillä Hellimöllä on hyvin 
suosittua järjestää myös niitä! Olemme koonneet valmiiksi 3 
erilaista pakettia, mutta aina voimme tehdä myös teidänlai-
sen, jos toiveenne olisivat toisenlaiset. Meille sopii noin 5-15 
hengen porukalla, vähän paketista riippuen. Valmiit paketit 
ovat seuraavanlaisia: 
Polttaripaketti 1: Hemmottelua sekä morsiamelle että 
koko porukalle, sisältää:

Morsiamen hemmotteluhoito n.50min, muu porukka rentoutuu 
sillä aikaa suolahuoneessa tai käsiparafiinihoidossa. Lisäksi 
pääsette morsiussaunaan ja porepaljuun. Koko paketin kesto 
n. 3h, hinta 55€/hlö.
Polttaripaketti 2: Aktiviteettia, rentoutusta, saunaa, sisältää:

Kehräämön pelihallin monipuoliset pelailumahdollisuudet 
2h, suolahuone Hellimöllä koko porukalle (max 11hlö yhtä 
aikaa), Saunamaailma ja palju 2 h. Koko paketin kesto n.5h, 
hinta 40€/hlö.
Polttaripaketti 3: Hemmottelua ja saunomista, sisältää:

Morsiamen/sulhasen hemmotteluhoito valinnan mukaan 
(kasvohoito, jalkahoito, intialainen J kuumakivihieronta; 
voidaan tehdä myös esim. sulhasen säärien sokerointi). 
Lisäksi suolahuone muulle porukalle hemmotteluhoidon 
aikana, käsiparafiinihoito koko porukalle takkatilassamme 

sekä saunapaketti (höyrysauna, perinteinen sauna ja palju) 
ja naposteltavaa kaikille. Kesto noin 4h, hinta on 68€/hlö.

Jos kiinnostuit, kysy lisää emma.malinen@hellimo.fi tai 
p.044-3773019, www.hellimo.fi/ryhmavaraukset-2 
Nämä paketit sopivat hyvin myös esim. synttärisankarille!

Tervetuloa tutustumaan! Hellimö, Pakaantie 1, Kerhäämön 
2. kerros. 
Emma Malinen

Mies-
laulajat
lauloivat
kesään
Sunnuntaina 20.5. Myllylän 
koululla soi kauniisti, kun 
Orimattilan Mieslaulajat 
ihastuttivat kevätkonsertil-
laan. ”Kevät, Nainen ja Mies” 
-teema johdatti suoraan 
upeisiin kesäisiin ilmoihin. 
Laulaen ne kesät näyttävät 
siis nykyisin tulevan!
Kuva: Kaija Ahola.

Kuin silloin ennen

Pajatso kilahteli

Tämä merkki etsintäkuu-
lutetaan. Kuka omistaa 
Hennan Ruusu huolto-
aseman tarran? Jos löy-
tyy aito ja alkuperäinen, 
niin voi ottaa yhteyttä 
vaikkapa Nuorelan vä-
keen.

- Hyvin sujuivat Luhtiky-
län Nuorelan pajatsokisat 
20.5., totesi nuorisoseu-
ran puheenjohtaja Helena 

Kainulainen.
- Tärkeintä ei ollut pel-

kästään voitto, vaan run-
sas osanotto, jolla saatiin 

tukea Nuorelalle. Väkeä kävi 
ihan kivasti ja tunnelma oli 
iloinen!

Mestaruuden voitti Ari Id. 

Ihan ei eturessu räpsähtänyt tyhjäksi tällä pelaajalla, mutta 10 vanhaa mummon 
markkaa kilahti alas.

Tapahtumaa tukivat: Säh-
köasennus Olin & Tuomi-
set, Sarin kauneussalonki, 
S-market Orimattila. Suuri 
kiitos kuuluu Ristolle Astikai-
selle ja hänen sukulaisilleen, 
jotka loivat hienon vanhan 
ajan tunnelman Nuorelaan.

Nuorela on luhtikyläläisten 
ja koko alueen kohtaamis-
paikka ja talolla tapahtuu 
monenlaista. Aktiivinen 
nuoriseura pitää yllä hyvää 
kylä- ja kotiseutuhenkeä.

ARTJÄRVI-päivät 
To-su 12.–15.7.2018
Torstaina 12.7.
Kesäillan kymppi, Vuorenmäki klo 18.30, Salmelantie 222
Onkikilpailu, Vuorenmäen uimaranta klo 18.00

Perjantaina 13.7.
Kirsi Vinkki ja Armas -yhtyeen konsertti klo 19.00
Mukana myös paikallisia musiikinharrastajia. Villikkalan 
nuorisoseuran talo, Seuratie 39, vapaa pääsy.

Lauantaina 14.7.
Toritapahtuma, Vuorenmäen urheilukentällä klo 10-14
(toripaikkojen varaukset p. 040 555 3436/Päivi)
mölkky klo 10.30
vahvamies/-nainen kilpailu klo 11.30
Maamiesseuran talo, lounas klo 11-14
Päälliköntalo, kahvila klo10-14
Torilla mm. ympäristöneuvonta-auto Kaisla, poliisi, koneita, 
eläimiä, pomppulinna ym. ym.

Töyrylän kartano, Värjärintie 2
- kartanon kahvila avoinna klo 10-15. Navettagalleriassa 
näyttely

A.Wennström, Värjärintie 3-5, avoinna klo 9-14

Ruskovilla, Kinnarintie 32, avoinna klo 10-14

Museo ja makasiini, avoinna klo 12-14

Sunnuntaina 15.7.
Jumalanpalvelus Artjärven kirkossa klo 10.00
Artjärven Maamiesseurantalolla klo 12.30 Artjärven Maamies-
seura 120 vuotta yhteistoimintaa kaikkien kansankerrosten 
kesken
-Järjestölipun naulaus ja vihkiminen, juhlapuhe. Kunnian-
osoitukset. Näytelmä, musiikkia.
(Tiedot on otettu Villikkala.fi –sivustolta, muutokset mahdollisia).

Artjärvi-päivillä on iloinen meininki!
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Kesän suloja
On se ollut hienoa aikaa kun 
neidot ovat riisuuntuneet turhista 
vaatteista ja tuoneet ilo silmään, 
muillekin kuin Eetvartille.

* * *
Toukomarkkinoilla tuli oikein 
vatta kippeeksi, kun piti ensi 
Kehräämöllä tankata hernekeit-
toa, sitten munkkia ja kahvia 
sekä makkaraa Kärrytiellä ja 
kaiken huipuksi meikä änkesi 
vielä Mascotinkin eteen vetä-
mään makkaran naamaansa. 
Kerralla liikaa tuhtia sapuskaa. 
Ei kestä enää meikä niin kuin 
nuorna miesnä, kun koskis-
pullokin meni vartissa parilla 
kulauksella.

* * *
Orimattilan julkkis, tämä pitkälle 
loikkiva kaunis, vaihtaa kuulem-
ma useammin valmentajaa kuin 
Heinämaan mies sukkiaan? Noin 
Eetvartti sen kuuli paikallises-
sa herkkusuupuodissa. Siellä 
missä on niin maukasta, myös 
katsottavaa.

No, ans kattoo joko tuloksissa 
tapahtuu tai sitten se oli siinä. 
Yleensä niitä tekosyitä ilmaantuu 
kun homma ei kulje? Toivotta-
vasti 14 metriä paukkuu jatkossa 
joka kisassa rikki.

* * *

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.
Noutojakelussa: Kehräämö 
ja K-Supermarket Orimattila.
Jakelupainos:

n. 10.500 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
11.07.2018

torstaisin klo 17-19.
3. krs. Pekka

Löytty 044 3160 925

SUOMI-
TIKKAA

Kehräämöllä

Tavataan
kantreilla
20.-21.7.

2018!

Tehdas sulkeutuu juhannuksen viettoon
to 24.6. klo 14,30 ja avaamme taas ma klo 9.00,
juhannuksen jälkeen yövuoro palvelee 05 asti.

Erkontie 11.          ravintolatehdas.fi

Oma koti syntyy ideasta
– tule ideoimaan kanssamme!
Lämminhenkisestä hirrestä syntyy terveellinen ja aikaakestävä koti.

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 

NAUTI KESÄSTÄ
ORIMATTILASSA 

Matkahuolto/Vahvatassu
avoinna jo aamuseiskalta
- Olemme kesäkuun alusta 
alkaen avoinna arkisin  klo 7 
– 18 ja lauantaisin klo 10 – 14.  
Uusien aukioloaikojen ansiosta 
Matkahuollon paketteja pää-
see noutamaan tai lähettämään 
joustavammin, kertoo Vahvatas-
sun ja Matkahuollon asiamies 
Katja Kalenius.

- Kuormia tulee edelleen kah-
desti päivässä, aamupäivällä ja 
iltapäivällä. Pikapakettien osalta 
toimitettavuus lisääntyy. Uskon 

uusien aukioloaikojen helpotta-
van muiden yrittäjien arkea ja 
tämä parannus on nimenomaan 
vastaus heidän pyyntöönsä.  

- Yksi suuri tekijä aukiolo-
aikojen parantamisessa ovat 
myös uudet säädökset, jotka 
mahdollistavat oppisopimuksen 
teon kesän ajaksi, Katja intoilee

Uudet aukioloajat ovat voi-
massa 31.8. saakka mutta 
kokeilun onnistuessa niitä 
jatketaan.

Heinämaalla olisi muuten mu-
kavaa.., mutta miksi kukaan ei 
pane Ely-keskusta kuriin ja suo-
laamaan Sepänjoentietä? Kyllä 
nyt pitää Laaksosen Pepen taas 
ärjäistä kunnolla.

Tie pöllyää niin, ettei eteensä 
näe, kun suuret sorarekat siitä 
ajavat. Moni onkin pöllyssä kaa-
tunut polkupyörineen ojaan, ja 
vielä ilman alkoholin vaikutusta. 
Onneksi Salon Korjaamon 
autopesu on palvellut hyvin 
myös meitä heinämaalaisia. 
Tosi usein on pesua tarvittu. 
Nyt on Laaksosen Pepellä näy-
tönpaikka panna Ely-keskus 
ojennukseen!

* * *
Toisenlainen tiejuttu kummas-
tuttaa ns. Niementien jatkeella, 
joka vie vanhalle Porvoonjoen 
sillalle. Tie on ollut kevyenlii-
kenteenväylänä ja betonipossut 
ovat olleet sillan molemmissa 
päissä estämässä autoliikennettä 
sillalle. Moni onkin kironnut jou-
tuessaan peruuttamaan satoja 
metrejä takaisin sillalta, kun ei 
ole voinut kääntää autoaan 
ympäri kapealla tiellä. Heh heh. 
Nyt ilmeisesti kaupungin toi-
mesta on laitettu betonipossu 
ja ”ajoneuvolla ajo kielletty” 
-merkki kyseisen tien alkupää-
hän. Samalla estetään maanvil-
jelijän pääsy omalle pellolleen, 
ja hän joutuukin nyt ajamaan 
ojan ylitse päästäkseen omille 
mailleen. Ou nou. Ilmeisesti 
sitten vastatoimena on laitettu 
peltotielle ketjueste?

* * *
Onko Orimattilassa noussut 

pakkokeinot esiin, kun mm. 
Virenojan ja Mallusjoen kiin-

teistöjä patistetaan liittymään 
kunnalliseen jätevesiverkkoon? 
Kyseessä on siis sellaiset ha-
ja-asutusalueitten kiinteistöt, 
joiden nurkilla on kunnallinen 
paskaputki. He ovat saaneet 
paimenkirjeen liittymisestä jä-
tevesiverkkoon. Monet tahot ovat 
ottaneet asian johdosta yhteyttä 
Eetvarttiin.

Onko tässä jonkinlainen epäon-
nistumisen jälkeinen vastaisku, 
kun kaupunginjohtajan esitys 
kaatui taannoin kaupunginhalli-
tuksessa puhtaasti 9-0? Pieski-
hän esitti, että Orimattila liittyisi 
kunnallisen jätehuollon piiriin, 
jossa Päijät-Hämeen Jätehuolto 
Oy olisi hoitanut Orimattilankin 
loka- ja jätevesikuljetukset. Se 
olisi tiennyt monelle nykyiselle 
lokapalveluyrittäjälle lopputiliä.

Orimattilassa on onneksi fiksu 
kaupunginhallitus ja se ei läm-
mennyt moiseen monopolipe-
liin, jonka joku Päijät-Hämeen 
jätelautakunta oli kaikessa 
hiljaisuudessa valmistellut…

Eetvartin mielestä ketään ei voi 
pakottaa liittymään kunnalliseen 
jätevesiverkkoon. Löytyy monia 
perusteita, jotka vapauttavat kiin-
teistöt. Vesilaitos voisi nyt ottaa 
sitä lusikkaa siihen kauniiseen 
käteensä ja neuvotella näitten 
rakkaitten orimattilalaisten 
kanssa. Yhteistyössä ne hom-
mat pelaavat eikä pakottamalla. 
Kuitenkin ne jätevesijutut ovat 
kiinteistöillä jo hoidossa ja lo-
kapalvelut pelaa.

Ainoa todellinen pakko on 
köyhän kuolema. Meikä tietää.

* * *
Kaupunginhallitus saa muutenkin 
kiitosta. Siellä hommat nykyisin 
sujuu ja päätöksiä on nuijittu 
ilman turhia höpinöitä. Ei ole ollut 
enää mitään marttakerhon ko-
kouksia niin kuin edelliskaudella. 

* * *
Taas on joku paikallinen kaheli 
väännellyt liikennemerkit sol-
muun, nyt Lahdentien varrella, 
Haikulan ja Kaunistontien liit-
tymässä. Eipä ole kovin välkky 
tyyppi.

* * *
Eetvartti on kaipaillut farkku-
liikettä Orimattilaan, joskus 
jopa Megamyynnin kauniille 
neidoillekin sitä kainosti esittä-
nyt. Oheinen farkkumuoti riehuu 
nyt maailmalla, muttei ole ihan 

meikän mieleen. Siinä kun voi 
pikku jalkakin pilkahtaa, kun 
hyppää mättähältä mättähälle.

* * *
Koulut ja muutkin opinahjot jäivät 
kesäisille laitumille. Entisaikaan 
moni tyttö toivoi ja saikin älliä 
ja kukkia.

- -
Nuorten kesätyöpaikat vaan ovat 
kiven alla. Onneksi paikalliset 
marketit ottavat muutamia ke-
sätöihin. Siitä kiitos kauppiaille.

* * *
Kantreihin on aikaa reilu kuu-
kausi. Ans kattoo mitä se seni-
or-Tuominen on taas keksinyt 
meille mukavaa. Allakkaan va-
raus 20.-21.7. kantreille.

* * *
Sitten liikennetiedote: Varokaa 
liikenneympyröissä iäkkäämpiä 
kuskeja, ettei kolise. Viime vii-
kolla meikä oli jo pyörimässä 
Heinämaantieltä ympyrästä 
Luhtikyläntien suuntaan, kun 
Lahden suunnasta ajoi eteen 
VW Bora, jota kuljetti jo ikänei-
toen. Väriltään beige. Siis auto. 
Mimmi ei välittänyt pätkääkään 
jo ympyrässä olevista ja kiilasi 
eteen. Onneksi meikällä vielä 
pelaa vehkeet ja yksi jalka ehti 
jarrulle.

* * *
Pannaas ees juosten.

E E V A R T T I

Tämä papparainen osti 
uudet farkut. Tuskin hur-
maa naisväkeä. Ei asiaa 
kantreillekaan.

Heinämaantiellä pöllyää nyt liikaa. Happi end.

Niementielle asetettiin betonipossu, ehkä väärään 
kohtaan, sillä noin 100 metrin päässä oikealla on 
liittymä maanviljeilijän pellolle.

Joku älytön kääpiö jaksaa väännellä liikennemerkke-
jä. Haikulan suunta.
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Orimattila, puh. 040 546 3076

Kaivojen pesut, pohjamassojen vaihdot,

KIINTEISTÖ KANE

Kun tarvitset puhdasta vettä, soita meille!

kuivanakin kautena

Puhtaan veden
kuljetusta

,

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00
la 9.00-13.00

AINA EDULLISESTI!

www.lantmannenagro.fi/orimattila

5900

1990

AJOLEIKKURI MCCULLOCH 
M125-97T POWERDRIVE

KUULOSUOJAIN 
ZEKLER 412R

L.BRADOR 
HUPPARI ZZEEKLKKLERER 412R412RR

159500
RUOHON- 
LEIKKURI 
VIKING MB2RC

29900
399€-100€ = 

000

LOPUT

-25%

KUN ET TAHDO 
PANKILTA KOHTELUA 

VAAN PALVELUA

Erkontie 13, ORIMATTILA | www.saastopankki.fi/myrskylansp

#tahdoenemmän

Parhaat ulkomaalit tarjoushintaan koko kesän!

Värisilmä auttaa

Värisilmä

POUTA
talomaali

Värisilmä

PILKE
kuultava
puunsuoja

Teknos

VISA
peittosuoja

Tikkurila

VINHA
peittosuoja
valk.

Teknos

PANU
talomaali

Nordica

EKO
Virtasen

4 ÖLJYN
maali

PAINTY
aito keitto-
punamulta-
maali

6900
/9 l

+ sävytys

6990
/9 l

+ sävytys

7990
/9 l

+ sävytys

9590
/11,7 l

+ sävytys

9290
/9 l

+ sävytys /9 l
+ sävytys

102,-179,-
/18 l

+ sävytys

119,-
/9 l

+ sävytys
2490

/10 l

VAIN

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

Borosan
tapettimallisto 

varastokuosit

-30%

690
/m2

Meiltä JATKUVASTI myös
todella edullisia OUTLET-laattoja

Kylpyhuoneet
kuntoon, upeilla

LAATTA- JA
KALUSTE-

UUTUUKSILLA!

alk.


