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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

Avaa tili!
Saat 12 kk
korotonta

maksu-
aikaa!

Ajanvaraus netissä www.orimattilannakokeskus.fi

(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

osta 1
saat 2

Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

Tai

OUTLETISTÄ

Näöntarkastus optikolla
kaupan päälle!

kehykset 0€

Kysy lisää myymälästä

SILMÄLÄÄKÄRIT:
To 4.7.  Jukka Siitonen
To 11.7. Jukka Siitonen
To 25.7. Ritva Lemola
Ma 29.7. Jukka Siitonen
Ke 31.7. Ritva Lemola
To 8.8 Jukka Siitonen
Ma 12.8. Ilkka Puusaari
To 29.8. Aleksi Sarkola

Ma - to 10-17

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

UUTTA TEHTAALLA!

Lauantaisin ja sunnuntaisin
lounasbuffet tarjolla klo 12-15
LOUNASBUFFET Lapset 5€ (3-6v)

 10€ (7-9v)
 15€ (10-12v)

Tule nauttimaan kesästä
aurinkoiselle terassille!
Erkontie 11
ORIMATTILA
ravintolatehdas.fi

20€

Kenkätalo
MASCOTTI

Mascotista kesäjalkaan!

NAISTEN
AJANVIETEKENKÄ

36-42

29€
Naisille ja
miehille
VAPAA-AJAN
KENKÄ

36-46

30€
Naisten
TARRA-
LENKKARI
koot 36-42

LENKKARIT
miehille

41-45

Tarj. tuotteita niin kauan kuin riittää!!!
Erkontie 14, S-marketin vieressä, 
ORIMATTILA, puh. 050 309 3383

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

TYHJENNYSMYYNTI
JATKUU!!!
Kaikki lasten
jalkineet pois!
- TEE NYT
LÖYTÖJÄ! 20€ 10€

Orimattilassa on kesä!!!
Luvassa on runsaasti 
kesäisiä tapahtumia.

Käytetään paljon
Orimattilan omia
palveluja ja kauppoja

Aurinkoisia  
päiviä kaikille!
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Virenojan uimapaikka
Se on sitten kesä. Melkein myös Virenojalla, joka sai kyl-
män viileän kohtelun kaupungilta, kun paikallinen ihana 
yhteinen uimapaikka poistui kaupungin uimarantana. Useita 
vuosia yksityisen maanomistajan mailla ollut upea lampi ei 
enää sopinut vuokrattavaksi kaupungille maanomistajan 
pyytämällä aiemmalla 5000 euron vuosikorvauksella, vaan 
kaupunki tarjosi virenojalaisten ja lähialueen virkistysalueen 
vuokraksi tonnin vuosihintaa.

Alue on ollut vapaassa käytössä myös talviaikaan luis-
tellen. Kaupungin tarjoama hinta olisi nyt ollut 20% siitä, 
mitä kaupunki maksoi vielä vuonna 2014. Viime vuosina 
maanomistaja on antanut käyttää uimalampea veloituksetta.

Uimarannan pukukopit, wc ja laituri poistettiin kaupungin 
toimesta toukokuun puolivälissä. 

Virenojan kyläläiset olivat olleet yhteydessä lukuisiin 
päättäjiin ja vedonneet uimapaikkansa puolesta, mutta 
mitään vastakaikua ei tullut.

Tuntuu ikävältä, että Virenojan alueen asukkaat, lähin-
nä lapset ja nuoret, jäivät nyt ilman omaa uimarantaa. 
Kyläläiset ovat pitäneet talkoilla alueesta hyvää huol-
ta, joten pyydetty korvaus ei olisi maailmaa kaatanut? 
Jos kyseinen uimaranta olisi ollut Hennassa, niin sitten se 
olisi vuokrattu viidellä tonnilla?

Hyvin hoidettuja alueita

Näin kaunis uimapaikka oli Virenojalla kaikkien 
yhteisessä käytössä.

Orimattilassa on keskustassa puistikkoalueita ja julkisia 
sekä taloyhtiöitten pihoja, joiden kesäaikainen hoito saa 
pääosin kiitosta.

Ilmeisesti kiinteistöhoitofirmat kisaavat keskenään kuka 
tekee kauneinta jälkeä. Ja sehän on hyvä se.

Yksi hyvin hoidettu alue on As.Oy. Koivukaaren ja Luhti-
kyläntien varrella oleva rivitalon ja pyörätien välinen alue 
(Koivulan kioskin lähellä), joka on useita vuosia ollut tiptop 
nurmikonleikkuun osalta. Hommia hoitaa Nahkhiir.

Vaarallinen tiesulku
Tästä kettingillä suljetusta peltotiestä on kirjoitettu ennenkin. 
Kyseessä on yksityinen peltotie, joka lähtee Luhtikyläntieltä 
ja vie Niementielle.

Kevätkylvöjen jälkeen ilmestyi taas kettinkiviritelmä muovipus-
seineen sulkemaan tien. Nyt herää kysymys, että kuka vastaa, 
jos joku mopopoika ajaa kettinkiesteeseen ja lentää siitä nurin 
niskoin? Seuraukset voi pahimmillaan olla aika järkyttävät. 
Miksi kyseiseen kohtaan ei hommata laillista puomia, jolloin 
se näkyy taatusti?

Tällainen ”tiesulku” voi olla todella vaarallinen…

Tervetuloa Prisma!
Suurkiitos Osuuskauppa Hämeenmaalle, kun se rakentaa 
Prisman nykyisen S-Marketin paikalle. Se teko pelastaa 
Orimattilan keskustan.

Reijo Välkkynen www.olanextraa.fi

HARKITSETKO RAKENTAMISTA?
Valitse energiatehokas ja terveellinen hirsitalo! 
Toteutamme kotisi sinulle talopakettina tai 
muuttovalmiiksi toteutettuna – valintasi mukaan.

Olli Kivi, talomyyjä
p. 044 540 4000
olli.kivi@mammuttihirsi.fi

Katso mallistomme jo 
tänään osoitteesta 
mammuttihirsi.fi

Mammuttihirsitalo sopii
omakotitaloksi Pennalaan

Orimattilan Pennalan Uotilan-
rinteen 24 omakotitonttia ovat 
myynnissä. Kesäkuun alussa 
tonteista oli varattu 9 tonttia ja 
yksi on myyty.

Uotilanrinteen tontit sijaitsevat 
Lankilantien vieressä, lähellä 
Pennalan koulua, joka on tien 
toisella puolella. Alue on nimensä 
mukaisesti rinnemäistä.

Omakotitonttien koot ovat noin 
1021–1263 m2. Tontit maksa-
vat 20420–25260 euroa, jonka 
päälle lisätään lohkomiskulut. 
Tonttien neliöhinta on 20 euroa. 
Tontin voi myös vuokrata ja vuo-
sivuokra on 6 % myyntihinnasta. 
Rakentamaan tonteille pääsi 1.6. 
alkaen.

Millainen omakotitalo sopisi Uo-
tilanrinteeseen, sitä Extraa kysyi 
orimattilalaiselta Olli Kiveltä, jo-
ka edustaa Mammuttihirsi-taloja.

- Hirsitaloja on tehty jo kauan, 
kaupungeissa vanhimmat oma-
kotitalot ovat hirsirakenteisia.

Senkin vuoksi hirsitaloja ar-
vostetaan, ne ovat pitkäikäisiä, 
Olli selvittää.

Hirsirakenne on joustava talo-
mallille, samalla se on kestävä 
rakenne, joka takaa pitkän iän. 

- Hirsitalojen arvo säilyy hy-
vin. Hyvin rakennettu hirsitalo 
hienolle paikalle, kuten tänne 
Pennalan Uotilanrinteelle, on 
hyvä hankintapäätös.

Hirsitaloja voidaan valmistaa 
asiakkaan toiveisiin ja tarpeisiin 
hyvinkin yksilöllisin ratkaisuin, 
joko laajana materiaalipakettina 
lisättynä asennuksella tai muut-
tovalmiina hirsitalona.

- Hirsitaloihin käy kaikki pe-
rustustapamallit ja lämmitys-
muodot, ne sopivat taajamaan 
ja haja-asutusalueelle. Kaupun-
kialueelle kehitetty city-jiirinurk-
ka on Mammuttihirren ratkaisu 
taajamaan rakennettaviin hirsita-
loihin - perinteisellä viistehirrellä 
tai modernilla kanttihirrellä.

- Olli kertoo, että hirsitalojen 
hyviä erikoisominaisuuksia ovat 
sisäilman hyvä laatu, ulkosei-
nien hengittävyys, kosteutta 
tasapainottava seinärakenne. 
Siksi Mammuttihirsitalot sovel-
tuvat erittäin hyvin allergioista 
kärsiville, myös viherkasvit ja 
kotieläimet viihtyvät oikein hyvin 
hirsitalossa.

Talon sisäilman laadusta 
ja hengittävyydestä on tullut 
merkittävä tekijä, kun valitaan 
talon rakennetta ja ominaisuuk-
sia omalle uudelle kodille.

- Vastaava mestari on tittelinsä 

mukainen.
Hyvän vastaavan mestarin 

palkkaaminen on tärkeää, sillä 
nimenomaan ammattiosaami-

sesta on iso apu. Ammattilainen 
on kohteen ”kapellimestari” joka 
johtaa tekemistä rakennuskoh-
teessa. Vastaava mestari valvoo, 
hän pitää aikataulut näpeissään 
ja vastaa työmaan työturvallisuu-
desta, sekä kohteen eri aikaan 
tehtävistä tarkastuksista ja tekee 
niistä lakisääteiset pöytäkirja, 
Olli neuvoo.

- Voit itse vaikuttaa uuden hir-
sikodin hintaan, sillä hirsitalopa-
kettia tilatessa hyvin suunniteltu 
rakenne ja sisältö säästävät eu-
roja. Siihen saat ammattiapua 
omalta talomyyjä-suunnittelijalta, 
Mammuttihirren Olli Kiveltä.

Huolellisesti laadittu tarjous-
pyyntö antaa jo vastauksia 
toimitusaikaan ja rakentamisen 
aikatauluun.

Mammuttihirsitaloista saat 
lisätietoa: mammuttihirsi.fi

Tässä yksikerrosmallinen Mammuttihirsitalo, porras-
tetulla rungolla ja korkealla sisäkatolla. Sopii erin-
omaisesti Uotilanrinteeseen.

“ Hirsitalojen hyviä erikoisominaisuuksia 
ovat sisäilman hyvä laatu, ulkoseinien 
hengittävyys, kosteutta tasapainottava 

seinärakenne.

- Uotilanrinne on kaunista maa-
laismaisemaa. Taustalla olevaan 
Pennalan kouluun on kivenheiton 
matka, Olli toteaa.
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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 49,50 €) 

www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

Orimattilan kesässä tapahtuu!!!
Kantrifestarit
pe-la 19.-20.7.
Kehräämön alue
ERKKOROCK
LA 3.8. klo 17
kaupungintalon
ja Tehtaan alue

Menossa mukana myös tuttu juttu!

Orimattilan kaupunki haluaa tuoksuttomaksi
Kaupunginhallitus päätti suhtautua myönteisesti Ari Anttilan ja seitsemän 
muun valtuutetun tekemään valtuustoaloitteeseen, jossa ehdotettiin 
Orimattilan kaupungin osallistuvan Hengitysliitto ry:n Tulethan tuoksutta 
-haasteeseen. Seuraavaksi aloite menee valtuuston käsittelyyn. Myös 
lukuisat muut kunnat Suomessa ovat ottaneet haasteen vastaan.

- Tuoksuttomuus on tapa huomioida kanssaihmiset ja kaupunkilaiset, 
hyvinvointipäällikkö Kristiina Hämäläinen summaa.

- Tavoite on parantaa työhyvinvointia ja vähentää terveysriskejä, 
joita koituu voimakkaista tuoksuista yliherkille ja allergisille.

Allergia- ja astmaliiton mukaan suomalaisista jopa 10-40 %:n ar-

vioidaan kärsivän tuoksuyliherkkyydestä. Tuoksuvat tuotteet voivat 
aiheuttaa mm. pahoinvointia ja päänsärkyä.

Tuoksuttomuus koskee henkilöstön lisäksi kaikkia kaupungin tiloja 
ja tapahtumia.

Käytännössä periaatteeseen sitoutuminen tarkoittaa tuoksuttomuuteen 
kannustamista, asian mainitsemista esimerkiksi tapahtumakutsuissa 
sekä huomion kiinnittämistä aine- ja tarvikevalintoihin muttei ole 
velvoittava.

Kaupungin työntekijöiden ja tilojen lisäksi haaste on toive asiak-
kaille – tulethan tuoksutta!

Vanhoja Mustangeja
lauantaina Meroselle
Tulevana lauantaina kannattaa 
lähteä tutustumaan Maatila-Li-
ha Meroselle, Metsolankuja 95, 
Virenoja.

- Meille tulee vierailulle vanhoja 
Mustang-autoja n. klo 11 alkaen. 
Nähtävillä on hienoja autoja, jotka 
herättävät nostalgiaa. Tervetuloa 
tutustumaan autoihin ja Maatilan 

puodin herkkuihin, Erja Meronen 
toivottaa.

Mustangit lähtevät Tavaratalo 
Kärkkäisen pihasta ajelemaan 
letkana Lahdentietä kohti Meros-
ta klo 10.30. Niitä voi bongailla 
myös matkan varrella.

Ratin takana on Päijät-Hämeen 
Mustangistit.

Orimattilan kesäteatteri 

Työmiehen Vaimo
Kesällä 2019 Orimattilan teatteri juhlistaa Minna Canthin juhlavuotta 
suuresti, kun Jätinpesän näyttämöllä nähdään Tapani Kalliomäen 
ohjaama ja sovittama versio Minna Canthin ehkä tunnetuimmasta 
teoksesta Työmiehen Vaimo!

Jätinpesän kesäteatteri (Urheilutie 11, 16300 Orimattila)
Liput 20 € / 15 € Varaukset ja tiedustelut: myynti@orimatti-

lanteatteri.fi
Tapahtuma-ajat: la 29.6. klo 19–21, ma 1.7. klo 19–21, ke 

3.7. klo 19–21, to 4.7. klo 19–21, su 7.7. klo 15–17, ma 8.7. klo 
19–21, ke 10.7. klo 19–21, to 11.7. klo 19–21, su 14.7. klo 15–17, 
ma 29.7. klo 19–21, ke 31.7. klo 19–21, to 1.8. klo 19–21, su 
4.8. klo 15–17, ma 5.8. klo 19–21, ke 7.8. klo 19–21, to 8.8. klo 
19–21, su 11.8. klo 15–17.

Kohta ei ole enää tekijöitä omasta takaa

Kari on huolissaan Suomen
kenkäteollisuuden puolesta
Suomi on menettämässä omavaraisuutensa 
monella eri yritysalalla, kun tänne rahdataan 
kiinalaista ja muitten halpamaitten tuotteita. 

Suomalaiset yritykset eivät enää pärjää 
halpatuonnille. Suomalaisia kenkätehtaitakin 
on enää jäljellä 4-5 ja nekin ovat suurissa 
vaikeuksissa halpatuonnin takia. Sama 
koskee vaate- ja huonekaluteollisuutta. 
Sama koskee monia muitakin perinteisiä 
käsityö- ja teollisuusaloja.

Extraa kävi morjestamassa Kenkätalo 
Mascotin Kari Wiioa, joka jaksaa uskoa 
suomalaiseen kenkään ja valmistaa edelleen 
kävely- ja huopakenkiä.

- Halpatuonti on syyllinen suomalaisen 
kenkäteollisuuden alamäkeen ja hiipumi-
seen, Kari sanoo terävästi.

- Ei me kengänvalmistajat voida tehdä niin 
halvalla jalkineita kuin Kiinassa, jossa palkat 
ovat murto-osa suomalaisten palkoista ja 
sosiaalimaksuista.

Kari sanoo, ettei Kiinassa tehdyt kengät 
eivät sovi härmäläisten jalkaan tällä hetkellä. 

- Kiinalaisissa kengissä on erilainen lesti. Ja 
jos se ei sovi, niin ei sovi muukaan. Lisäksi 
ne ovat useimmiten keinoaineista tehtyjä. 
Suomalainen tarvitsee hengittävän kengän.

Suomalainen kenkä on aina ollut laadu-
kas, joka näkyy myös tuotteen hinnassa. 
Se on luotu kestämään kovaa kulutusta 
ja vaativia olosuhteita. Se ei mene parin 
käytön jälkeen rikki niin kuin usein käy 
halpatuotteille.

Lasten jaloista
pidettävä huolta

Kari kertoo, että Mascotissa on käynyt äitejä 
lastensa kanssa. Ja mikä surullista, niin 
kaikilla heillä on ollut jalassa muoviset ja 
jäykät crocsit. Niitä on käytetty joka päivä 
keväästä läpi kesän syksyyn. Ja nyt äiti 
haluaisi ostaa lapsille syyskengät kouluun.

- Siinä on käynyt niin, ettei lapsille enää 
löydykään normaaleja jalkineita, kun 
crocseissa on heidän varpaansa levinneet 
haralleen, kasvaneet kuin sammakon rä-
pylöiksi. Johtuu siitä, kun kovissa crocseissa 
ei kävellä päkiällä, vaan jalka joutuu ikään 
kuin töksähtelemään eteenpäin.

- Jalan pitää päästä kengässä liikkumaan 

normaalisti, sitä varten ihmisjalassa on pä-
kiä ja kantapää, jotka hyvässä jalkineessa 
myötäilevät joustavaa kävelyä. Sopivissa 
jalkineissa pitäisi pystyä seisomaan var-
paillaan. Crocseissa se ei hevin onnistu, 
kun ne ovat niin klomot ja taipumattomat.

- Jos haet muutamalla eurolla halpamyyn-
nistä crocseja lapselle, niin mihin se päätyy? 
Kari kysyy ja toteaa, että silloin lapsen jalat 
ovat vaarassa tuhoutua.

- Lapsillekin pitää olla kunnon nahka-
kengät, jotka maksavat hieman enemmän, 
mutta pitävät jalat kunnossa. Tämä tiedoksi 
äideille ja isille sekä isovanhemmille. Kotoa 
se oppi aina lähtee.

Mascotissa on parhaillaan menossa 
lasten jalkineitten loppuunmyynti. Kaikki 
lasten jalkineet myydään nyt 10-30 eurolla. 
- Ja ne ovat laadukkaita lasten jalkineita, joita 

kannattaa nyt tulla katsomaan ja ostamaan!
- - -

Pitäisikö olla
jo huolissaan?

Tähän halpatuontiasiaan olisi syytä päättäjien 
vihdoinkin puuttua. Ei maalailla pirua seinille, 
mutta kun tulisi sota tai muu taloudellinen 
ahdinkotila, niin kuka Suomessa osaa val-
mistaa enää mitään?

Nyt olisi syytä laittaa rajat kiinni myös 
halpatuonnille. Suomessa on ihailtu Kalle 
Anttilaa, Kyösti Kakkosta, Toivo Sukaria, 
Juha Kärkkäistä ja muitakin ns. halpatavaran 
maahantuojia.

Voisi kysyä, että ovatko he tehneet Suo-
melle hyvän teon, kun suomalainen tuote 
ei enää pärjää kotimaassaan?

Reijo Välkkynen

Kari on vahva suomalaisen kenkäteollisuuden puolesta puhuja.
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Graafisen alan palvelut
vuosien kokemuksella
Suunnittelen ja toteutan lehti-ilmoitukset, 
lehdet (myös järjestölehdet), esitteet, kirjat 
jne. haluamaasi muotoon sekä toimitan 
painovalmiin aineiston painoon.
Otan myös kuvat ilmoituksiin tarvittaessa.

Ota yhteyttä!
maaritov@hotmail.com • P. 040 506 1941

Maarit Ovaska, Orimattila

KORJAUSOMPELUA
Avoinna kesällä
tiistaisin 10-17,
tai sop.mukaan

Erkontie 6, Orimattila
käynti Tullintien puolelta
Puh. 045-8806650
 heli.lahtonen@katsura.fi
myös facebook:
katsurahelilahtonen

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

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

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

Topintie 2, 16300 Orimattila

Rakkaudesta 
liikuntaan!

Pakaantie 1,
Kehräämö 2. krs

Aroaskel jalkahoitola
Rantatie 6, I krs, ORIMATTILA

Tella Aronen, puh. 040 5238910

Parasta
Sinun
jaloillesi!

HEINÄKUUSSA
tavataan 10.7.

Mitä stressinhallinnan valmennus on?
Stressi on kehon ja mielen valmiusti-
la, joka pitkään jatkuessaan haastaa 
elimistön korjausjärjestelmää. Pitkään 
jatkunut stressi aiheuttaa lukuisia oi-
reita ja sairauksia. Pahimmillaan se 
tappaa. Stressin syyt ovat moninaiset. 
Nykymaailman hektisyys ja jatkuva 
ärsyketulva laittavat aivomme käy-
mään ylikierroksilla. Jos johonkin tulisi 
panostaa, on se mielestäni palautu-
misen taidot. 

Toimin stressinhallintavalmentaja-
na ja minulta kysytään usein, mitä 
valmennus pitää sisällään. Osa ku-
vittelee, että omaan taikurin taidot ja 
taion stressitekijät pois elämästä. Osa 
taas ajattelee valmennuksen olevan 
enkelipölyä ja yksisarvisten laukkaa. 
Ikävä kyllä en ole taikuri, enkä usko 
hölynpölyyn. Tehtäväni ei ole poistaa 
asiakkaan stressitekijöitä. Tehtäväni 
on antaa asiakkaan oivaltaa mihin 
stressaaviin asioihin hän voi vaikuttaa 
omilla teoillaan ja miten hän voi hallita 
stressiä paremmin sekä fysiologisesti 
että mentaalisesti. Elämä tuppaa tuo-
maan eteemme asioita, joihin emme 
voi vaikuttaa, mutta stressinhallinta-
taitoihimme voimme vaikuttaa. 

Opetan siis taitoja, jotka ovat hyvin-
voinnin ja tehokkaan suorituskyvyn 

perusedellytyksiä. Autan ymmärtämään 
stressin ja palautumisen fysiologiaa, 
sillä ilman ymmärrystä on vaikea lähteä 
muokkaamaan toimintatapoja. Opetan 
palautumisen taitoja ja autan ymmärtä-
mään kehon ja mielen yhteyttä. Annan 
konkreettisia, tieteellisesti tutkittuja 
työkaluja stressinhallintaan. Valmen-
nuksen avulla voi parantaa itsetunte-
mustaan, löytää arvojen ja merkityk-

sellisyyden kautta vahvuuksiaan sekä 
parantaa ajankäyttöään. Valmennuk-
sessa minä kuuntelen, ohjaan, autan 
oivaltamaan ja innostan. Kuten aina, 
missä tahansa valmennuksessa, on 
asiakkaasta itsestään kiinni se, uskal-
taako hän lähteä haastamaan itseään, 
ajatusmaailmaansa, uskomuksiaan ja 
totuttuja tapojaan. 

Palautteet valmennuksista ovat 
olleet hyviä. Tärkeimpänä on koettu 
se, että on saanut puhua ja on tullut 
kuulluksi. Mielen ja kehon harjoituk-
set ovat auttaneet. Ymmärrys omaan 
käyttäytymiseen on lisääntynyt ja sitä 
on ollut helpompi lähteä muuttamaan. 
Stressitasot ovat laskeneet ja toivo pa-
remmasta on herännyt. Asiantuntijuus, 
läsnäolo, mielekkyys ja innostavuus 
on myös koettu tärkeäksi. Älä anna 
stressin kroonistua. Arvosta voima-
varojasi ja ota yhteyttä.

Valmentaja
Tmi Kisse,
Krista Laurila
Mind Coach® stressinhallinta, liikunta 

ja elintavat
tmikisse@outlook.com
Lisää vinkkejä ja ajankohtaisia asioita 

Facebookissa: Tmi Kisse

Voimaa Vihreästä
Vihreä on kesän ja elinvoiman väri! Se 
suo meille terveyttä kaikin aistein nau-
tittuna, niin lautasella kuin luonnossa. 
Tiesitkö, että tutkimuksien mukaan jo 
20 minuutin metsässä kävely alentaa 
verenpainetta. 

Lyö siis kaksi kärpästä yhdellä is-
kulla ja suuntaa vehreään luontoon 
villivihanneksia keräämään! Luonnossa 
liikkuminen on rentouttavaa puuhaa 
ja palkkioksi saat rutkasti lisää virtaa 
ja vitamiineja lautaselle. Syötäväksi 
kelpaavia luonnonkasveja on paljon 

ja niitä löytää helposti myös omalta 
pihalta. Näitä hortaksikin kutsuttuja 
herkkuja kannattaa ehdottomasti 
hyödyntää ravinnon rikastajina, sillä 
ne sisältävät paljon enemmän mm. 
vitamiineja, hivenaineita ja antioksi-
dantteja kuin kaupan salaatit.

Nokkonen, voikukka, vuohenputki 
ja maitohorsma ovat tutuimpia villivi-
hanneksiamme. Nokkonen on erittäin 
ravinteikas yleiskunnon ylläpitäjä, puh-
distava puhtirohto ja vastustuskyvyn 
vahvistaja. Se sisältää paljon mm. 
rautaa ja luustolle tärkeää kalsiumia 
ja piitä. Voit käyttää nokkosta myös 
raakana pirtelöissä, jolloin tehosekoi-
tin tekee poltinkarvoista vaarattomia. 
Käytä kasvista vain tuorein latvusosa. 
Keväällä nuoret 10-15 cm versot voi 
käyttää kokonaisuudessaan.

Grillauskausi on parhaimmillaan ja 
monelle maistuu makkara huurtei-
sen kyytipojan kera. Ehkä vaivana on 
myös verenpaine ja kesähelteistäkin 
johtuvaa turvotusta ja pöhötystä. Sil-
loin ruokavaliota kannattaa ryydittää 
voikukalla. Se tukee maksan toimintaa 
ja lisää sapen eritystä ja siten helpot-
taa rasvaisen ruoan sulamista. Lehdet 
poistavat nestettä ja sisältävät lisäksi 
huomattavasti enemmän ihoa hoitavia 
karotenoideja kuin porkkana.

Vuohenputken nuoret suppuiset 
lehdet ja maitohorsman latvusosat 
sopivat monenlaisiin ruokiin pinaatin 

tapaan käytettäviksi, niin piirakoihin, 
paistoksiin kuin munakkaisiin. Kokeile 
vuohenputkea myös vaikka pestossa! 
Voit myös pakastaa tai hapattaa villi-
vihanneksia talven varalle, tai tehdä 
niistä viherjauhetta kuivaamalla.

Mikäli edellä mainitut kasvit ovat 
jo makuhermoille tuttuja, niin tutustu 
tänä kesänä vaikka pihatähtimöön, 
jauhosavikkaan ja isomaksaruohoon. 
Oletko jo maistanut lakritsanmakuista 
kallioimarteen juurta?

Muistathan aina kerätä vain varmasti 
tunnistamiasi kasveja ja vain puhtailta 
paikoilta. Ohessa suositeltavaa kesä-
lukemista hortakärpäsen puremille!

Piippo, Sinikka. 2016. Villivihannekset
Kivimetsä, Raija. 2016. Villiinny vil-

livihanneksiin 
www.hortoilu.fi

Iloista ja energistä kesää!
Hanna Valkjärvi
Keruutuoteneuvoja

Nuoria suppuisia vuohenputken 
lehtiä.
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SÄHKÖMIEHET OVAT KOKO 
KESÄN PALVELUKSESSANNE

Soita ja tilaa 03 7777 444
Kesähelteille
pöytä-
ja lattia-

TUULETTIMET
EDULLISESTI!

VARAUDU HELLEKESÄÄN!
FUJITSU
viilentää
sopivasti! 
Ilmalämpöpumput ja jäähdytyslaitteet

AURINKOKENNOVALOT

1600 LED
LAMPPUJA

4 kpl 9€

9€

7€

TARJOUS-
VALAISIMIA
- useita
  erilaisia alk.

POISTO-

ERIÄ!!!

Meiltä myös
ABLOY
CLASSIC -avain

Hinnat
alk.4€

Antaa turvaa
mm. ukkoselta
YLIJÄNNITE-
SUOJAT

Irti vanhasta, vaikka väkisin
REVIN tapetteja irti vanhasta asunnostani. 
Toimenpide oli raaka, sillä raaputtamalla 
lähti vain päällinen ja loppu tuntui kuin 
paperinen nenäliina olisi jäänyt pesuko-
neeseen ja nyppisit irti valkoisia nöyhtiä 
mustasta vaatteesta. 

UUSI asunto on puolet pienempi. Hiljai-
set viileät lautalattiat, historiaa kiiltelevä 
kakluuni ja siiliperhe pihalla. Kaksi suur-
ta vaahteraa havisee tuulessa ja naakat 
vahtivat tarkkaavaisena perheeni jokaista 
karvaista jäsentä pihapiirissä. Olen tul-
lut pesämäiseen kotiin. Ensimmäiseen 
oikeaan kotiin elämässäni. Tavaroita on 
liikaa, mutta niistä luopuminen on juh-
lallista. Kuin antaisi maailmalle paloja 
itsestään. En tarvitse niitä enää. 

TUPAKAN ja kuluneen ajan rapistamat 
kellastuneet tapetit tuijottivat minua takai-
sin seinältä kuin kantabaarin vakiasiakas. 
Tylsästi ja paljon nähneenä. Tapetin repi-
minen tuntui, kuin olisi repinyt irti ihoaan 
sentti sentiltä. Tuskallisesti ja viiltäväs-
ti. Niin rankkaa oli irrottautua vanhasta, 
vaikka kuvittelin että minä olen se, jolle 
muutos on välttämättömyys. 

PAKKELOIDESSANI seinistä löytyneitä 
reikiä, joita kohokuvioisen tapetin alta 
löytyi piilotettuna, mietin että myös elä-
mä tekee reikiä ihmiseen. Niitä pääsee 
paikkaamaan vasta, kun on päästänyt 
irti vanhasta taakasta. Pakkeloin tehok-
kaammin, näin kätteni jäljet ja mielialani 

kohosi. Ehkä elämässäkin riittää välillä 
kevyttasoite ja hiominen. Tajusin, että 
ruma tapetti piti minua kiinni entisessä 
ja sen repiminen olisi nyt edellytys uuden 
elämän alkuun.

NYT istun kesää laulavan vaahteran alla 
ja vanhoilla tavaroilla on matka toiseen 
perheeseen. Huojentavaa on luopua kai-
kesta. Myyn ne ja ostan rahalla kauniin 
käsintehdyn kanteleen, soitan ja laulan 
kaikki elämäni tarinat ulos. Montakohan 
säkeistöä niistä syntyykään. Vanha vaah-
tera havisuttaa hyväksyvästi lehtiään, olen 
tervetullut Vanhaan kaupunkiin. 

ONKO sinun elämässäsi jokin, joka estää 
menemästä eteenpäin? Mistä sinä voisit 
luopua?

Teresa Ackalin
porvoolainen vapaa kirjoittaja

Toukomarkkinat veti
Kärrytiellä oli vilskettä. Makkara ja hulvattomat tarjoukset vetivät hyvin.

Perinteiset Orimattilan toukomarkkinat pi-
dettiin lauantaina 18.5. Se on sen verran 
iso tapahtuma, että siihen kannattaa vie-
lä palata. Orimattilan kesän avausta saa-
tiin nauttia upeassa +22 asteen kelissä.  
Väkeä oli liikkeellä reilusti yli 1000 henkeä, 
sillä kaikki eivät käyneet joka rastilla.

Kärrytiellä oli taas eniten meininkiä, sillä 
sinne oli järkätty monenlaista toimintaa ja 
tarjouksia.

Akku ja Varaosa oli höövelillä päällä ja tarjosi 
grillimakkaraa. Sitä meni tasan tarkkaan lasket-
tuna 820 makkaraa, eli 205 pakettia. Samalla 
sai bongata vanhaakin tavaraa rompemyynnistä 
ja osallistua arvontaan, jossa pääpalkintona 
olleen kaasugrillin voitti Olavi Suomela. Laa-
jennettu myymälä sai kiitosta, kun tuotteet 
ovat selkeästi esillä.

Värisilmässä ja pihassa oli reipasta menoa, 
kun mm. ulkokirppikseltä sai tehdä hyviä löy-
töjä. Vanhojen automerkkien kanssa riti rintaa 
olivat vastaavat uudet autot, joten siinä oli 
ihmettelemistä, miten tekniikka oli kehittynyt. 

Oikeastaan sähköistynyt enemmän.
Kaupunkikin oli Värisilmän pihassa esit-

telemässä omia toimintojaan. Siitä pisteet. 
Sähköasennuksessa oli ulkotori ja ilmaläm-
pöpumppujen esittelyä. Ajankohtaista asiaa, 
jos iskee taas hellekesä.

Piparuutissa on aina hyvää kirppistoimintaa, 
ja väkeä liikkui sielläkin runsaasti.

Erkontiellä olivat menossa mukana Sääs-
töpankki, Diia, Kotipizza ja PopUp-myymälä 
Sarafaani.

Mascotissa oli markkinahumua ja kahvitar-
joilua. Lasten jalkineitten loppuunmyynti jatkui. 
Vieläkin voi tehdä upeita löytöjä tosi edullisesti.

S-Marketissa jaettiin aamuysiltä alkaen 300 
kpl Lapinjärven Leipomon Landeruis-leipiä, 
jotka menivät lähes saman tien.

Kehräämöllä sai kiinnostusta Kynttiläpaja 
Maria Drockilan tarjoukset ja onnenpyörä. Li-
säksi paikalla oli markkina- ja peräkonttimyyjiä.

Toukomarkkinat avasi Orimattilan kesän. Sen 
näkyy nyt iloisissa ilmeissä.

Säästöpankki jakoi tukea
Myrskylän Säästöpankki julkisti maanantaina 
27.5. Hyviä Tekoja 2019 tuet Orimattilan alueella.

Tuensaajia tänä vuonna olivat MLL:n Orimatti-
lan yhdistys 1000 euroa, Päiväkoti Onnenkenkä 
500 euroa sekä Orimattilan yrittäjien organisoima 
vanhusten riksapyörähanke 500 euroa.

- Kaikkiaan Myrskylän Säästöpankki jakoi kont-
toripaikkakunnilla (Orimattila, Myrskylä, Mäntsälä 

ja Porvoo) tänä vuonna Hyviä Tekoja -kampan-
jaan tukia reilut 8000 euroa, kertoi myyntijohtaja 
Marketta Mantila.

- Tuensaajat olivat kaikki tyytyväisiä ja jopa 
yllättyneitä. On mukava soittaa vuosittain tuen-
saajille ja kertoa heille heidän saatavasta tuesta. 
He arvostavat kovasti tätä Säästöpankin antamaa 
tukea.

Kuvassa Myrskylän Säästöpankin toimitusjohtaja Jari Oivo, Orimattilan yrittäjien 
puheenjohtaja Pirjo-Liisa Virtanen, myyntijohtaja Marketta Mantila, toiminnan-
johtaja Katri Mäki MLL:n Orimattilan yhdistys ja Sanna Keski-Luopa Päiväkoti 
Onnenkengästä.
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Kantrifestarit 
31. kerran leppoisaan tyyliin
Kehräämön alueella
pe-la 19.-20.7.2019
Musiikkia kotoisten taitajien
ja vierailevien upeitten
countrybändien esittämänä.

PERJANTAINA 19.7.
Klo 18 upea kantrikulkue kaupungin läpi.
Kantrilava klo 19
EIJA & TUUKKA
ORCUS BAND
FREEBAND 
Huippukantria:
LARRY PENINSULA
& Countryband 

LAUANTAINA 20.7.
klo 19 alkaen
MIKKO ALATALO 
GRAINVILLE TRAIN
- Nico Rimbacher!

- NAUTI KESÄSTÄ KEHRÄÄMÖLLÄ!

FREEBAND purkitti
vanhoja ja uusia sävelmiä
Lahden nostalgisen kuuluisassa 
Mikrovox- studiossa Pekka Nur-
mikallio äänitti Freeband musaa 
1970 -luvulla. Silloin oikeasti 
nauhoitettiin magnetofonilla 
oikealle magneettinauhalle. Re-
vox-nauhurissa raitoja oli peräti 
kaksi. Äänittäjä ja soittajat olivat 
kaikki alan harrastajia.  

Äänitystilat sijaitsivat vanhassa 
kellarissa Vesijärvenkatu 36:ssa. 
Rumpukuningas Remu kävi 
paljastamassa talon seinälle 
ruuvatun muistolaatan pari 
vuotta sitten. Paikalla oli pal-
jon alueen muusikoita ja Pekan 
ystäviä. Vuosien aikana tässä 
studiossa äänitettiin mm. 15 
kultalevyä ja yksi timanttilevy, 
joka oli Hurriganesien Hot Wheels 
vuodelta 1976.

Äänitettiinhän siellä Pekan 
kellarissa myös maankuulu 
”Jätkän humppa” vuonna 1977. 
Siis kaksi sen ajan kovinta trioa 
teki musiikkihistoriaa Vesijärven-
kadun kellarissa. Huonekorkeus 
studiossa oli 186 cm ja pinta-ala 
n. 60 neliömetriä. Rumpuja soi-
tettiin perunakellarissa. Perunat 
oli kylläkin syöty.

Ajat muuttuvat. Nyt ollaan 
Kehräämön äänitysstudiolla. 
Tilat ovat avarat, on korkeutta 
ja avaruutta. Paikka on valoisa 
ja hieno ja laitteistot viimeistä 
huutoa.  Kehräämön studiolla 
äänittäjä Tuukan pöydässä 
ei ole jälkeäkään nauhurista, 
saati sitten äänipöydästä tai 
liukukytkimistä.

Äänittäjä Tuukka on vuosia alaa 
opiskellut ammattilainen. Ori-
mattilan musiikkiammattikorkea-
koulussa oppinsa saanut taitaja 
tallentaa läppäriinsä asetusten 
kautta musiikin johonkin mysti-
seen paikkaan laitteen sisään. 

Valitettavasti Tuukan opinahjo 
on myyty 1:llä eurolla pääminis-
terin kikyjen saattamana Lahren 
hollolaan, joten uusia musiik-
kiammattilaisia ei meillä koskaan 
valmistu. Surullista toimintaa.  

Läppärin sisällä lepäävät bas-
sot, soolokitarat, komppikitara 
ja rummut. 

Sieltä ne sitten löytyvät soitin 
ja laulu kerrallaan.  Miksatessa 
kappale jälleen yhdistellään ja 
muokataan sopivaan muotoon 
ja tasoon.

Jotain on sentään vanhaakin 
jäljellä.  Bändi on melkein sama 
kuin 70- luvulla Vesijärvenka-

dulla. Ari ja Artsi Näveri sekä 
Hanski Tuominen. Mukana myös 
uudemmat ”Freet” Esko Kaija 
ja Sami Ahonen, jotka ovat ns. 
nuorisoketjua konkareihin ver-
rattuina. 

Bändi äänitti kaksi mielenkiin-
toista kappaletta, jotka ovat Arin 
käsialaa olevat ”Tuuli vain” ja 
”Puro”. Näitä kappaleita luon-
nehditaan hieman kantaaotta-
viksi maailmanmenoon. 

Säveltäjä-sanoittaja Ari Näveri 
kertoo, että maailmanmeno on 
bändin mielestä äitynyt kum-
malliseksi. Ilmastovouhotuksen 
ja syyttelyn sijaan voisimme 
kiinnittää huomiota luontoon 
ja kunnioittaa sitä. Ari kertoo 
saaneensa sanoihin aiheet luon-
non helmasta. Kuuntelija voikin 

aistia sanoitusten iskevät suo-
raan suoneen tai paremminkin 
puroon.

Kuunnelkaa vaikka YuoTubesta 
sitten kun se sinne pongahtaa.

Omien kappaleiden lisäksi tal-
lennettiin noin 10 vanhaa, hyvää 
kantri- ja rock-kappaletta sekä 

Beatles-sukupolvelle tuttuja 
ja mieluisia sixties-kappaleita. 

Nuottitelineessä oli ainakin 
”Kaunis nainen”, ”Rekkamies” 
ja ”I feel fine”.

Kantreilla 19.7 kuullaan kaikki 
nämä livenä ja tietysti paljon 
muuta mukavaa heinäpaali-
musaa.  

Freebandin uudet äänitteet 
löydät YuoTubesta  freebando-
rimattila.

Hanski

- Tavataan kantreilla, 
Hanski toivottaa kaikki 
tervetulleiksi.

Nuoria muistettiin stipendeillä
Artjärvi-Lapinjärvi-Myrskylän 
Leijonat jakoivat perinteiset 
stipendit alueen nuorille.

Stipendejä sai hakea lehti-il-
moituksen perusteella, harraste-, 
opiskelija-, yliopisto- sekä ylä-
asteen valmistujat. Stipendejä 
jaettiin yhteisarvoltaan 3700 
euroa!

Kuvassa osa stipendin 
saaneista: Vasemmalta 
Vivian Kantonen, Inka 
Peltola, Kati Tuokko, Riik-
ka Pentti, Joona Lähde-
mäki ja Mikko Lilja.

Studiossa tarkkaavaisena, vas. äänittäjä Tuukka, soolokitaristi Esko, maestro Ari 
ja Arto. Levyn julkkarit on 12.6.

- 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 

Lahdentien bussikatos

Tällainen musta kukkaro 
löytyi. Kuka tunnistaa 
omakseen?

Kenelle kuuluu Lahdentien varrella olevien katollisten bussipy-
säkkien hoito ja kunnossapito? Onko ne Orimattilan kaupungin 
hoidossa vai ELY-keskuksen?

Ohessa kuvaa pysäkiltä Lahdentien varrella, jossa monet lukion 
oppilaat odottavat linja-autoa. Bussipysäkin katto on ollut rikki yli 
vuoden ja iso seinäpleksin pala lojuu maassa. Ei ole mitenkään 
kaunis näky. Harmi, kun eräät rikkovat yhteistä omaisuuttamme. 
Joku kaupungin kiltti virkasetä voisi hoitaa asiaa eteenpäin, jotta 
pysäkki olisi asianmukaisessa kunnossa.

Paikat kunnossa
- - -

Kävi niin, että kesäkuun alussa kyseinen bussikatos ja irrallaan 
oleva seinäpleksi on korjattu. Hyvä juttu.

Toimitus

Kenen kukkaro on hukassa?
Toimitukseen kiikutettiin pik-
kuinen rahakukkaro, joka löy-
tyi 21.5. aamulla ennen seiskaa 
Latolantien pyörätieltä, läheltä 
Pihlajakaaren tienhaaraa.

Kukkarossa rahaa kympin 
verran, lisäksi pikku koru. 
Kukkaron saa hän, joka osaa 
kuvailla millainen tuo koru on 
ja mitä muuta kukkarossa oli.

Voi vastata s-postitse: reijo-
media@hotmail.com tai soittaa 
050 336 8425, Reijo.

Toimitus

Lukijan lähettämä 
kuva Lahdentien 
rikkinäisestä bussi-
pysäkin katoksesta 
ja maassa olevasta 
pleksistä. Nyt ne on 
vihdoin korjattu.
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Kyntöjä…
Toukokuun markkinoilla sain lu-
van poiketa, kun olin ollut koko 
kevään mukamas nätisti. Onnek-
si vaimo ei tiedä mitä kaikkea 
on tullut taas kohellettua.

Kärrytiellä oli porukkaa 
enemmän kuin paikoin mah-
tui, ja varsinkin grillimakkaraa 
mieli muutkin kuin meikä. Oli 
siinä Akku ja Varaosan kaverit 
kovilla, että ruokkivat kaikki 
nälkäiset. Hieman katselin 
missähän Mäkelän Jokke 
luuraa ja itte Harry Iivoinen. 
Markkinamiehiä kummatkin. 
Värisilmän pihassa oli vanha 
vastaan uusi auto -näyttely.

Joku bisnesnainen Kärrytiellä 
totesi, että miksei voisi olla myös 
näyttely, jossa näytillä olisi vanha 
muija ja uusi kulta? Tuossa on 
muuten ideaa. Siihen voisi osal-
listua monet hännänheiluttajat, 
joita Orimattilastakin löytyy.

On kuulemma Kuivannon 
”Perttiylermiä”, on Lintulan 
sulttaania, on Heinämaan tan-
komiestä ja montaa muutakin 
varteenotettavaa. Meikääkin joku 
jo ehdotti, mutta virallisesti ei 
ole kuin yksi sormustettu, tosin 
työn alla on ollut monta.

* * *
Usein on tullut kirjoitettua lii-
kennemerkkien vääntelyistä ja 
kaatamisista. Varsinkin Käke-
läntien varrella joku vääntelee 

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
Jakelujuniorit Oy

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
10.7.2019

Sähköasennustyöt 
luotettavasti ammattitaidolla

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

PALVELEMME
TEITÄ

MA-PE
7.-17

Tarjoamme asiantuntevaa
palvelua yli puolen
vuosisadan kokemuksella. 

Tarvitsetko
sähkömiestä? 
Soita ja sovi aika

03-7777 444 
Haluatko tarjouksen
sähköurakasta?
Ota yhteyttä:
Seppo Hämäläiseen,
040 5152 445
seppo.hamalainen@pp6.inet.fi

Kirja etsii kustantajaa
Parantavat ENERGIAT!
Viime vuonna kerroin, että kirjoi-
tan kirjaa yhdessä Henna Pelto-
sen kanssa. Tilanne on sittemmin 
muuttunut, ja teen kirjan yksin. 
Kirja hakee edelleen kustantajaa 
tai rahoittajaa.

Kerron kirjassa energiaparan-
tajan tiestäni, joka on kestänyt 
jo yli 20 vuotta. Matkan varrella 
on hoidoissani ollut noin 2800 
ihmistä ja eläintä. Hoidot ovat 
toimineet noin 90 prosenttisesti. 
Parantava voima on syntymäs-
sä saatu lahjani. Kirjasta löytyy 
mm. tapauksia, kun ihmiset ovat 
maanneet tajuttomana viikkoja 
ja sitten energioitten avulla he-
ränneet tähän päivään takaisin. 
Tosin liian kova kipulääkitys on 
estänyt lopullisen toipumisen. 
Löytyy nuori nainen, joka sai 
energiahoidolla kuulonsa ta-
kaisin 30 vuoden kuurona olon 
jälkeen, kun energiat avasivat 

tukossa olleet kanavat. Monia 
parantumisia on tapahtunut ja 
apua saaneiden kirjo on todella 
suuri. Ja kaikki tapaukset ovat 
totta.

Mikäli joku haluaa tehdä kir-
jasta ennakkovarauksen, niin 
laita viestiä s-postiin: loistava.
polku@hotmail.com 

Reijo Välkkynen

merkkejä. Jos joku näkee kysei-
sen heppulin, niin viekää herra 
hoitoon. Joskus oli junaradan lä-
heiset stop-merkitkin väännetty 
osoittamaan väärään suuntaan. 
Sitten on nämä mammat ja pa-
pat, jotka ajavat liikenteenjaka-
jien merkkejä kumoon. Tuleeko 
se liikennemerkki yllättäen vai 
onko käsitys, että pitää ajaa si-
tä vinossa olevaa nuolta päin? 
Kaksi tällaista tapausta löytyy 
Luhtikyläntien liikenteenjakajilta, 
eka Koivulan kioskin kohdalta ja 
toinen puistopolun liikenteen-
jakajan kohdalta.

* * *
Sitä on meikällä luvassa tänä 
suvena iso urakka, kun pitää 
maalata päärakennus. Onneksi 
omasta takaa löytyy ulkomaa-
likauppoja ja ei tarvitte lähteä 
Lahteen maaleja hakemaan. Ja 
mikä parasta, niin Orimattilas-
sa palvelu pelaa, kun on tutut 
myyjät antamassa aina hyviä 
vinkkejä.

* * *
Sitten peltotaidetta, jota löytyi 
alkukeväästä googlen kartta-
kuvien kautta Vähä-Sorrilan-
tien varrella olevalta pellolta, 
Niinikosken suunnalta. Ky-
seessä ei liene ns. ufo-ilmiö, 
vaan paikallistettu kaveri, joka 
on itse taiteillut tekstin jollain 
vehkeellään pellolle. Tekstinä 
on jotenkin näin:

”Mokkakorvat saunan taa ta-
pan”. Nythän tekstiä ei enää näy, 
kun pelto on kasvanut umpeen. 
Kiitos ilmiantajalle. Nyt asiaa tut-
kii supo ja suvakit. Onko rasismi 
levinnyt jo Orimattilaankin?

* * *
Usein on Otto-automaatti ruo-
kottomassa kunnossa Käkeläntie 
3:ssa, Supermarketin talossa. 
Joku riivattu räkii automaatin 

näytölle ja näppäimistölle, kun 
ei ilmeisesti itsellään ollutkaan 
saldoa.

Oheinen kuva on aika siisti 
siihen räkämäärään, jota siinä on 
ollut pahimmillaan. Toivottavasti 
kamerat ovat päällä ja voidaan 
saada tuholainen kiinni.

* * *
Entisenä jonkinlaisena mara-
toonarina Eetvartti on seuraillut 
koska on Jymyn Tähtikisat tänä 
vuonna? Tietoa ei ole löytynyt 
mistään, vaikka kuinka etsii. 
Onko kisat taputeltu?

Tosin 14.9. näyttäisi olevan 
Orimattilan syyskisat. Ovatko 
ne nyt sitten Tähtikisojen tilalla 
ennen lumisateita?

Harmi juttu, kun Jymyn mai-
neikas yleisurheilu on menet-
tänyt terävyytensä ja nuoria 

urheilijanalkuja on enää vain 
nimeksi. Onneksi vielä Kristiina 
säteilee kauniisti pitkälle loikkien 
ja Konstakin vielä hyppää Jymyn 
paita päällä.

* * *
Moni on iloisena ottanut vastaan 
tiedon Prisman tulosta Orimat-
tilaan. Ovat todenneet, että nyt 
saadaan laajempia valikoimia 
ihan omaan kylään.

Ei tarvitse lähteä pyörä- ja ko-
dinkonekaupoillekaan Lahteen, 
kun Orimattilasta saa jatkossa 
paljon erikoisliikkeitten tavaraa 
kilpailukykyiseen hintaan.

Samaan syssyyn on kyllä 
harmiteltu sitä, kun Erkontie 

koukkaa Prisman takia mutkan 
kautta Puistotielle. Meikä on to-
dennut, että se nyt on pikku juttu 
siihen verrattuna, kun saadaan 
Orimattilaan oikein Prisma!

Erkontie ei ole vuosiin enää 
ollut kuin kapea surkimus. 
Vaikka saikin uutta pintaa.  
Nythän kaupunki on mukana 
kuvioissa, kun joku Waasa Group 
rakentaa kerrostalon Hennaan.

Onnea heille! Eetvartin mieles-
tä kaupungintalokin tulisi raken-
taa rakkaaseen Hennaan, jonne 
siirtyisivät myös virkamiehet ja 
päättäjät.

* * *
Sitten kesäkisan kysymys? Mi-
kä on kovanakin kiva? Vastaus 
löytyy oheisesta kuvasta.

* * *
Sitten kuvassa pala historiaa, 
kun orimattilalainen nuorimies 
haki oikein palvelijatarta. Joskus 
sitä on oltu noinkin rikkaita.

Orimattilan historiaan sen 
verran, että vuosia sitten oli 
kotiseutumuseolla kesäjuhla, 
jossa juhlapuheen piti suuresti 
arvostamani Alli Hosiaisluo-
ma-Karppinen. Hän kertoi, että 
aikanaan asutus levisi Orimatti-
laan Hollolan suunnasta. Sitten 
hän paljasti, että Orimattilassa 
on moni naapuri tietämättään 
sukua toisilleen…

* * *
Lukijan nappaama kuva, jos-
sa taas on joku tihulainen ol-
lut asialla. Hän kysyy: Kenen 
toimesta kaadettiin kumoon 
Päärniläntien ja Luhtikyläntien 
risteyksessä oleva kukkalaa-
tikko?

Kukka-asetelma oli nurin 5.6. 
aamupäivällä. Kyllä niin ketuttaa, 
kun kaikkien yhteistä omaisuut-
ta aina tärvellään. Toivottavasti 
kyseiset, yksi tai useampi, il-
kivallantekijät muistavat lopun 
ikäänsä tekonsa. Hävetkää!

* * *
Kantrit ovat jo ovella. Joulupukki 
oli viime kantreilla, kun oli jää-
nyt lempeilemään Orimattilaan 
lahjontareissullaan. Ans kattoo, 
onko punanuttu taas Järviky-
län traktorin lavalla kulkueessa 
iloisena.

* * *
”Minä keinussa kesällä ker-

ran…”

E E T V A R T T I

Kovanakin kiva. Pääry-
nä. Harva sen tiesi, vaan 
haaveili jotain muuta.

Peltotaidetta Niinikosken suunnalta. Kuva on kaapat-
tu googlen kuvapalvelun kautta ja se ei ole ns. ufojen 
tekemä peltoilmiö.

Joku tollo tai tollot taas asialla. Miksi Orimattilassa 
on tällaista touhua?

Tämä liikennemerkki on ottanut aurinkoa jo kuukau-
den verran lähellä Myllylän koulua ja puistopolun 
kohtaa Luhtikyläntiellä.

Tämä otto-automaatti on 
liian usein siivottomassa 
kunnossa.

Joskus Orimattilassa 
nuori mies kaipasi pal-
velijatarta huusholliinsa. 
Piti laittaa ilmoitus ison 
pitäjän lehteen.
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EDULLISEEN HINTAAN

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00
la 9.00-13.00

www.lantmannenagro.fi/orimattila

2800

34900
RUOHONLEIKKURI 
MCCULLOCH M51-140WRP

ETANASYÖTTI 
FERRAMOL 1KG

RUDUS HARMAA BETONILAATTA 
298x298

100
KPL

ERÄ 

KESTOPUU 
28x95 
SHP VIHREÄ 
AB-LUOKKA119

/jmnahkhiir.fi
0400
 711 290

Siellä ne meidän
huoltohenkilöt
taas touhuaa...

RATKAISURAHASTOT -  
HELPPO TAPA SIJOITTAA

Onko Maltti valttia?
Vai tarvitsetko vähän Ryhtiä?

Oletko rohkea ja Kantti kestää?

Tutustu uusiin rahastoihimme 
www.saastopankki.fi/ratkaisurahastot

Säästöpankin rahastoja hallinnoi  
Sp-Rahastoyhtiö Oy.

Värisilmä
POUTA talomaali

Värisilmä PILKE  
kuultava  puunsuoja

Värisilmä PEITTO  
peittävä puunsuoja

Tikkurila
VINHA 

Nordica
Eko 

PANU
talomaali

Virtasen 4 öljyn maali

PAINTY aito
keittopunamulta

VÄRISILMÄ Orimattilan Tapetti ja Väri Oy

Värisilmä auttaa- parhaat
ulkomaalit tarjoushintaan

7290

9590 10490

12390

9660 2460

7290 7290
/9 l + sävytys

/11,7 l + sävytys /9 l + sävytys

/9 l + sävytys
+rahti

/9 l + sävytys /10 l

/9 l + sävytys /9 l + sävytys

Kesän hintashokki!!!
Salla ulkoporeallas
Uutuusväri
hopea

5990€
(norm. 8490€ +rahti).

vain


