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Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu 
Diia Oy

Lomalla
15.-22.6.
Hyvää juhannusta!

Silmälääkärit:
Ti 16.6. Jukka Siitonen
To 25.6. Aleksi Sarkola
Ma 29.6. Ilkka Puusaari
To 2.7. Jukka Siitonen
Ke 15.7. Ritva Lemola

Kesäaukioloaika

Ma -To 10-17

ORIMATTILAN KANTRIKATSASTUS

SOITA
045 693 3748

Topintie 2B
Orimattila

www.omkk.fi

100% Kotimainen katsastusasema

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

Varaa aikasi: omkk.fi / 045 693 3748

Tervetuloa
Kantri-

katsastukseen!

nahkhiir.fi

20 vuotta
hurahti täyteen

...matka jatkuu

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, S-marketin vieressä
ORIMATTILA, puh. 0400 900 926
MA-TO 9-16.30, pe 8-15,30, la sulj.

Miesten ja naisten
MOKKASIINIT

LOPPUUNMYYNTI JATKUU!
KENGÄT ja muut tuotteet

-50%
Ei koske huopakenkiä.

30,-

25,-
30,-

NAHKATAKIT

20,-
Naisten
kevyet KESÄ-
KENGÄT

Naisten KENKÄ
vetoketjulla

Mascotista tosi edullisesti!

SULJETTU 22.-27.6. inventaarion vuoksi.

KAIKKI
LASTEN
KENGÄT

5€

Tässä numerossa:

Nahkhiir sivulla 4,
20 vuotta täyteen

Erkontie se vaan
puhuttelee aina...

Eetvartti taas niin
reippaana retkeilee
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Hennankin puolesta

Hennan asemalla oli 11 autoa parkissa 20.5. 
puolilta päivin. Ehkä koronarajoitukset vielä 
vaikuttavat vähäiseen käyttöön.

Matkan varrella on tullut palautetta eräältä poliittiselta ta-
holta, kun Extraa-lehdessä on mukamas mollattu Hennaa. 
Toisaalta kiitosta on tullut huomattavasti enemmän, kun 
allekirjoittanut on kertonut Hennasta selvän mielipiteen. 
Ja sen aion jatkossakin tehdä.

Monet muutkin ovat kyseenalaistaneet Hennan asuinalueen 
tarpeellisuuden ja sinne uhratut omat kaupungin rahat.

Aseman rakentamisen jotenkin ymmärtää, ja Hennan 
yritysalueen puolesta olen koko ajan peukuttanut.

Hennassa onkin menty ns. pers edellä puuhun. Ensin olisi 
pitänyt saada yritysalue kuntoon ja sinne toimivia yrityksiä, 
joiden kautta olisi tullut asuinalueelle tarvetta. Kun alueella 
on töitä, niin halutaan asuakin lähellä.

Juna-asema palvelee, ja toivottavasti jatkossakin. Nythän 
myös Lahdesta ja Kärkölästä tullaan Hennaan, noustaan 
junaan. Lahtelaiset kiittelevät ilmaisista parkkipaikoista.

Aiemminhan kansanedustaja Jokinen oli eduskunnan lii-
kennejaoston puheenjohtaja ja osaltaan vahvasti vaikutti 
Hennan aseman puolesta. Nyt tilanne voi olla muuttumassa 
ja VR saattaa jossain vaiheessa lakkauttaa aseman, jos ei 
aseman käyttäjämäärä nouse.

Joten, käyttäkää Hennan asemaa. Hennaan sijoitut lähes 
20 miljoonaa euroa ei saa olla hukkaan heitettyä rahaa.

Matkailuun panostusta
Kesäkuun alussa oli kaunista punaista hehkua Osuuspankin 
edustalla kivisessä ympyrässä. (Kuva viereisellä sivulla). 
Kyseessä on kaksi koristeomenapuuta, jotka ovat kaupun-
gin istuttamia. Kiitos kaupungille. Koristeomenapuut ovat 
saaneet paljon ihailua osakseen!

Kaupungin matkailuun kannattaisi panostaa enemmän. 
Orimattilasta löytyy yllättävän paljon mielenkiintoisia kohteita 
myös matkailijoille. Muun muassa taidemuseo, jossa on 
upeita taideteoksia enemmän kuin monissa isoissa kau-
pungeissa.

Löytyy suurten suomalaisten mestareitten maalauksia. 
Soile Yli-Mäyryn taidelinna, Kehräämö, Kotieläinpuisto, 
sitten Artjärven arvokkaat kohteet, luonnonpuistot, tässä 
vain muutamia esimerkkejä mitä kaikkea Orimattilassa 
on tarjolla.

Kaikki matkailuun ja shoppailuun liittyvät kohteet ja pal-
velut tulisi saada kätevämmin matkailijoitten ja muittenkin 
tietoon. Siinä olisi paljon petraamista. Koskahan on tehty 
matkailuun liittyvä ajankohtainen esite tms? Moni yritys 
saisi lisää volyymia, kun matkailijat jättäisivät enemmän 
rahaa kaupunkiin.

Yrityskeskus Kehräämölle?
Aiemminkin on tullut heitettyä ajatus, että Orimattilan tulee 
erota Ladecista ja hoitaa yrityspalveluihin liittyvät asiat itse.

Turha maksaa suuria summia Ladecille, joka toimii enem-
mänkin Lahden puolesta kuin on naapurikuntien asialla.

Kehräämö olisi keskeinen paikka omalle yrityskeskuk-
selle. Siellä olisi tarjolla erilaisia palveluja, joita annetaan 
ja autetaan yrittäjiä. Varsinkin opastetaan uusia yrittäjiä 
mukaan yritysmaailmaan.

Kehräämöllä olisi myös starttipaikka, jossa yritys voisi 
kokeilla toimintaansa, sitten joko jatkaa siellä tai hommata 
toimitilansa muualta.

Kehittämispäällikkö Jenni Tolvanenkin pääsisi paremmin 
kiinni tehtäväkuvaansa, kun olisi akuutissa toiminnassa 
suoraan nykyisten yritysten ja tulevien yrittäjien kanssa, kun 
hänen mandaattiaan lisätään ja lähdetään pois Ladecista.

Yrittäjyys on Orimattilan avain. Vain sitä kautta tulevaisuus 
toimii, kun kaupunki saa lisää vero- ym. tuloja kasvavan 
yritystoiminnan myötä.

Reijo Välkkynen      www.olanextraa.fi

Kantrien tilanne
on edelleen avoin
Koronarajoitusten alle jääneet muutamat tapahtumat ovat 
Orimattilassakin vielä hakusessa. Muun muassa kantreja ei 
ole virallisesti peruttu, vaan yhä seurataan mitä rajoituksia 
edelleen puretaan tai suositellaan Suomen hallituksen ja 
terveysviranomaisten taholta.

Heinäkuussa saa siis jo pitää alle 500 hengen tilaisuuk-
sia, kun huolehti turvaväleistä ja terveysjutuista. Kantrien 
päivämäärä on suunniteltu perjantaiksi 17.7. ja ne olisivat 
yhtenä iltana Kehräämön ravintolan pihapiirissä.

Kantrikulkue on perinteisesti pidetty ennen kantritapah-
tumaa. Virallisesti sitäkään ei ole peruttu, jos ei ole päätetty 
pitääkään.

Toisaalta jokainen toki voi ajella omaan tahtiinsa yleisillä 
teillä, kun noudattaa liikennesääntöjä. Ja sellaisella ajopelillä, 
joka on liikennekelpoinen.

Heinäkuun Extrassa 15.7. on lopullista tietoa kantrien 
suhteen.

Kehräämön toiminta
on käynnistynyt lisää
Koronan takia Orimattilan Keh-
räämölläkin yritykset joutuivat 
supistamaan huomattavasti toi-
mintaansa. Nyt kesäkuun alusta 
poistuneet rajoitukset avasivat 
monia ovia ja palvelut pelaavat 
taas, vaikkakin edelleen rajoi-
tuksin.

Muun muassa liikuntasali 
Gym23 ja Alfa Mover ovat käyn-
nistäneet uudelleen toimintaan-
sa sekä Ravintola Kehräämö. 
Myös Hellimö ja Hotelli Teltta 
ovat nyt raottaneet enemmän 
ovia asiakkailleen. Käsityöva-
kan ja Pitsituvan toiminta on 
myös pikkuhiljaa jatkumassa, 
aukioloaika on nyt lauantaisin 
kello 10-14.

- Myös Kehräämön tanssit 
jatkuvat heti, kun olosuhteet 
ja tilanne sen sallivat. Nythän 
torstaitanssit ovat perinteisel-
lä kesätauolla ja tarkoitus olisi 
jatkaa normaalisti elokuun lo-
pulta alkaen, pohtii Olli Mäkelä 
Kehräämöltä.

Tanssien alkamista kannattaa 
seurata myös tanssi.net-sivus-
tolta.

Olli kertoo, että entiset kynt-
tiläpajan tilat ovat herättäneet 
kiinnostusta, mutta koronan 
takia asiat ovat viivästyneet ja 
lopullisia päätöksiä ei ole vielä 
tehty, vaan siinäkin tilannetta 
seurataan. Uusia ideoita ja yrit-
täjiä otetaan vastaan koko ajan.

Tavoitteena parantaa erityispalveluita ja turvata peruspalvelut

Koitti-Pertunmaan,
Orimattilan ja Päijät-Hämeen
Osuuspankit ovat yhdistymässä
– Tavoitteena on selvittää tämän vuoden 
aikana, voisimmeko yhdistää pankkiem-
me voimat laadukkaiden pankkipalvelui-
den saatavuuden turvaamiseksi kaikille 
asiakkaillemme. Suunnittelutyö on vasta 
alussa, joten emme osaa vielä sanoa ai-
katauluakaan kovin tarkkaan, kertoo OP 
Orimattilan hallituksen puheenjohtaja Katja 
Kuosa-Kaartti.

Asiakaskäyttäytymisen ja -tarpeiden 
muutos, pankkeihin kohdistuvan sääntelyn 
kiristyminen sekä finanssialan uudenlainen 
kilpailu vaativat pankkien palvelukyvyltä ja 
tehokkuudelta jatkuvasti enemmän. Kaikki 
kolme pankkia ovat taloudeltaan vahvoja, 
mutta toimintaympäristön muutos haastaa 
asiakasliiketoiminnan kannattavuuden.

– Koitti-Pertunmaan ja Päijät-Hämeen 
Osuuspankkien hallitukset selvittivät yh-
distymistä jo viime vuonna, mutta tuolloin 
ehdotusta ei hyväksytty OP Koitti-Pertun-
maan osuuskunnan kokouksessa. Nyt sel-
vityksessä on mukana myös OP Orimattila 
ja hyvä niin. Olen vahvasti sitä mieltä, että 
yhtenä pankkina selviytyisimme sääntelystä 
ja sen tuomasta byrokratiasta paremmin 
ja näin asiakaspalvelulle vapautuisi enem-
män aikaa, jatkaa OP Koitti-Pertunmaan 

hallituksen puheenjohtaja Tauno Hilden.
– Selvitykseen osallistuvilla pankeilla on 

selkeä yhteinen tahtotila vahvistaa alueen 
elinvoimaa ja omistaja-asiakkaiden pal-
veluita tulevaisuudessa. Koemme, että 
entistä suurempana pankkina voimme 
luoda kannattavaa kasvua myös tulevai-
suudessa ja olla paremmin vaikuttamassa 
alueella toimivien yritysten menestykseen 
ja asukkaiden hyvinvointiin, kertoon OP 
Päijät-Hämeen hallituksen puheenjohtaja 
Essi Alaluukas.  

– Pankkeihin kohdistuva sääntely on li-
sääntynyt voimakkaasti viime aikoina. Hal-
linnollisten töiden keskittäminen parantaisi 
merkittävästi uuden pankin kustannuste-
hokkuutta ja siten kilpailukykyä. Samalla 
saisimme enemmän aikaa asiakaspalveluun 
kaikissa kanavissa. Suuremmassa pankissa 
voisimme tarjota myös erityisasiantuntemus-
ta vaativia palveluja, kertoo OP Orimattilan 
toimitusjohtaja Jukka Sipilä.

– Keskustelujen lähtökohtana on, että 
kaikki nykyiset toimipisteet jatkaisivat toi-
mintaansa ja että mahdollinen yhdistyminen 
ei aiheuttaisi henkilöstövähennyksiä. Tutut 
toimihenkilöt palvelisivat jatkossakin asi-
akkaitamme. Uskon, että suurempi pankki 

pystyy tarjoamaan asiakkaille yhä sujuvam-
pia asiointitapoja nyt ja tulevaisuudessa 
toteaa OP Päijät-Hämeen toimitusjohtaja 
Mika Kivimäki. 

- OP Koitti-Pertunmaan ja OP Orimattilan 
omistaja-asiakkaat siirtyisivät OP Päijät-Hä-
meen omistaja-asiakkaiksi ja säilyttäisivät 
heille kuuluvat oikeudet. Asiakassuhteet 
jatkuisivat entisellään, esimerkiksi tilinume-
rot, verkkopalvelutunnukset ja maksukortit 
säilyisivät samoina eikä asiakkaiden tarvitse 
tehdä mitään pankkien yhdistymisen vuoksi, 
Kivimäki jatkaa.

– Tavoitteena on myös koko toimialueem-
me elinvoimaisuuden tukeminen. Meneillään 
olevan koronapandemian vaikutukset tulevat 
väistämättä ulottumaan myös Päijät-Hä-
meeseen, ja isomman pankin vahvemmat 
hartiat auttavat epävarmuuden sietämisessä, 
sanoo OP Koitti-Pertunmaan toimitusjohtaja 
Jouko Iso-Kuortti.

Selvitysvaiheen jälkeen kunkin pankin 
hallitus päättää erikseen yhdistymisesi-
tyksestä ja lopullisen päätöksen tekee OP 
Koitti-Pertunmaan osuuskunnan kokous 
ja OP Orimattilan sekä OP Päijät-Hämeen 
edustajistojen kokoukset aikaisintaan al-
kuvuodesta 2021.

Orimattilan Osuuspankki on aina ollut kaupungin ja koko seutukunnan vahva rakentaja ja 
vaikuttaja. 

“ Keskustelujen 
lähtökohtana on, 
että kaikki nykyi-

set toimipisteet jatkaisi-
vat toimintaansa ja että 
mahdollinen yhdisty-
minen ei aiheuttaisi 
henkilöstövähennyksiä. 
Tutut toimihenkilöt 
palvelisivat jatkossakin 
asiakkaitamme.
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www.ruskovilla.fi

Tervetuloa tekemään löytöjä: -10% kaikki 
tuotteet  -30% kauneusvirheelliset tuotteet

Kinnarintie 32, Artjärvi
Avoinna ma-pe klo 9-16, la klo 10-14

Hyvän unen 
paras ystävä

HIRSSIAKANATYYNY
Aikuisten tyyny 45x55 cm 

nyt kesätarjouksessa 
tehtaanmyymälässä 39€ (50€)

Koirien päiväkoti,
hotelli ja
verkkokauppa
Ilmainen kuljetuspalvelu ja
toimitus Orimattilan alueella

Lautamajantie 76, Orimattila
Soita 040 033 0094     www.pawsup.fi

Koirahoitola Paws Up

Topintie 2, 16300 Orimattila

KORJAUS-
OMPELUA
Erkontie 6, Orimattila,
käynti Tullintien puolelta
Puh. 045-8806650
heli.lahtonen@katsura.fi

Avoinna ti 10-17, ke ja to 9-14. 
Muuten sop. muk.

Katso lisää netistä: www.katsura.fi

HEINÄKUUSSA EXTRAA 15.7.

Kesäinen tervehdys
Orimattilan Näkökeskukselta
- Onpas ollut erikoinen kevät, toteaa 
Saana Mäkelä aluksi Orimattilan 
Näkökeskukselta. Mutta jotain hy-
vääkin; - On ollut ihana ulkoilla ja 
seurata kaunista vihertyvää luontoa, 
lisää Saana.

Korona on ollut tämän kevään pää-
aihe lähes kaikessa ja kaikkialla ja 
tuntuu, ettei ole asiaa, johon se ei 
olisi vaikuttanut.

Erityisajat ovat saaneet aikaan 
Näkökeskuksella uuden Normaalin; 
Lääkärin vastaanotot järjestetään 
väljennetyillä aikatauluilla, jolloin 
ei pääse syntymään ruuhkia.

- Noudatamme huolellista hygieniaa 
sekä desinfiointia. Optikolle tai muu-
hun asiointiin voi halutessaan pyytää 
yksityisasiointia. Silloin laitamme 

- Ihanaista kesänaikaa ja 
”nähdään”, toivottelee Saa-
na lentopusujen kera Ori-
mattilan Näkökeskukselta.

Keskustan kadut ahtaita…

Hennassa tiet ovat leveitä
Toukokuun Extrassa oli juttua 
Kärrytien remontista, jossa 
tien leveys jäi vain 6,0 met-
riä leveäksi ja ajokaistaksi 
tuli 3,0 metriä. Se on aivan 
liian kapea, kun kaksi isoa 
ajoneuvoa kohtaa vastakkain, 
sillä kuorma-auton leveys on 
2,60 metriä.

Erkontien leveys on niin 
ikään 6,0 metriä ja sen ah-
tautta ovat monet joutuneet 
kiroamaan, kun tilanne vaatii 
erityistarkkuutta ison ajoneu-
von kohdatessaan. Myös 
Käkeläntieltä käännyttäessä 
oikealle Erkontielle tarvitaan 
jo onneakin, ettei kolahda jo-
ko vastaantulevien kaistalle 
tai sitten aja omaa autoaan 
jyrkkiin ja teräviin katukiviin.

Myös monet lumenauraajat 
ovat tuskailleet Erkontien ja 
sen parkkiruutujen ahtautta. 
Vaikea tehdä lumihommia, 
kun ei ole tilaa!

Kysymys kuuluukin, että ku-
ka näitä katuja suunnittelee? 

Erkontie on Orimattilan ns. 
pääkatu ja luulisi edes sen 
olevan leveämpi. 

Samainen toukokuun jut-
tu Kärrytien leveydestä poiki 
muutaman soiton, jossa ke-
hotettiin mittaamaan tieleve-
ydet Hennassa. Joten siihen 

suuntaan sitten oli mentävä 
mittanauhan kanssa…

Bulevardi on
riittävän leveä
Onneksi Hennassa ei ole tehty 
leikkikaupungin katuja, vaan 
siellä on rakennettu riittävän 

leveitä teitä ja katuja. Hen-
nan Bulevardi on hienosti 
7,0 metriä leveä ja samoin 
Maustekatu.

Ja mikä mukavaa, niin Ori-
mattilasta löytyy nyt katujakin, 
kun niitä on Hennassa myös 
Harjulankatu ja Sahramikatu.

Hennassa kadut ovat siis-
tejä ja hyvin hoidettuja. Kes-
kiviikkona 20.5. paikalla oli 
kaksikin konetta harjaamassa 
ja putsaamassa Bulevardia. 
Ilmeisesti oltiin tekemässä 
tiemerkintöjen maalauksia.

Hennassa on jotenkin niin 
helppo ajella, kun on kunnolla 
tilaa. Uudisasukkaat lienevät 
tyytyväisiä joka tavalla Hen-
naan.

Reijo Välkkynen

Erkontie on sumppu. Kuorma-auto ei päässyt kääntymään Veikon Koneen taka-
pihalle  ennen, kun ajoi ensin Arvidin pihaan ja sieltä peruutti.

Hennan Bulevardilla on ilo ajella isompienkin rekkojen, kun tilaa on.

oven kiinni, eikä myymälään pää-
se muita asiakkaita samaan aikaan. 
Palvelemme siis tuttuun tapaan ilolla 
ja sydämellä (avoinna ma-to 10-17), 
vaikka poikkeusaikoja eletäänkin. 

- Nyt kannattaa miettiä valintoja 
ja satsata kotimaiseen, sekä laa-
tuun, vinkkaa yrittäjä optikko Salla 
Salmela.

-Teemme asioinnistasi niin muka-
vaa ja turvallista kuin mahdollista, 
joten lämpimästi tervetuloa, sanovat 
Näkökeskuksen tytöt Salla, Saana 
ja Maritta yhteen ääneen.
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- Kaikki alkoi siitä, kun kirjanpitäjäni 
sanoi vuonna 2000, että tulee jo liikaa 
maatalouden lisätöitä. En voinut enää 
verotukseen liittyvistä syistä jatkaa kai-
vinkonehommia ulkopuolisille, jollen 
perusta sitä varten yritystä, muistelee 
yrittäjä Antti Lyyra syntyjä syviä.

Siitä on nyt siis 20 vuotta, kun Antti 
aloitti Nahkhiirin toiminnan. Yrityksen 
erikoinen nimi aiheuttaa alati mielen-
kiintoa, joten se pitää ensin selvittää.

- Ei oikein tullut mieleen sopivaa fir-
man nimeä, joten nappasin meidän 
bändin The Batin (suomeksi lepakko) 
nimen ja käänsin sen viroksi. Siitä sitten 
tuli Nahkhiir.

Ensimmäistä Nahkhiirin työkeikkaa 
ei miehelle muistu mieleen, mutta hän 
arvelee sen olleen silloiselle Kuntatek-
niikalle jotain kaivuuhommia.

Siitä se alkoi, ja yhden miehen yri-
tys on kasvanut Orimattilan mittapuun 
mukaan tänä päivänä keskisuureksi 
firmaksi. Antti ja Salla Lyyra työllistävät 
itsensä lisäksi 11 henkilöä. Nahkhiir 
pyörittää noin 800.000 euron vuosi-
liikevaihtoa. Kaudesta riippuen, kuten 
Antti sen sanoo.

Maanrakennustyöt olivat alkuvuosina 
suurin työllistäjä. Koneistusta lisättiin 
ja työntekijöitä palkattiin hommiin mu-
kaan, kun alihankintatöitä alkoi olla jo 
niin paljon, että kannatti tehdä ne itse. 
Maanrakennushommien rinnalle nousi 
kiinteistönhuoltotyöt, joita varten pe-
rustettiin Luuta&Luuttu. 

- Kiinteistönhoitopalvelut ovat nykyi-
sin päätoimialaamme, Antti selvittää 
ja kertoo, että suurimmat työllistäjät 
ovat Orimattilan kaupunki ja eri talo-
yhtiöt. Myös yksityiset sekä yritykset 
ovat kiinteistöpalvelujen asiakkaina, 
kaikki tasavertaisina.

Nahkhiir Oy:n suurin tytäryhtiö Luu-
ta&Luuttu tekee kaikki kiinteistönhoi-
toon liittyvät työt.

- Meillä on nykyaikaiset monitoimi-
koneet erilaisiin töihin, joilla onnistuu 
pihojen ja katujen lakaisut ja pesut, 

myös lumityöt ja hiekoitukset ja hiekan 
poistot. Lumien pudotuksetkin katoilta 
tehdään.

- Viheralueiden hoidot, joista mainit-
takoon nurmikonleikkuut, pensaiden- 
ja hedelmäpuiden leikkuut ja lehtien 
haravoinnit.

- Myös kaikki siivoukset tehdään mitä 
tarvitaan taloyhtiöissä ja 
kodeissa.

Lisäksi erilaiset huolto-
toimet ja pikku korjaukset 
kiinteistön sisätiloissa 
sekä kiinteistöremontit 
kuuluvat kiinteistön-
hoitotöihin.

Maanrakentamisen
ammattiosaamista

Maanrakennuspuolella 
Nahkhiir Oy:llä on run-
sasta palvelutarjontaa. 
Hommat sujuvat kun-
nallisteknisistä töistä 
joka kodin pihapiiriin.

- Kaikenlaiset maan-
rakennustyöt onnistuu 
kauttamme. Raken-
nusten pohjan kaivuut 
ja maansiirtotyöt sekä 
pihanrakentamiset eri-
laisine töineen, kuten 
nurmikot, kiveykset sekä 
maisemoinnit.

- Tarvittaessa teem-
me myös jätevesijär-
jestelmien uusimiset ja 
asennukset. Timanttipo-
raukset ja piikkauksetkin 
onnistuvat. Myös raken-
nusten purkutyöt ja ra-
kentamiset, Antti listaa 
yrityksensä monipuolista 
toimintaa.

Tänä kesänä Nahkhiir 
rakentaa kolme leikki-
kenttää, jotka tulevat 
Pasiinaan, Lettulaan ja 

Myllylän päiväkotiin.
Vuosien saatossa hilpeyttä on he-

rättänyt Nahkhiirin mainos, jossa piir-
roskuvassa on kaivuri ja teksti: Joka 
toiselle kuoppaa kaivaa… Siihen löytyy 
hauska selvityskin:

- Kun pyydettiin Nahkhiirin mainosta 
paikalliseen kilpailevaan vaalijulkaisuun 

ja totta kai siihen piti ladata kunnon 
mainos, joka on palvellut hyvin, Antti 
hymyilee ja kertoo itse piirtäneensä 
kaivuri-kuvan.

Nahkhiir Oy:llä on kokemusta mitta-
vista työhankkeista, joissa aikataulu-
tus, ammattitaito ja luotettavuus ovat 
pääosassa. Referensseistä löytyvät 

muun muassa Vuosaaren satama-
hanke, Lahti-Heinola-moottoritie, 
Lahden rautatieaseman remontti ja 
Orimattilan kaupungin ulkoalueiden 
hoito- ja kaivuutyöt.

- Meillä on erittäin hyvät työntekijät, 
jotka ovat ahkeria ja osaavat hom-
mansa, Antti kiittelee.

- 20 vuoden aikana on vain muu-
tama työntekijä lähtenyt meiltä pois, 
joten ilmeisesti myös henkilökemia 
yrityksen työntekijöiden sekä johdon 
kanssa pelaa.

Työntekijät ovat Nahkhiir Oy:n arvok-
kainta pääomaa. Hommat hoituvat aina!

Henkilökunnan suusta kuultuna: ” 
Vaikea olla vaatimaton, kun on niin 
älyttömän hyvä!”

Zonta Bar Mallusil

- Vuokraamme kokous- ja juhlatilaa 
Mallusjoella, Halmaan kongressikes-
kuksessa, joka on perustettu vuonna 
2006. Zonta Barissa voi järjestää häitä, 
hautajaisia, syntymäpäiviä, pikkujouluja 
tai yritysten kokouksia ja virkistyspäiviä. 
Tiloihin mahtuu 120 henkeä, majoi-
tustiloja on 20:lle.

- Paikan musiikkitarjonnasta vastaa 
mielellään The Bat, jolta taittuu tango 
ja rokki – juhlamusiikki laidasta laitaan, 
Antti suosittaa. Hän on muuten yhtyeen 
basisti sekä kitaristi…

- Teemme yhteistyötä myös pi-
topalveluiden kanssa. Kannattaa 
tiedustella, kun järkkää juhliaan.  
Nahkhiir Oy:n nettisivuilta saa lisää 
infoa: nahkhiir.fi

P.S. nimeä ei ole tarvinnut vaihtaa 
20 vuoden aikana.., kertooko se jotain 
luotettavuudesta?

- - -

- Synttärionnitteluja ei oteta vastaan, 
kun emme nykytilanteen takia voi viet-
tää isompaa riehaa. Matka jatkuu ja 
pian juhlitaan kolmekymppisiä, Antti 
sanoo.

Joka toiselle kuoppaa kaivaa...

Nahkhiir paiskinut hommia
jo 20 vuotta samalla nimellä!

Kiinteistönhoitotyöt Nahkhiir hoitaa laadukkaasti. Työn jäljen pitää olla viimitten 
päälle myös rannan kunnostuksessa.

Maanrakennuspuolen hommat sujuvat kunnallisista töistä pienimpään 
pihaan.

Rakennusten pohjatyöt tehdään huolellisesti ammattitaidolla. Myös salaojien 
rakentamiset kuuluvat töihin.
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  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

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

16€ LED
LAMPPUJA

4 kpl 9€

9€
TARJOUS-
VALAISIMIA
Runsaasti sisustusvalaisimia

7€

Meiltä myös
ABLOY
CLASSIC -avain

7,50

Antaa turvaa
mm. ukkoselta
YLIJÄNNITE-
SUOJAT alk.

NYT
ERÄ

-LAATUA

TURVALLISUUTTA
JOKA KOTIIN!

Kehräämö Kehräämö 

tarjoaatarjoaa
laadukkaita tiloja
uusille yrityksille!
Lisätietoja: olli@lahdenrakentava.fi

Orimattilan parhaaksi
Seuraa meitä
facebookissa
Orimattilan Kehräämö

Aurinkoista
kesän aikaa!

Maatilan puoti
avoinna:
To ja pe 12-17
La 9-15

Juhannusviikolla
poikkeavat aukioloajat:
tiistai, keskiviikko ja
torstai (ti-to) klo 10-17,
juhannusaattona 9-12

Metsolankuja 95,
16310 Virenoja

ERKONTIE ON KUUMA

Pakaantien parlamentin istuntoja 1960-luvulla.
Luettavaa koronasaarretuille ja vähän nuorem-

millekin. Nettisukupolvi ei taida tästä ymmärtää 
mitään.  

Terve Paavo Palokangas, Tarmo Taavila, Anssi 
Autere ja kaikki muut, jotka olette huolestuneet 
Orimattilan keskustan eli Erkontien katkaisusta.

Todellisuudessa Erkontien seutuhan pilattiin jo 
60-luvulla. Aiheesta on jäänyt allekirjoittaneellekin 
vahvoja muistikuvia. 

Kylän keskustan kehityksestä tai taantumasta, 
miten vaan halutaan, käytiin jo 60-luvulla omat 
vääntönsä. Keskustelu ei ollut vielä silloin kovin 
vakavaa. Useimmilla ei ollut oikein arviointiky-
kyä siitä, että tehtyjä päätöksiä katselevat vielä 
lapsienkin lapset.

Ympäristö ja maisema-asiat eivät silloin olleet 
kovinkaan kiinnostava puheenaihe. Taloja pu-
rettiin ja maisemaa muokattiin monesti ilman 
minkäänlaisia virallisia lupia tai katselmuksia.  
Orimattilan kunnallispolitiikan viikon epävirallinen 
arvosteluraati 60-luvulla pidettiin meillä Pakaan-
tie 14:ssä vanhempieni Uuno ja Irja Tuomisen 
omakotitalossa.

Raati vastasi hyvin nykyistä telkkarin ”Viikon 
jälkiviisaat”-katsausta. Siinähän raatilaiset tietävät 
asiat paljon paremmin kuin poliitikot, urheilijat 
tai muut ammattilaiset omista leipälajeistaan. 
Pakaantien raadilla ei asioilla ollut tärkeysjärjes-
tystä. Keskustelu velloi aiheesta toiseen, lähinnä 
kuitenkin käsiteltiin Orimattilan kunnan asioita. 
Keskustelua käytiin useimmiten hyvällä huumorilla 
höystettynä, vaikka joskus kipakastikin väitellen.

Tähän Pakaantien poliittiseen raatiin kuuluivat 
vanhempani Uuno ja Irja Tuominen, kunnan ra-
kennusmestari Arvo Sivula ja naapurimme Sylvi 
Helander. He olivat vakiojäseniä.

Kuten kaikissa kunnon ohjelmissa, oli tässä-
kin raadissa vierailevia raatilaisia. Vierailevia 
panelisteja olivat veljeni Jouko, yhteiskoulun 

Heinäkuussa
me tavataan
ke 15.7.

Ota yhteyttä:
050 336 8425, Reijo
reijomedia@hotmail.com

vahtimestari Erkki Pihlajamäki ja naapurimme 
Kalle Salminen. Myös silloinen kunnanjohtaja 
Aulis Aaltonen oli joskus mukana. Jouko-veli 
otti siihen aikaan ensiaskeleita politiikan paris-
sa. Askeleet kuitenkin jäivät kokonaisuudessa 
melko lyhyiksi, vaikka yritys olikin kohtuullinen. 
Itse olin lähinnä keittiön puolella salakuuntelija-
na. Politiikka ei silloin ihmeemmin kiinnostanut. 
Jälkeenpäin olen tehnyt huomion, että raati taisi 
olla hieman vasemmistovoittoinen.

Puoluekanta ei kuitenkaan tuntunut vaikuttavan 
suuresti raadin mielipiteisiin. Se riiteli ansiokkaasta 
ja tasapuolisesti aiheesta kuin aiheesta. 

Kokoontumiset tapahtuivat noin kerran viikossa. 
Silloin pohdittiin kunnallisia asioita ja päätöksiä ja 
välillä myös maailmanlaajuisia, polttavia kysymyksiä.

Kokoontumisaikatauluun vaikutti aina Sylvin 
saunavuoro. Sylvin sauna ei ollut talvisaikaan 
käytössä, joten hän kävi meillä kylpemässä noin 
kerran viikossa. Sylvi oli topakka täti ja hänellä 
oli erinomainen ulosanti.

Välillä tuntui, että Sylvi sopisi paremmin näyt-
tämölle kuin Villatehtaan työntekijäksi. Hän oli 
ollut mukana monessa kunnan luottamustoimessa. 
Saunakahvien lomassa oli hyvä hetki epäviral-
liselle politiikan päätösten ruotimiselle. Raadin 
aiheet vaihtelivat kunnallispoliittisen kuohunnan 
mukaan. Ongelmajätelaitoksen sijoitus vei raadin 

aikaa monena viikonloppuna. Taisipa silloin olla 
muutamia täysistuntoja viikollakin. 

Ongelmajätelaitoksen sijoitus sai Arvon tuomaan 
jopa ison kasan risuja palaveriin. Risut tulivat 
Tanskan matkalta todisteeksi siitä, kuinka saas-
tuttava laitos tanskanpoikien ongelmajätemylly 
on. Äitini Irja heitti risut kylläkin pihalle Arvon 
estelystä huolimatta. 

Teille, jotka ette muista tai tiedä asiasta, kerrot-
takoon, että Orimattilan kuumin peruna aikanaan 
oli ongelmajätelaitoksen sijoitus Orimattilaan. Risut 
Arvo oli tuonut Tanskan matkalta, jolla Orimat-
tilan valtuutetuilla lastattu Finnairin DC-9 kävi 
päättämässä, että sellainen laitos ei sovi meille, 
mokoma sottaaja.

Tässä kyseisessä ongelmajäteraati-illassa taisi 
olla myös Aulis Aaltonen mukana. Hänhän oli lai-
toksen puolestapuhuja henkeen ja vereen. Silloin 
ei aavistettu, että laitoksesta tulee suurtyöllistäjä 
ja veronmaksaja sijoituspaikkakunnalle. Laitos 
rakennettiin Riihimäelle ja siitä tuli EKOKEM. 
Erkontien tärvääminen aloitettiin siis jo 60-luvulla.  

Erkontien rakentamiseen raati otti kantaa kovasti. 
Raatilainen Arvo puolusti silloista Backbergin talon 
ja puistoalueen säilyttämistä, samoin Sylvi Helan-
der. Alue sijaitsi suunnilleen nykyisen ostoskeskus 
Orimatin paikalla ja takana rajoittuen jokeen.

Alueella oli vanha kartanotyylinen päära-
kennus ja laaja puistomainen piha ympärillä. 
Puistoon rajoittuivat Vaherkylän leipomo-kahvila ja 
linja-autopysäkki nykyisen S-marketin kohdalla.

Vanha mylly seisoi kauempana siinä jossain 
tulevan Prisman pesupaikan kohdalla. Toisella 
puolella Erkontietä oli Tmi K. Malinin monipuoli-
nen kauppaliike. 

Raati käsitteli kiinnostuneena luonnosehdotusta, 
joka Arvolla oli mukana eli ostoskeskuksen piirus-
tuksia. Talossa oli 1-2 kerrosta, oikein modernin 
näköinen laitos. 

Sylvi piti rakennusta Juonalan latoa rumempana 

teoksena. Ei puuttunut muuta kuin sikala, sanoi Sylvi.
Arvo puolusti talon arkkitehtuuria, olihan hä-

nellä sentään ainoana rakennusalan koulutus. 
Uuno käsittääkseni ajatteli vain putkitöitä tulevassa 
rakennuksessa. ”Monta metriä menee galvani-
seerattua putkea.”

Veljeni Jouko oli tasapuolisesti kaikkien puolella. 
Hän ilmoitti tosin, että Upo tuo markkinoille ihmeen, 
joka kantaa nimeä muoviviemäri ja on nimeltään 
UPONYL. Sitä on kuulemma tarkoitus käyttää va-
luraudan sijaan ostoskeskuksen viemäröinnissä. 
Raatilaiset hymähtelivät Joukon jutulle, uskoa ei 
siihen löytynyt.

Lopulta kaivinkoneet kuitenkin tulivat alueelle ja 
kaatoivat vanhat rakennukset ja puuston. Kaivoi-
vat kuopan ostoskeskukselle. Mestari Mestilä ja 
Heinämaan Jursalan Jussi tekivät rakennuksen. 
Joukon ja Rantasen Arskan kanssa tehtiin raken-
nukseen Suomen ensimmäiset muoviviemärit. 

Osuuspankin katolle rakennettiin vielä kaiken 
kukkuraksi peltinen teollisuushalli. Eli pilattiin jo 
silläkin maisemaa.

Onko sillä sitten tässä tilanteessa kovin suurta 
väliä, vaikka väännetään Erkontie 180-asteen 
mutkalle S-Marketin kohdalla - ja tasapuolisuu-
den nimissä johdetaan kadun päätepiste K-Su-
permarketin pihaan. 

Hannu Tuominen

Backbergin saunatupa Pa-
lojoen rannassa. Silloin vesi 
oli vielä uimakelpoista.
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Kuntosalitreeniä vapailla
painoilla vai laitteilla?
Hyvin varustelluilta kuntosaleilta löydät paljon erilaisia välinei-
tä ja laitteita, joilla voit treenata monipuolisesti koko vartalon 
lihaksiasi. Treenivälineet voidaan jakaa karkeasti laitteisiin ja 
vapaisiin painoihin. Laitteissa on usein painopakka, josta paino 
on helppo säätää tikkua siirtämällä itselleen sopivaksi. Asento 
on tuettu laitteissa lähes aina niin, että liikkeessä oikea lihas 
pääsee kunnolla työskentelemään. Vapaita painoja puolestaan 
ovat esimerkiksi käsipaino, voimatanko tai kahvakuula. Vapailla 
painoilla voi treenata yksittäisiä lihaksia tai useaa lihasta sa-
maan aikaan.

Aloittelijoille ja esimerkiksi kuntoutukseen sopii usein kunto-
saliharjoittelun aloittaminen laitteilla, sillä niillä on turvallista ja 
helppoa lähteä liikkeelle. Liiketekniikat on helpompi muistaa, 

kun laite ohjaa liikerataa. Laitteilla saa myös aluksi paremman 
tuntuman kohdelihakseen, jolloin treenistä saa haluamansa hyö-
dyn. Aloittelijan on vaikeaa hahmottaa aluksi missä mikäkin lihas 
sijaitsee ja miten ne aktivoidaan, mutta tekemällä kehittyy ja 
pikkuhiljaa voi siirtyä haastavampiin liikkeisiin.

Kun laitteilla on saatu lihakset ja aivot hereille, niin voi alkaa 
haastamaan itseään vapailla painoilla. Vapaita painoja voi tietysti 
lisätä treeniohjelmaan alusta alkaen tavoitteen ja mahdollisuuksien 
mukaisesti. Vapailla painoilla harjoitellessa useampi lihasryhmä 
aktivoituu samaan aikaan, jolloin treeni on tehokasta. Vapaat 
painot kehittävät tasapainoa ja koordinaatiota, sillä usein ulko-
puolinen tuki liikkeissä puuttuu. Monessa liikkeessä tukena toimii 
keskivartalon lihakset. Vapailla painoilla pystyy treenaamaan 
lajinomaisia liikkeitä paremmin kuin laitteilla. Jos esimerkiksi 
harrastat juoksua, niin tangolla tehtävistä askelkyykkyliikkeistä 
saat lisää voimaa juoksuusi, jolloin juoksusta tulee taloudellisem-
paa. Vapailla painoilla harjoittelu kannattaa aloittaa valmentajan 
kanssa. Tällöin liikeradat ja lihasten aktivoituminen sujuvat oikein 
ja vältytään turhilta loukkaantumisilta ja ylirasituksilta.

On haastavaa, ellei mahdotonta antaa yksiselitteistä ohjeistusta 
siihen, kumpi treenitavoista sopii minkäkinlaiselle treenaajalle 
ja tavoitteelle. Olen huomannut työssäni, että se mikä toimii 
toisella, ei välttämättä toimi toisella. Kuntosalilla on paljon 
erilaisia tyylejä treenata. Jokainen löytää kyllä omansa, kun 
kokeilee ennakkoluulottomasti erilaisia harjoitusohjelmia 1-2 
kuukauden ajan. Samaan tavoitteeseen pääsykin voi onnistua 
erilaisella treenitavalla. Kaikkein tärkeintä harjoittelussa on se, 
että harjoittaa kehitettävää lihasryhmää riittävän usein, sillä: 
tehty treeni on paras treeni.

Liikunnallisin terveisin,
Tinja Krigsman
Personal trainer

044 591 1271

Eikö auto viilenny?

Autohuolto Holopainen
huoltaa ilmastoinnitkin 
Autohuolto Holopainen on autojen 
huoltokorjaamo, jossa hoituvat 
myös ilmastointihuollot autoihin. 
Extraa-lehti kävi moikkaamassa 
yrittäjä Sampo Holopaista, joka 
toukokuussa aloitti yritystoimin-
nan Kauniaistentie 5B:ssä, jossa 
aiemmin on toiminut STH-Au-
tohuolto.

- Tässä samassa yhteydessä 
toimii myös ML Caravan ja Au-
tomyynti Imone, joten paikalla 

on kolme autoa-alan yritystä, 
Sampo selvittää.

Hellekesä saattaa taas tulla, jo-
ten auton ilmastointi on mukava 
juttu. Kannattaa siis huollattaa 
ilmastointi säännöllisesti.

- Auton ilmastointi olisi hyvä 
huollattaa noin parin vuoden vä-
lein. Vaikka ilmastointi toimisikin, 
niin järjestelmästä haihtuu jatku-
vasti kylmäainetta ja viilennysteho 
heikkenee, Sampo selvittää. 

- Ilmastoinnin huoltotarpeen 
voi huomata ihan normi ajossa, 
kun ilmavirta ei viilene kunnolla. 
Myös paha haju voi levitä autoon 
ilmastointijärjestelmän kautta, 
jolloin se pitää desinfioida.

- Toimiva ilmastointi tiputtaa 
vettä auton alle, joten sitä kan-
nattaa seurata. Mikäli vettä ei 
tule, saattaa höyristimen kon-
denssivesiputki olla tukossa ja 
vesi ei pääse poistumaan höy-

rystinkotelosta. 
Ilmastointilaitteen vian syy-

nä voi olla myös vuoto, jolloin 
kylmäainetta pääsee valumaan 
ulos järjestelmästä. Tästä seuraa 
kylmäaineen loppuminen ja jär-
jestelmä ei enää viilennä.

- Vika voi olla myös ilmastoinnin 
kompressorissa, jolloin kylmäaine 
ei pääse kulkemaan järjestel-
mässä normaalisti. Muita syitä 
vikatilaan voivat olla esimerkiksi 
palanut sulake järjestelmässä, 
tukkeutunut ilmansuodatin tai 
puhaltimen moottorin rikkoon-
tuminen.

- Kannattaa soitella ajanvaraus 
auton ilmastointihuoltoon. Homma 
kestää tunnin verran, jos ei löydy 
kylmälaitteessa vuotoja. Ilmas-
tointihuolto maksaa 50 euroa, 
jonka päälle tulee kylmäaine, jota 
menee aina autokohtaisesti, toisiin 
enemmän ja toisiin vähemmän

Yleisneuvona Sampo suosittaa 
käyttämään ilmastointia joskus 
myös talvella, mutta ei kuitenkaan 
kovilla pakkasilla

- Sen verran vielä autojen 
korjaamisesta, että pienem-
pien moottoriremonttien lisäksi 
tehdään myös kytkinrempat ja 
jakohihnojen ja -ketjujen vaihdot.

- Kaikki automerkit korjataan 
ja huolletaan, Sampo lupaa ja 
sanoo, että voi soitella numeroon 
044 975 4389.- Kannattaa huollattaa auton ilmastointi parin vuoden välein, Sampo suosittaa.

- 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 

Veteraanipuiston penkit ja roskis

Veteraanipuiston penkit eivät saa kiitosta.

Vielä 26.5. aamupäivällä Lähdepuistossa ruoho ja 
voikukat rehottivat ylipitkinä. YIT hakee ilmeisesti 
säästöä? (lukijan kuva).

Miksi nurmikot ovat hoitamatta?
Nyt herää kysymys, että miksi 
kaupungin puistoalueitten nur-
mikot on tänä vuonna olleet 
hoitamatta ja kasvavat villeinä 
voikukkaa?
Onko ”Pelasta pörriäinen” -pro-
jekti menossa vai mistä moinen 
johtuu, ettei nurmialueita enää 
hoideta kuin ennen?

Vuokko ja Orvokki

- - -
Extraa otti asiasta selvää ja sai 
vastauksen, että YIT hoitaa nyt 
itse puistoalueitten nurmikot 
ja ei enää käytä alihankkijoita. 
Ilmeisesti kyse on säästöistä ja 
kaupunki kuitenkin maksanee 
YIT:lle täyden hinnan?

Toimitus

Tässä toukokuun lopulla, kun 
karanteenirajoitukset poistuivat, 
niin pari meitä veteraania lähti 
ulkoilemaan nimikkopuistoon-
sa. Alkuvaikutelma oli kiva, kun 
kesäkin oli jo alkanut.

Ihmetystä herätti koleat kylmät 
betoniset penkit, joilla ei voinut 
istahtaa kuin hetken, kun alkoi 
paleltamaan ahterissa. Pakko 
oli nousta pois istuskelemas-
ta ja jatkaa matkaa, ettei saa 
pissarakkovikaa.

Miksiköhän tuollaiset kyl-
mät betonilaatikot on sinne 
hommattu? Kyllä vanhan ajan 
puupenkit ovat parhaat istuttavat.  
Sitten kaipasimme puistoon ros-
kista, kun siellä oli monenlaisia 
roskia ympäri puistikkoa.

Joku sanoi puoliksi leikillään, 
että kaupunki voisi rahdata pen-
kit vaikka Mieliäissuolle, jonne 
olisi tarvetta.

Taiston pojat
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Kesä kukkuu
Koronapaskiainen on saanut pal-
jon tuhoa aikaan. Itkua ja ham-
mastenkiristystä. Moni kuihtuu 
nyt ja kunnolla. Veemäistä, ei 
voi muuta sanoa.

Toivottavasti rajoitukset pois-
tuu ja päästään jo normimpaan 
menoon.

* * *
Päärniläntien linjabiilipysäkillä 
on vietetty hetki nauttien pika-
ruokaa, toisten mielestä roska-
ruokaa. Sinänsä oikea nimitys, 
kun roskat ja ruuan pakkaukset 
on jälleen jätetty tienposkeen. 
Kertoo tekijästään, ettei kaikki 
valot pala vintillä.

Keitä nämä pölvästit ovat, pitää 
oikein kysyä? Ei kaikkea voi Ori-
mattilassa sukurutsauksenkaan 
piikkiin laittaa.

* * *
On se tuo facebook erinomainen 
paikka, kun siellä voi lähettää 
nimipäiväonnittelut omalle 
muijalleen. Oikein naurattaa 
se touhu, kun eräät pariskun-
nat siellä keskenään lässyttävät, 
vaikka saman homman voisi sille 
”kullalle” kertoa ihan henk.koht. 
kotona.

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
Orimattila, Artjärvi,
Myrskylä, Pukkila.

Noutojakelussa: Kehräämö 
ja K-Supermarket Orimattila.
Jakelupainos:

n. 10.500 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
15.7.2020

Kauniaistentie 5B, ORIMATTILA
 HUOLLOT JA KORJAUKSET
 ILMASTOINTIHUOLLOT JA 

 -KORJAUKSET autoihin 
 JAKOHIHNOJEN VAIHDOT

Avoinna arkisin klo 8-17

044 975 4389

Huikata siinä ohi mennessään. 
Se on sitä muille näyttämistä, 
että meilläpä on näin. Heh, heh. 
Toosi tyhmää touhua.

* * *
Perussuomalaiset ovat solut-
tautuneet ja linkittyneet myös 
kaupungin sivuille. Oheinen 
kuvakaappaus kertoo miten 
persut olivat mukana omako-
titonttihaussa. Sivuilta linkki vei 
myös Hennaan, joka on persuille 
tärkeä.

https://www.orimattila.fi/palve-
lut/rakentaminen/vapaat-tontit/
omakotitalotontit/190-henna

Sittemmin tuo linkki on korjattu 
ja sivua ei enää löydy. Pikkaisen 
hauskoja joskus tuollaisetkin 
jutut.

* * *
Sitten lukijan kisailua. Missä 
seisoo oheinen upea metallinen 
taideteos? Sormet ovat synty-
neet sytytystulpista. Sen verran 
vinkkinä, että liittyy autoiluun. 
Oikeat vastaukset voi jättää 
Kehräämölle, kun käy jump-
paamassa. Tai hellimöitävissä.

* * *
Kehräämöllä Drockilan kynttilät 
sammuivat. Nyt voisi joku osaaja 
jatkaa kynttiläntekoa, kun estradi 
on siltä osin vapaa. Toiveita on 
kuulemma heitetty kynttiläpajan 
entisille työntekijöille, joilla on 
homma jo ennestään hallussa. 
Ei huono. Toimeen vaan tytöt!

* * *
Eetvartti on kovasti ootellut 
milloin taas pääsee paikallisiin 
ravintoloihin viettämään iltaa. 
Nythän on kesäkuussa rajoituk-

sia poistunut ja ravintoloissa voi 
olla aina klo 23:een asti. Tosin 
juomat pitää tilata tuntia aikai-
semmin, eli kello 22 mennes-
sä pitää saada pöytä täyteen! 
Joskus allekirjoittanut seurasi 
eräässä paikallisessa, kuinka 
ennen valomerkkiä tilattiin vielä 
runsaasti juotavaa pöytään, kun 
sitä ei enää valomerkin tultua 
saanut tarjoilla. Siinä moni ve-
ti sitten viime tinkaan oikein 
kunnon kännit kotiin lähtiessä. 
Lieköhän tuossakaan mitään 
järkiparkaa? Nyt taatusti käy 
samoin…

* * *
Meikä saa paljon palautetta, 
varsinkin marketeissa monet 
ottavat hihasta kiinni ja kerto-
vat tarinaa, johon voisi napata 
kiinni. Kaikkiin ei voi osallistua 
ilman käräjiä, joten joku raja on 
pidettävä mitä julkaistaan.

Sitten on niitä, jotka eivät voi 
sietää tätä ilmaisjakelua, eli sa-
noo sitä lehdykäiseksi. Sitähän 
se onkin, tiiviissä paketissa ilman 
tv-ohjelmia ja muuta hömppää.

Jos ei tykkää, niin voi laittaa 

postilaatikkoonsa ilmoituksen, 
ettei mainosjakeluita, kuten 
lukee eräässä Erkontien pos-
tilaatikossa.

* * *
Erkontie saanee mutkansa ja 
mielensä pahoittajat. Se vaan 
on niin, kun iso raha puhuu. 
Eetvartin mielestä Orimatti-
lassa kannattaa jatkossa pa-
nostaa Lahdentien varteen ja 
tehdä siitä kaupungin pääväylä. 
Erkontie on tien 167 jatke, jo-
ka on aikanaan mennyt kirkon 
kautta eteenpäin. Sittemmin on 
maailma muuttunut ja Erkontie 
päättyi kirkolle, kun rakennettiin 
uusi Helsingintie ja Lahdentie. 
Joten ei mitään uutta auringon 
alla. Muutoksia tehdään aina.

* * *
Sitten erittäin suru-uutinen: 2020 
Artjärvi-päivät jäävät pitämättä. 
Korona-epidemian vuoksi yli 500 
hengen tilaisuuksien pitäminen 
on kielletty ja lauantain torita-
pahtuma ylittää kävijämäärältään 
tuon rajan nippa nappa, taisi olla 
neljällä hengellä.

Sama on tiettävästi kantrien 
suhteen (?), jossa ei tosin pelipai-
kalla ole ollut enää 500 henkeä 
per ilta. Kantrikulkue sen sijaan 
kokoaa katujen varsille yli pari 
tuhatta ihmistä, mutta eivät 
hekään toistensa sylissä ole, 
vaan siellä täällä reitin varrella. 
Mutta, isot pojat päättävät ja 
Eetvartti kiltisti tottelee.

Mallusjoen takinvääntöviikot 
kiinnostaa myös, siitä ei ole vielä 
näkynyt peruutustietoa?

Takinkääntö olisi 26.7. - 1.8. 
Mutta vaatii vielä lisäinfoa.

* * *
Heinämaalla aiotaan pitää omat 
tapahtumat niin kuin ennenkin. 
Ollaan kaupunginjohtajankin 
mielestä sen verran Orimattilan 
takapihaa. Meille eivät koronat 
iske, kun ollaan niin väkivahvaa 
porukkaa. Oman väen kesken 
kisaillaan.

* * *
Lakasinkonenkuljettajan ammatti 
oli aikanaan erään pikkupojan 
haave 70-luvulla.  Ohessa vanha 
muisto. Pääsisköhän Nahkhiirille 
hommiin?

* * *
Ja taas saa valittaa näistä ju-
tuista. Se itte surkuhupaisakin. 
Pidelkää te toisistanne huolta!

E E T V A R T T I

Ensin syötiin ja juotiin, roskat tielle ja sitten parittele-
maan.

Persut olivat soluttautu-
neet kaupungin netti-
sivuille?

Missä on tämä upea 
patsas?

Jos ei halua mainoksia looraansa, niin selkeästi sen 
sitten sanoo!

Tämä kaveri oli suosittu aikanaan telkkarissa. Ilopil-
leri.

Osuuspankkien
kuvataidekilpailu
Vuoden 2020 kilpailun pääteemana oli ”Onnea on…”.

Orimattilan alueen kilpailutyöt ovat olleet tuomariston arvioitavana. 
Tuomaristo koostui tänä vuonna Osuuspankin henkilökunnasta, 
johtuen koronatilanteesta. Päätuomarina toimi asiakkuuspäällikkö 
Kristian Nyberg.

- Kilpailu oli avoin kaikille 6-13 -vuotiaille ja osuuspankit jär-
jestävät sen yhteistyössä kuvataideopettajien ja koulujen kans-
sa. Orimattilan Osuuspankissa arvioitiin tänä vuonna 283 työtä, 
selvittää Kristian.
Orimattilan alueen kilpailutulokset:
6-8 -vuotiaat:
1. Iita Kemppi, Myllylän koulu
2. Joonas Vesanen, Myllylän koulu
3. Petri Heikkilä, Järvikunnan koulu
9-10 -vuotiaat:
1. Hilla Kraus, Myllylän koulu
2. Jenna Rantakari, Tönnön koulu
3. Samuli Kantola, Jokivarren koulu
11-13 -vuotiaat:
1. Lumi Halso, Myllylän koulu
2. Pinja Bergman, Järvikunnan koulu
3. Nelli Mäkipelto, Pennalan koulu

Osuustoiminnallisten pankkien järjestämä kansainvälinen ku-
vataidekilpailu, Jugend Creativ, on Guinnessin ennätystenkirjan 
mukaan maailman suurin lapsille ja nuorille järjestettävä taide-
kilpailu, johon osallistuu Suomen lisäksi lapsia ja nuoria Italiasta, 
Itävallasta, Luxemburgista, Ranskasta, Saksasta ja Sveitsistä. Tänä 
vuonna kuvataidekilpailu viettää 50-juhlavuottaan. Suomessa-
kin osuuspankkien kuvataidekilpailu järjestetään jo 44. kertaa. 
Vuosittain kilpailuun osallistuu yhteensä jopa 800 000 piirtäjää.

https://www.op.fi/kuvataidekilpailu
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Muista myös VESIKAIVOJEN
rakentamiset ja huoltotyöt!

Kiinteistö Kane Oy

KANE HOITAA
HOMMAN

Teollisuustie 13, Orimattila
Kari Laine, 040 546 3076
- Parhaiten saat yhteyttä soittamalla!

jätevesijutut kuntoon!
- rakentamiset ja uudistus
- korjaukset ja huollot
- verkostoihin liittämiset
- pumppaamoasennukset

EDULLISEEN HINTAAN!

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00
la 9.00-13.00www.lantmannenagro.fi/orimattila

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00
la 9.00-13.00www.lantmannenagro.fi/orimattila

EDULLISEEN HINTAAN!

2790

2800

ETANASYÖTTI 
FERRAMOL 1KG

RUOHONLEIKKURI 
STIHL RM2.0R BIO

ASYÖTTASASYYÖTTISYÖYÖTTTTTTII 

RUOHONLEIKKURRURUOHONLEIKKUURKUR
STIHSTTIHSTIHLL RM2.0R BIORM2 0.0R BR B OIO

29900

ÖLJYPOHJAINEN 
PUNAMAALI 10L 

BETONILAATTA 
RUDUS 298X298 HARMAA

100
KPL

Tokkolantie 8, Orimattila
TILAA REMONTTI: putkityo@orimattilanputkityo.fi
040 513 8073 JONI tai 0400 492 944 HANSKI

Orimattilan Putkityö Oy

OMAKOTIASUKAS, tärkeää asiaa sinulle!
Öljylämpö on nyt edullista!
Tilaa meiltä poltinhuolto tai
uusi öljypihi Oilon-poltin
Tilaa meiltä polt
uusi öljypihi Oilo

 Meiltä löytyy:

Putkityö myy ja asentaa
JÄMÄ ja OILON
ILMAVESILÄMPÖPUMPUT

Ammattimies tekee vesi- ja lämpöjohto-
remontin nopeasti LAATUTARVIKKEISTA!
Vesijohtojen pintavedot komposiittiputkesta

Vaihda vanhat termostaatit
uusiin DANFOSS
-termostaatteihin

ORAS
on paras
vesikaluste!

Uusi vettä säästäviin
VESIKALUSTEISIIN!

Kysy
tarjous!

Kysy
tarjous!

- Meinaan se on mulla lomaa nytte! 
- Tarkoitus on viettää ihan mukava
 kesä ja poiketa kivoissa paikoissa.
- Ostettavatkin Orimattilasta löytyy,
 joten ei tarvitse Lahteen poukkoilla.

Orimattilassa on paljon
erikoisliikkeitä, niin pieniä
kuin suurempia osaajia,
erilaisia palveluja tarjolla!

OMASTA
Orimattilasta

OSTAN


