
Joka talouteen Orimattilassa,
Myrskylässä ja Pukkilassa.
Jakelupainos n. 11 800 kpl

Tässä numerossa mm:

16.7.2014
Orimattilan palvelujen, kaupan, osaamisen ja tapahtumien erikoislehti.

Kantrimarkkinat
25

 v
uo

tta KantrimeininkiäKehräämön liikkeissä
lauantaina 26.7. klo 10-15

LIIKKEISSÄ
paljon KESÄ-
TARJOUKSIA!

Kynttiläpajalla kaikki
KESÄN KYNTTILÄT

- 50 %
Upeat KANTRIPOLAT
KORUTASKUSTA!

Kantritanssijat esiintyy klo 11

Kantrimeininkiä

- katso sivu 10

KAHVITARJOILUA
HATTARAA lapsille 12-15
Tehdas grillaa klo 12-15

 Merosen MAKKARA 2€ kpl
MARKKINAKAUPPIAITA

Tervetuloa ostoksille ja
nauttimaan kantrikesää!
www.orimattilankehraamo.com   Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Sähköasennus tarjoaa
kaikkea           kivaa kesään!

Palvelemme teitä
arkisin 7.00-17.00

Tervetuloa
ostoksille!

ENERGIAN-
SÄÄSTÖ-
LAMPPUJA

Pöytä- ja lattia

TUULETTIMET
EDULLISESTI!-50%

SISUSTUSVALAISIMIA - SUPER-
EDULLISESTI POISTOKAPPALEITA

Fuse 13 tools
monitoimityökalujen
parasta aatelia

tools
lujen

49,–
(69,50) (84,00)

A

49,–

Taitto-
veitsi
c55b

25,–

(38,90)

Style
musta
V9 lamppu

Maineikas ja monitoiminen!
TARJOUSTUOTTEITA VAIN RAJOITETUSTI!

- Tule ja vie parhaat tuotteet päältä!

- LAATUA EDULLISESTI!

Mukavia ja pehmeitä
jalkineita

kesään!

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä

ma-pe 9-16.30, kesäla sulj.
Puh. 040-558 6702

Miehille  40-46
Naisille  36-41

Naisille
36-42
musta, valkoinen

Naisille
36-42
valkoinen, musta

Lapsille 
20-35

Tule ja 
ihastu!

e Lapsill
20-35

KESÄALE!!!

www.expert.fi

EXPERTILLÄ 
JATKUU

Orimattilan Urheilu ja Kone Oy  

Nokia puhelin
108
Nokia 108 -puheli-
men tehokas akku 
ja jopa 31 päivän.

28€

Erkontie 4 Avoinna: ark.09.00-17.30, la.10.00-14.00.  Puh. 037773111

Puhallin, LED-va-
laistus, Ener-
gialuokka A+, 
Turvalasihyllyt, 
Korkeus 185 cm, 
leveys 59,5 cm.

SAMSUNG LT22C300EW/XE 
21,5” LED NÄYTTÖ/TELEVISIO
- FullHD - Antenni- ja kaapeliverkon
digiviritin - CI+ kortinlukijapaikka.

289€

Rosenlew
jääviileä-
kaappi 
RJKL2950

449€

169€

Zanussi säiliöpakastin 
ZFC21400WA
Energialuokka A+,  käyttötilavuus 210 L, 
alipainevettiili helpottaa kannen avaamista, 
pakastuskyky 14kg/vrk.

Kärrytien erikoisliikkeet, Kärrytie 4, Orimattila 
Puh. 7777 033, 040-761 3442 Av: ma-pe 10-18, la 9-13   
www.vahvatassu.fi   www.facebook.com/VahvaTassu

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

eläinlääkärisarjan ruoat meiltä!

KESÄ-
TARJOUKSET 

JATKUU!!!!

59,90€

Koiranruoat
12–15 kg pakkaukset:

39,90€

Mini Junior ja
Adult 8 kg 23,90€

Kaikki
2 kg pakkaukset

Ei voi yhdistää muihin alennuksiin 
eikä kasvattaja-alennukseen.

Muistathan hyvän pakasteruokavalikoimamme!
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Hehkuttelee meitä
Tätä kirjoittaessa on varjossa +28 astetta, 
joten kesäkin on hehkussaan. On niin kuu-
ma, että voisi paistaa kananmunia asvaltilla.

Asvaltti olisi monen mielestä riittänyt Er-
kontielläkin eikä niitä mukulakiviä. Moni nai-
nen manaileekin, kun korkkareissa kävelee 
epätasaisella.

Erkontien remppa ei saa kiitosta. Se sotkee 
koko keskustan toiminnot. Kirosanoja lentelee 
varsinkin tultaessa Kehräämön suunnasta ja 
kun joudutaan pitkälle kiertotielle päästäkseen 
ns. keskustaan.

* * *
Väliraporttina kerrottakoon, että kaupunginval-
tuutettu Juha Hirvosen helmikuussa tekemään 
valtuustoaloitteeseen on virallisesti vastannut 
vain 15 valtuutettua. Aloitteessa haastettiin 
kaikki Orimattilan kaupunginvaltuutetut (44) 
antamaan yhden kokouspalkkionsa, eli 100 
euroa, uuden lastensairaalan hyväksi. Peräti 
42 allekirjoitti aloitteen, ja ilmaisi halunsa 
auttaa hyvässä asiassa. Nyt saadun tiedon 
mukaan näiden 15 valtuutetun maksamat 
summat vaihtelevat 35-100 euroon. Kaikkiaan 
Orimattilan kaupunginvaltuutettujen lahjoit-
tama kokouspalkkioitten summa on tässä 
vaiheessa yhteensä peräti 965 euroa, kun 

realistinen summa pitäisi olla jo 4200 euroa!
Ei voi muuta kuin ihailla tällaista anteliai-

suutta ja lupausten pitämistä, joten kiitos vaan 
kaikkien lasten puolesta.

* * *
Tuossa vieressä kaupunginvaltuutettu Riitta 
Lonka lataa asiaa ja kyselee Hennan tulevan 
aseman sopimuksesta. Missä on Orimattilan 
kaupungin ja VR:n välinen virallinen sopimus, 
eli mustaa valkoisella?

Jos sopimusta ei ole olemassakaan, niin 
joku on vienyt jotain kuin pässiä narussa?

Tähän kansa vaatii selvää vastausta. Nyt on 
korkea aika kertoa totuus kaikesta.

Jos virallinen sopimus löytyy, niin se on 
hieno juttu. Jos sopimusta ei löydy, niin sekin 
on hieno juttu. Saadaan totuus selville ja se 
koskettaa varmasti.

* * *
Mukavaa suvea, osallistukaa runsaina Artjärvi-
päiville, kantrimeininkiin ja Takinkääntöviikolle. 
Nyt meitä suorastaan hemmotellaan. Kiitos 
heille ja teille, jotka annatte sydämenne yh-
teiseen hyvään.

Reijo Välkkynen
reijomedia@hotmail.com

Instrumentarium tarjoaa
tunnetut merkit ja brandit
Maaliskuun alusta Orimattilan uu-
tena Instrumentarium-yrittäjänä 
aloitti Matti Kaivolainen, joka 
tulee Mäntsälästä. Olan Extraa 
poikkesi kyselemässä Matin 
kuulumisia.

- Olen valmistunut optikoksi 
vuonna 1993 ja alalla olen ollut jo 
1980-luvun puolivälistä alkaen, 
joten näkö- ja silmäasiat ovat 
hyvin tuttuja. Aiemmin olen ollut 
kahdessa eri ketjussa yrittäjänä ja 
nyt tarjoutui tilaisuus tulla vaimo-
ni Caritan kanssa palvelemaan 
asiakkaita tänne Orimattilaan, 
Matti selvittää yrittäjän taustaan-
sa. Lisäksi liikkeessä palvelee 
optisen alan taitaja Jaana Stark.

Miten Instrumentarium erottuu 
muista silmälasi- ja optikko-
alan liikkeistä?

- Instrumentarium on valittu 
Reader’s Digestin (Suomen Va-
litut Palat) vuosittain tehtävässä 
Luotetuin Merkki -tutkimuksessa 
Suomen luotetuimmaksi optik-
koliikkeeksi jo kahdeksannen 

kerran. Tämäkin kertoo am-
mattitaidosta, pitkästä kokemuk-
sesta ja asiakkaiden tarpeiden 
ymmärtämisestä, jolla pyrimme 
asiakkaiden odotukset ylittävään 
palveluun.

- Ylivoimainen ketjukonsepti 
mahdollistaa hyvät toimin-
tamahdollisuudet. Meillä on 
käytössä mm. markkinajohtajan 
vahva markkinointi, ylivoimainen 
kanta-asiakasjärjestelmä, säh-
köiset ajanvaraus- ja asiakastyy-
tyväisyysjärjestelmät, piilolasien 
webkauppa ja kilpailukykyiset 
hinnat.

- Tuotevalikoimamme uusiu-
tuu jatkuvasti. Meillä on tarjolla 
kaikki tunnetuimmat merkit ja 
brandit. Se mitä meiltä puut-
tuu, niin se tilataan, Matti lis-
taa oman ketjun vahvuuksia. 
- Teemme monipuolisesti ja pal-
velevasti kaikkia optisen alan 
palveluita, korjauksista tarkas-
tuksiin nopeasti ja luotettavasti. 
Meillä on kaksi silmälääkäriä lä-
hes viikoittain. Näin kesäaikana 

hieman harvemmin. 

Milloin kannattaa tulla optikon 
juttusille silmälasiasioissa?

- Aina on tarvetta keskustella 
erilaisiin töihin, harrastuksiin tai 
muotiin liittyvistä näköasioista, 
Matti sanoo.

- Terveydenhuollon kannalta 
ennaltaehkäisy on halvin ja te-
hokkain hoitomuoto. Suosittelen 
säännöllisiä kontrolleja optikolla 
ja silmälääkärillä vähintään kah-
den vuoden välein. 

Matti kertoo, että he hiovat 
linssit paikan päällä itse, joten 
tuotteissa on nopeat toimitusajat.

- Muun muassa haastavat työ-
näkö- ja ampujalasiasiat ovat 
mieluisia työstettäviä. Tyytyväinen 
asiakas on meille tärkeintä. Hyvä 
palvelu ja ammattitaitoinen työ 
takaavat laadukkuuden.

Instrumentariumin heinäkuun 
lauantait on suljettu, mutta ma-to 
palvellaan kello 9-17 ja perjan-
taisin 9-18. Elokuusta palvellaan 
taas lauantaisin 9-13.

- Tervetuloa meille tutustumaan, toivottavat Carita ja Matti Kaivolainen.

Millainen on kaupungin
ja VR:n Henna-sopimus?
- Milloin ensimmäinen juna py-
sähtyy Hennaan? Mille vuodelle 
budjettisuunnittelussa sijoitetaan 
valtion tuki aseman rakentami-
seen? Kuinka suuri tuki on? Nuo 
kysymykset askarruttavat meitä 
monia päätöksentekijöitä, sa-
noo kaupunginvaltuutettu Riitta 
Lonka.

- Varmasti ennakkotieto on ole-
massa, onko tukea ylipäätään 
tässä valtiontalouden ahdingossa 
saatavilla? Milloin saadaan koko 
hankkeesta riskianalyysi?

- Paljon kysymyksiä, joihin ei 
ole tullut vastauksia pyynnöistä 
huolimatta. Riskianalyysiä olen 
kahdesti esittänyt valtuustossa, 
mutta laihoin tuloksin.

Riitta kertoo, että Hennan 
aseman rakentamisen myötä 
teknisen puolen käyttötalo-
usmenot nousevat reippaasti. 
Kuitenkin ensi vuoden talous-
suunnittelu lähtee nollakasvusta. 

Se tarkoittaa, että palvelutaso 
muualla heikkenee. Katujen kor-
jaus, auraukset, nurmikonhoidot 
ym. ovat varmasti säästökohteita, 
jolla saadaan talous pysymään 
kurissa.

- Valtionhallinnon virallinen 
päätös puuttuu Hennan aseman 
investoinnista ja se on mielestäni 
todella ratkaisevaa, ryhdytäänkö 
asemaa rakentamaan.

- Orimattilalla on ollut useita 
investointihankkeita, joihin on 
haettu valtionapua ja niiden 
rakentamisen aloittaminen on 
siirtynyt, jos avustusta ei ole tul-
lut. Mielestäni tämän hankkeen 
kohdalla ei voi tehdä poikkeusta. 
Vanhusten palvelutalot ovat esi-
merkiksi rakentuneet juuri siinä 
aikataulussa, kuin valtionapua 
on myönnetty. 

- Jos Hennan asemalle ei 
saada valtion tukea, niin asian 
eteenpäin vieminen vaatii koko 

hankkeen uudelleenarviointia. 
Hennan rakentumisen ydin-
hän on, että siellä on toimiva 
asema, jossa junat pysähtyvät 
useita kertoja päivässä. Mutta 
ei sitä hinnalla millä hyvänsä 
voi rakentaa.

Riitta muistuttaa, että yhteis-
työkumppani SRV irrottautui jo 
hankkeesta. Se oli jo signaali 
konsernilta, joka uskaltaa ottaa 
riskejä, mutta hallittuja sellaisia. 
Miksi mikään muu taho ei ole 
ilmoittautunut kumppaniksi? 
Riitta kaipaa vastauksia kysy-
myksiinsä.

- Henna on erittäin suuri ja mit-
tava hanke ja siitä syystä se tulisi 
saattaa kansanäänestykseen. Kau-
pungin ylin luottamushenkilöjohto 
istuu demokratiatyöryhmässä ja 
heiltä tuleva kansanäänestysesitys 
toisi lujan luottamuksen heidän 
työhönsä. Arvaan vaan, että esi-
tystä ei tule, Riitta aprikoi.

- Yrittäjänä ja päättäjänä tiedän, että Hennasta pitäisi laatia riskianalyysi ja sitten 
järjestää Hennasta vielä kansanäänestys, että onko sen rakentamisessa järkeä 
tällaisessa taloustilanteessa, Riitta korostaa.

Erkontien remontti suututtaa
Ei ihan ole mennyt putkeen tämän kesän Erkon-
tien remontti, joka sotkee liikenteen täysin ja 
myös kauppojen, pankkien, apteekin ja muiden 
palvelujen saatavuuden lähes nollaan. 

Monen mielestä koko mukulakiviremontti on 
turhaa rehvakkuutta ja olisi riittänyt ihan normaalit 
tiepäällysteet.

Varsinkin Osuuspankin puoleinen Erkontien puoli 
on jäänyt melkoiseen mottiin, kun sinne ei pääse 
kuin puikkelehtimalla katuaitoja seuraten. 

Sitten ilta-aikaan menee kiinni vielä Matinkuja, 
joka kulkee S-Marketin alta. Sieltä ei pääse, joten 
se aiheuttaa lisää sekaannusta.

Nyt joutuu Kehräämön suunnasta tullessa kään-
tymään heti sillan jälkeen oikealle Rantatielle, 
jota kautta pääset apteekkiin asioimaan, kun 
ajat 1450 metriä normaalin 200 metrin sijaan.

Kysymys kuuluukin, että kuka ”välkky” on ollut 
asialla, kun näitä tiejärjestelyjä on päätetty? 

Miksi ei heti kaupungintalon takaa tehty vä-
liaikaista tietä torialueelle? Tai sieltä kerrosta-
lojen edestä virastotalojen suuntaan? On sitä 
Helsingissäkin tehty helpompia ja nopeampia 
ratkaisuja, ettei tarvitse koko kylää kiertää yhden 
tieremontin takia.

* * *
Tässä yksi mielipide suoraan kaupunkilaiselta, 
joka itse asuu tuon pitkän kiertotien varrella:

- Uusi ajoreitti on ohjattu, Erkontien alkupäästä 
tultaessa Rantatielle ja siitä kapealle ja päällys-

tämättömälle  Lemmenraitille, jota pitkin ajaa nyt 
myös raskasliikenne ja jopa rekat!

Nuoriso on myös huomannut hyvän “ringin” 
ajella korttelirallia, vauhti on myös kova varsinkin 
mopoilla ja moottoripyörillä ja vielä “keulitaan”. 
On vain ajan kysymys koska tapahtuu jokin on-
nettomuus. Pärinä on kovaa kun ajetaan ilman 
äänenvaimentimia. 

- Liikenteen olisi voinut aivan hyvin ohjata 
kääntymään Käkeläntielle ennen siltaa ja sieltä

reittiä, Viljamaantie - Puistotie. Liikennemäärät 
ovat melkoisia arkisin ja viikonloppuisin.

Eli yhteenvetona ajateltuna ns. Käkelän kautta 
kulkeva reitti ei olisi lisännyt matkaa kuin

muutaman sata metriä nykyisestä kiertotiestä ja 
olisi paljon helpompi ja turvallisempi joka tavalla.

Kyltit ohjaavat kääntymään oikealle heti 
Palojoen sillan jälkeen. Aika hidasta.
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Kehräämö, Pakaantie 1,
Orimattila,  puh 7878 277
Ma-pe 10-17, la 10-16

KORUTASKU

KESÄN  JUHLIIN!KESÄN  JUHLIIN!

Kivestä
käsin.
Kivestä
käsin.
K
k
KKKKKK
kk

Merkkipäivä-,
rippi- ja
häälahjat
sekä tuliaiset.

Merkkipäivä-, 
rippi- ja
häälahjat
sekä tuliaiset.

“Kello käy
 mennyttä aikaa”

Kun tarvitset tilaa juhliisi, kokouksiin…
Juhlatila Nuorela
Luhtikylässä on kaikille
tapahtumille sopiva paikka.
Tiedustele lisää Jenniltä
puh. 040 5582791 tai 

Topintie 2, 16300 Orimattila

ORIMATTILAN KOTISEUTUMUSEO
Pappilantie 4, Orimattila

Avoinna 1.-31.7. ti-su klo 12-18

Pääsymaksut: Aikuiset 2,5 € 

    

Tarjoamme kotimaista lähituotantoa
Puutarhatuote Viitanen

Kaitilantie 50,   044 754 5872

Vielä on kesää jäljellä
Nouda puutarhalta
KESÄKUKAN TAIMIA!
TARJOUS: KOMEAT
AMPPELIKUKAT
 2 kpl 1 kpl

20,- 12,50
Avoinna ma-pe 9-13, la suljettu

Sari ihastui Korutaskussa
Orimattilan nimikkokiveen

Lahtelainen Sari Niinistö oli ot-
tanut vapaapäivänään suunnaksi 
Orimattilan ja Kehräämön. Paikka 
on hänelle tullut vuosien saatos-
sa tutuksi lähinnä ruokapaikkana 
ja kynttiläpajan asiakkaana, mut-
ta nyt Sari löysi aarteita, kun hän 
tutustui kivipaja Korutaskuun.

- Korutasku on yllättävä paikka. 
En ole aiemmin vieraillut täällä, ja 
paikkahan on täynnä upeita kiviä 
ja yksilöllisiä koruja. Tunnelma 
on hieno, ja tämä on ehdotto-
masti paikka, johon Orimattilassa 
myös kannattaa tutustua, Sari 
suosittaa.

Hohtokordieriitti nousi heti Sa-
rin suosikkikiveksi. Jalokivihän 
löytyi aikanaan Lahti-Kerava oi-
koradan rakentamisen yhteydes-
sä, kun kallioita räjäytettiin. Se 
todettiin harvinaisuudeksi koko 
maailmassa ja Korutaskun jalos-
tuksen myötä siitä tuli Orimattilan 
nimikkokivi.

- Hohtokordieriitti on hienostu-
nut kivi ja siitä valmistetut korut 
ovat arvokkaan oloisia. Koruissa 
käytetty kulta korostaa kiven vä-
riä ja arvokasta omaleimaisuutta. 
Se on ainutlaatuinen kivi, josta ei 
ainakaan minulla aiemmin ollut 
mitään käsitystä. 

Sari sanoo, että Orimattilan 
kaupungin nimikkokivi voisi 
näkyä tietenkin monissakin 

erilaisissa yhteyksissä, viral-
lisena lahjana vaikkapa liike-
kumppanille.

- Se voisi olla myös kaupun-
gin muistamisissa ja tietenkin 
orimattilalaisten omana ylpey-
den aiheena, käyttöesineissä ja 
lahjoissa. Positiiviset lehtijutut 
lisäävät tietoa ja tietoisuutta ja 
tuovat näkyvyyttä ja varmasti 
myös uusia ideoita nimikkokiven 
hyödyntämiseen.

Sari kävi pikaisesti tutustu-
massa myös Hotelli Teltassa 
ja Kynttiläpajalla.

Kehräämössä
on vetovoimaa

- Kehräämö on ehdottomasti ke-
hittämisen arvoinen paikka. Se 
on juuri se paikka Orimattilassa, 
jonne monet tulevat ja osaavat 
tulla ja sillä on pitkä historia.

- Kynttiläpajalla olen vieraillut 
useasti. Siellä tunnelma on upea 
ja käsintehdyt kynttilät ovat oi-
vallisia lahjoja yksilöllisyyttä ja 
laatua arvostaville.

- Hotelli Teltta oli uusi koke-
mus, erilainen ja hauska, myös 
edullinen tapa yöpyä keskellä 
Orimattilaa. Kehräämöllä on hyvä 
yhdistelmä ravintoloita, myymä-
löitä, hyvinvointikeskuksia jne.

- Vetovoima on sitä suurempi 

mitä enemmän liikkeitä Kehrää-
möllä on. Myymälöiden ja asi-
oinnin keskittyminen suuriin 
kaupunkikeskuksiin on tietysti 
nykyisin todellisuutta. Uskon 
kuitenkin, että Kehräämön 

kaltaisella paikalla on edelly-
tyksiä kilpailussa hyvän sijainnin, 
imagon ja yrittäjien aktiivisuuden 
ansiosta.

Sari sanoo, että markkinointi 
ja mainonta on varmasti aina 
kaikille yrittäjille haaste, jossa 
on aina parannettavaa. Miten 
asiakkaat löytävät paikan ja 
palvelut? Mikä on paras tapa 
viestiä olemassaolostaan?

- Tyytyväinen asiakas on tie-
tysti hyvä mainos, mutta myös 
aktiivinen muu markkinointi ja 
mainonta on varmasti tarpeen. 
Myös Kehräämön kehittämisek-
si..

Orimattila on Sarin mielestä 
oivallinen paikka asua ja elää.

- Asun itse Lahdessa, mutta 
käyn aika usein työni vuoksi Ori-
mattilassa. Moni orimattilalainen 
käy taas työssä Lahdessa tai 
Helsingin seudulla. Orimattila on 
aika lähellä pääkaupunkiseutua, 
maalla ja kiven heiton päässä 
Lahdesta. Orimattila on jees, Sari 
antaa tunnustusta.

Sari ihastui hohtokordieriittiin.

Korutaskun Ari Vilander kertoi Sarille miten hohtokordieriitti löytyi Lahti-Kerava oikoradan rakentamisen 
yhteydessä.

Kaunis kääty suorastaan säteilee…
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Lämmitysalan Yritys Oy
www.lammitysalanyritys.fi
suomenlammitys@gmail.com
045 123 4567

Osta testivoittaja ja 
leikkaa lämmitys-
kuluja heti!

TESTIVOITTAJA 12/13

 Kiitettävää lämmitystehoa
 Testin paras energia- 

tehokkuus jäähdytyksessä
 Testin hiljaisin

Ilmalämpöpumppu 
Panasonic HE12PKE

kaukomarkkinat.fi

Panasonicin uusimman 
12-sarjalaisen 
lämmitysteho ja 
energiatehokkuus 
osateholla olivat 
kiitettävällä tasolla.”

Panasonic HE12PKE
TM Rakennusmaailma 12/13

– 30°CLämpöä jopa

pakkasesta

Kärrytie 4, Orimattila  P. 03-872 872

ORIMATTILAN SÄHKÖ- JA
KONEHUOLTOKESKUS OY

KORUTASKU
Kehräämöllä
Pakaantie 1
Orimattila
7878 277Ohittamaton LAHJAPAIKKA!

Lahjavinkit

kivestä

käsin:
Lahjavinkit

kivestä

käsin:

MUUTAMME MANNATORIA
HEINÄKUUSSA!

Parannamme valikoimia ja palvelua.
”Viilaamme” hintoja alaspäin vieläkin 
edullisemmaksi ja lisäämme tarjouksia.
Vuokraa oma myyntipaikka heinäkuussa, 

saat kolme viikkoa kahden hinnalla.
Mannatori, Erkontie 12, (Orimatti) Orimattila.

Tervetuloa edullisille ostoksille!

ORIMATTILAN OMAKOTIYHDISTYS RY
KESÄRETKI  VERLAAN LA 9.8. 2014
Lähtö Orimattilan torilta klo 9.00  Matkan hinta 

jäs. 25,00  € / hlö ( ei jäsenet pääsee matkaan hintaan  
30,00  € / hlö sis. matkan ja sisäänpääsyn. Lapset puoleen 
hintaan. Ilmoittautumiset 25.7. mennessä: 
Riitta Hietala mp. 040 716 1773
TILAA  OMAKOTITALKKARI Kari Viitanen  mp. 044 712 6669
Palvelu on tarkoitettu omakotiyhdistyksen jäsenille ja palvelusta 
peritään 10,00 € tunti + matkakulut 0,43 €/ km.
Liity jäseneksi, saat merkittäviä jäsenetuja
katso osoitteessa: www. omakotiy.fi

ORIMATTILAN OMAKOTIYHDISTYS Ry
Lisätietoja puheenjohtaja Pertti Oksanen 

mp. 0400 459222 tai pertti.oksanenphnet.fi

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

Palvelemme teitä ma-pe 7-17

 sähköurakointi

 varastomyynti

Niini pelaa koripalloa
Suomen susilaumassa

Kun on mukana Suomen koripal-
lojoukkueessa ja saa paljon peli-
aikaa, niin se on iso juttu. Näin on 
käynyt Orimattilan Jymyn Niini 
Juonalalle, jonka koripallotie 
on kulkenut 15-vuotiaitten maa-
joukkueeseen, eli niin sanotusti 
susilaumaan.

Mistä Niini on saanut kipi-
nänsä koripalloon ja miksi ur-
heilu on parasta? Sitä ehdittiin 
kysymään häneltä ennen kuin 
10 päivän maajoukkueleiri Liet-
tuaan alkoi heinäkuun alussa. 
Siellä susilauma ottaa mittaa 
myös liettualaisista koripallo-
joukkueista.

- Koripallossa parasta on eh-
dottomasti joukkueena tekemi-
nen. Siinä syntyy sellainen hieno 
yhteishenki ja peli kulkee. Epä-
onnistuessakin saa tukea muulta 
joukkueelta, ja onnistuminenkin 
tuntuu kivemmalta, kun sen saa 
jakaa vuoroin muitten kanssa. 
Koripallo on myös siitä hyvä la-
ji, että siinä voi pärjätä kovalla 
asenteella ja peliälyllä, Niini 
selvittää.

Niini innostui koripalloiluun 
9-vuotiaana Jymyn mikrotytöis-
sä. Lisäksi koulussa oli paljon 
koripallon harrastajia ja välitun-
neilla pelattiin usein pihakorista. 
Myös Niinin isä, eno ja setä ovat 
pelanneet koripalloa, joten koris-
kipinään on ollut hyvät ainekset. 
Äidin ja isän rooli onkin suuri, 
kun lapset harrastavat urheilua.

- Äiti ja isä ovat olleet muka-
na varmaan kaikissa peleissäni, 
kannustaneet ja kuskanneet mi-
nua harjoituksiin ne kaikki kuusi 
vuotta, kun olen korista pelan-
nut. Myös siskoni ovat olleet 
innolla mukana peleissäni. Se 
on mukavaa, kun koko perhe 
tykkää koripallosta ja kierrämme 
yhdessä muun muassa Jymyn 
peleissä.

Hanno Möttölä
on suosikkina

- Tuntuu tosi hienolta pelata 
Suomen maajoukkueessa. Olen 
ollut kahden vuoden aikana 
mukana seitsemällä leirillä ja 
yhdellä pelireissulla. Jokaiselta 
leiriltä lähtee mukaan valtavasti 
oppia ja saa paljon myös uusia 
kavereita.

Juhannuksen tienoilla Niini oli 
Suomen maajoukkueessa pe-
laamassa Tanskassa. Siellä hän 
pelasi hienosti ja heitti muutamia 
kolmosiakin sisään. Jymyläinen 
on taitava ja taisteleva pelaaja.

- Joukkueemme sijoittui vii-
denneksi. Oli hienoa päästä pu-
kemaan susiasu päälle ja saada 
pieni maistiainen kansainvälisistä 

peleistä. Jokainen tilanne piti 
pelata loppuun asti ja vastassa 
oli paljon fyysisempiä joukkueita 
kuin Suomessa pelatessa. Tempo 
oli nopeampaa ja joutui koko 

ajan painamaan täysillä.
Niinillä on selvä ajatus miten 

hän haluaa pelata koripalloa ja 
menestyä.

- Tahdon kehittyä koripalloili-

jana etenkin puolustuspään te-
kemisessä. Se on tärkeää, sillä 
hyvä puolustuspeli luo ottelul-
le parhaan pohjan, eikä juosta 
holtittomasti vastustajan korille, 
vaan pelataan taktisesti oikein, 
Niini tietää. Hänen esikuvansa ja 
suosikkiurheilijansa koripallossa 
on NBA:ssakin pelannut Hanno 
Möttölä.

Niinille on tullut muutamassa 
vuodessa pituutta lisää parikym-
mentä senttiä ja hän on nyt 174 
senttinen. Se on oiva pituus kori-
pallossa. Liikunta kuljettaa häntä 
varmasti jatkossakin.

- Koripalloa pelaan mahdolli-
simman pitkään, niin kauan kuin 
se kiinnostaa ja antaa näin paljon 
kuin nytkin. Muuten tulevaisuu-
densuunnitelmani ovat vielä auki. 
Liikuntaa haluan jatkaa ainakin 
harrastuksena.

Koripallo on taitolaji. Lisäksi 
siinä vaaditaan kovaa tahtoa, 
eli sitä sudennälkää hyvän jouk-
kuehengen myötä.

Niini on taitava pelaaja, jolta löytyy tarkkuutta heittää 
myös koreja. (Kuva: Jari Kettunen)

Urkkatalo on tullut Niinille tutuksi, se on hänen kotiluolansa, jossa Jymyn väreis-
sä on pelattu useita otteluita. Sieltä on ammennettu taidot maajoukkueeseen ja 
susipaitaan.

Tulevia kivoja jutskia…
Nyt -> 10.08. 2014 Kotieläinpuisto joka päivä klo 11-19. 
17.-20.07. Artjärvi-päivät, Luvassa erilaisia tapahtumia. katso 
keskiaukeamalta.
25.07. pe Kantrikulkue ja kantrimeininkiä Kehräämöllä, katso 
ilmoitus sivu 10.
27.07.-02.08. Takinkääntöviikot 
Mallusjoen Seuratalolla. Sitä parasta extraa!
23.08. Elohulinaa, S-Marketin kauppakeskus / Mascotti

23.08. Orimattila Cruising, Kehräämö klo 16 alkaen.
23.08. Sudarushka-kuoro Artjärven Vuorenmäellä klo 18.
12.-13.09. Kärrytien markkinat
13.09. Raksa- ja tonttipäivä, asuminen ja viihtyminen

Mikäli haluat tapahtumastasi maininnan Olan Extraan,
niin lähetä pikku postia: reijomedia@hotmail.com
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Erkontie 12, 16300 Orimattila

(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

-60%
-80%

Huom! Kesäkuu: ma-pe 10-17, Heinäkuu ma-to 10-17

Hur a Kesäalej
KAIKKI KEVÄÄN 2014 KEHYKSET ALENNETTU!

-30%

LISÄKSI sAAT esim. aurinkolasit
vahvuuksilla kaupan päälle!

Avaa tili!
Saat 12 kk
korotonta

maksu-
aikaa!

Alennuksen saat ostaessasi myös
linssit, ei muita alennuksia.

SILMÄLÄÄKÄRIT: Ma 21.7. Jukka Siitonen
Ma 11.8. Ilkka Puusaari Pe 15.8.  Aleksi Sarkola

Huom! Heinäkuussa MA - TO 10 -17 

*Kiinteän verkon liittymästä 0,0828 €/puh + 0,0595 €/min, matkaviestinverkon liittymästä 0,0828 €/puh + 0,1704 €/min. Sis. alv 24%.

Myrskylän Säästöpankin 
debentuurilaina I/2014

Lainalla on huonompi etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla veloilla.
Lainalle ei ole asetettu vakuutta.
 
Tarjousesite, joka sisältää täydelliset lainaehdot ja tietoja 
liikkeeseenlaskijasta on saatavana merkintäpaikoista
sekä nähtävillä internetissä www.saastopankki.fi/myrskylansp.fi

Kiinteä vuotuinen korko 3,00 %

Myrskylä   Mäntsälä  Orimattila  Porvoo 
Virastotie 1 Keskuskatu 4 Erkontie 13  Mannerheiminkatu 16 

010 441 7210*  010 441 7230* 010 441 7220* 010 441 7240* 

Laina-aika: 5 vuotta 3 kuukautta 
 Laina maksetaan takaisin  
 kertalyhenteisenä 26.9.2019                                                                                               
Merkintäaika: 26.6.2014 – 26.9.2014
Merkintä: Myrskylän Säästöpankin konttoreissa

SIJOITA
TUOTTAVASTI

Vinkki uuteen kotiin

Kerrostaloyksiö Myllylästä
Orimattila Myllylä, Rataskuja 2 A, 
Asunto Oy Myllyriihi, kerrostalo 
34,0 m2, 1h,kk,kph.

Kyseessä on aivan keskeisellä 
sijainnilla oleva peruskuntoinen 
kerrostaloyksiö, alin kerros. Rau-
hallinen talo, jonne keskustan 
äänet eivät ensimmäisenä kuulu.

Keittiön varusteina ovat nor-
maalit jääkaappi/jenkkikaappi, 
liesi, liesituuletin, kaapistot.

Pesutilana kylpyhuone suihkui-
neen, jossa on pesukoneliitäntä.

Keittiön lattiassa on muovi-
matto. Makuuhuoneen seinät 
tapetoitu ja lattia on muovi-
mattoa. Kylpyhuoneen seinät 
on muovitapettia ja lattialla 
muovimatto.

Taloyhtiössä on kaukolämmitys, 
lisäksi sauna, talopesula, manke-
li, kellarikomerot, urheiluväline-
varasto. Oma autosähköpaikka, 

Tämä koti sopii vaikka sijoi-
tusasunnoksi.

Orimattilan keskustaan on 
puolisen kilometriä, ja läheltä 
löytyvät kaupan palvelut ja kes-
kustan harrastusmahdollisuudet 
reilun kilometrin sisältä. Myllylän 
koulu on lähialueella ja pääsee 
myös mukaan kylätoimintaan.

Luontoonkaan ei ole pitkä 
matka, sillä Lähdepuisto ja 
Myllylän-Koivulan alueen upeat 
puistolenkit johdattavat vaikka 
terveysaseman takana olevaan 
metsään, jossa löytyy lisää luon-

topolkuja. 

Kysy lisää: Orimattilan OP-
Kiinteistökeskus Oy, Erkontie 
11, myyntineuvottelija Tarmo 
Meltti, puh. 0400 347 758, 
tarmo.meltti@op.fi

www.opkk.fi

Yksiön parveke on etelän 
suuntaan.

Kerrostalo on valmistunut vuonna 1984, ja se on hyvässä kunnossa.

Tulossa ELOHULINAA 23.8.
S-Market kauppakeskus ja Mascotti!

Yrityskummin palsta

”Se on made in Finland.
Sauna in Finland”
Vaikka kesä on lämmin, ei suomalainen 
unohda saunan lämmitystä. Sen lauteilla 
onkin sitten hyvä lämmitellä kaikkia suhteita, 
kumppaniin, perheeseen, sukuun, ystäviin 
– sekä politiikkaan ja liike-elämään. Le-
gendaarisia olivat presidentti Kekkosen ja 
kauppaneuvos Paukun saunaillat viehättävine 
oheisohjelmineen.

Niin sitä edelleenkin lauteilla ja saunan hä-
märissä lobbaillaan omia ideoita ja tavoitteita. 
Suomea on pidetty korruptiovapaana maana, 
koska rahaa jaetaan harvemmin ruskeissa 
kirjekuorissa tai salkuissa mafiamaiseen 
tapaan. Sen sijaan hyvä veli-verkostojen 
tekemisiä tarkastellaan meidän mallinamme. 
Ja sitä mitä, missä, milloin ja mitä varten 
sitä esiintyy.

Kentillä ja saunoissa tapahtuvasta kor-
ruptiosta me naiset yleensä jäämme osat-
tomiksi. Tai kahvinkeittäjiksi. Olisikohan 
tämä kesä omistettava tasa-arvoisen hyvä 
sisko-saunaverkoston rakentamiseksi? Sau-

nailloiksi, joissa puhutaan muustakin kuin 
kauneudenhoidosta, puutarhasta, käsitöistä 
ja kokkauksesta. Vaalejakin on taas tulossa.

Makeita löylyjä!
Leena Ritala

Mallusjoen kansantanssijat 45 vuotta
Perjantaina 25.7. on Jokivarren 
koululla iloista tanssimeininkiä, 
kun Mallusjoen kansantanssijat 
laittavat jalalla koreasti 45-vuo-
tisen toimintansa kunniaksi Lu-
vassa on reipasta musiikkia ja 
kauniita kansantanssiesityksiä.

- Mallusjoen kansantanssijat 

vieraili viime vuoden heinäkuus-
sa Itävallan Klagenfurtissa 
kansantanssiryhmä Lindwur-
min luona. Nyt he saapuvat 
vastavierailulle ja esiintyvät 
juhlakonsertissamme, kertoo 
Mirja Riihiluoma Mallusjoen 
kansantanssijoista.

- Itävaltalaiset ovat vieraa-
namme 24.- 28.7. ja tutustuvat 
samalla tietysti myös Orimat-
tilaan.

Juhlakonsertti alkaa kello 19 
ja tilaisuuden pääsymaksu on 
10 euroa, ja se sisältää kahvin 
väliajalla.
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Artjärven
Antiikkikaupassa

myydään tavallisia ja tavattoman epätavallisia
tavaroita yksitellen sekä laatikoittain!

Suunnaton valikoima mökille, lahjaksi tai itselle!

Nyt 30 % ALE! ja suuremmista esineistä

- 50%!Tervetuloa ark. klo 10-17, 
La- Su 11-15

Salmelantie 3 ja Koulumäentie 22. P 040-816 97 96
www.artjarvenantiikki.com

Artjärvi-päivät on
vaan niin hieno juttu
Artjärvi-päivät on jo pitkään jat-
kunut perinne. Nyt tapahtumaa 
vietetään 17.-20.7. Mistä kaikki 
alkoi ja miten tapahtuma tänä 
vuonna rakentuu, siitä tietoa 
saadaan Artjärvi-päivien koor-
dinaattori Päivi Koskimaalta, 
joka huolehtii erikseen vielä 
lauantain toritapahtumasta.

- Silloinen Artjärven elinkei-
nolautakunta perusti 21.9.1978 
toimikunnan, jonka tehtävänä oli 
järjestää vanha artjärveläinen 
perinnetapahtuma. Ensimmäi-
nen tapahtuma oli siis seuraa-
vana kesänä, joten nämä ovat 
35. Artjärvi-päivät. Paikka on 
vuosien saatossa muuttunut, 
mutta pysynyt Vuorenmäellä, 

Päivi selvittää.
Alussa tapahtuma oli kaksipäi-

väinen, ja se aloitettiin hevoskul-
kueella Salmelasta Vuorenmäelle. 
Se on ollut varsin viehättävä 
lähtölaukaus kotiseutupäiville.

- Näytelmät ja tanssit ovat 
kuuluneet alusta asti tapahtu-
maan. Kotiseutujuhlakin aina on 
pysynyt sunnuntailla.

Päivi kertoo, että humpat 
siirtyivät jossain vaiheessa 
perjantaille ja hän itse muistaa 
Artjärvi-päivien humpissa tans-
sineena, niin että Vuorenmäen 
maamiesseurantalo pullistele 
tanssijoita. Valitettavasti tänä 
vuonna tansseja ei järjestetä.

- Uusina tapahtumina juoksut 

ja onkikisat ovat tulleet torstaille 
lisää.

Tori vetää…

Artjärvi-päivillä on aina nautittu 
lauantain toritapahtumasta, joka 
kokoaa urheilukentälle ja Vuoren-
mäelle parhaimmillaan yli 2000 
kävijää, kun vaan ilmat suosivat. 
Mistä he oikein tulevat ja keitä 
he ovat?

- Kesäasukkaita taitaa suurin 
osa olla kävijöistä. Entisiä artjär-
veläisiä on myös liikkeellä, jotka 
saapuvat tapaamaan tuttuja ja 
muistelemaan menneitä. Jouk-
koon mahtuu myös heitäkin, jotka 
kiertelevät Suomen kesätapah-

tumia. Tänä vuonna voi Nuokun 
sirkuslaiset saada lapsiperheet 
liikekannalle.

Lauantaitori on vetänyt aina 
hyvin myös myyjiä. Tarjolla on 
ollut laidasta laitaan monenlaista 
myytävää niin kuin kunnon tori-
tapahtumassa pitääkin. Varmasti 
nytkin on tulossa myyjiä mukaan 
runsaasti.

- Sateinen kesän alku taitaa 
hillitä vielä toripaikan varaajia. 
Varauksia on kymmenkunta tul-
lut tähän mennessä. Paikalliset 
yhdistykset ovat olleet mukavasti 
liikkeellä. Osa myyjistä tulee paik-
kaa varaamatta, joten vasta itse 
tapahtumassa nähdään kuinka 
paljon porukkaa saatiin liikkeelle.

- Urheilukentän alue on selkeä 
ja sinne on hyvä sijoittaa myyjät. 
Edellisinä vuosina on ollut muikun 
ja kalakukon myyjiä, toivotaan 
heidän nytkin tulevan. Mansikka-
aika saattaa olla jo ohi, mutta 
paikallista perunaa ja leivonnaisia 
on varmasti saatavilla.

Mukana on nyt myös vahva-
mieskisa ja siis Nuokun sirkus, 
huviakin siis on tarjolla. Usein 
vahvamieskisassa on ollut mu-
kana myös naisia.

- Naisille löytyy tälläkin kertaa 
oma sarjansa. Naiset vain uska-
liaasti mukaan, Päivi suosittaa.

- Kesäillan kymppiinkin kannat-
taa torstaina osallistua, vaikka 
vain kuntoilijasarjaan, myös 
kalaonnea voi samana iltana 
kokeilla Vuorenmäen uimaran-
nalla järjestettävissä onkikisoissa. 
Paikalla on eläkeläisten makkaran 
myyntipiste. Onkikisat on suosit-
tu tapahtuma. Kotiseutujuhlassa 
esitetään ”Vuorenmäen koulu 
110-vuotta” -elokuva, jos joku 
ei sitä ole nähnyt, niin nyt olisi 
oiva tilaisuus korjata tilanne. 
Unohtamatta artjärveläisen Säilän 
harrasteteatterin viimeisiä esi-
tyksiä Don Quijotesta.

- Tervetuloa Artjärvi-päiville. Eiköhän meitä suosi taas myös hyvät ilmat, Päivi 
toivottaa mukaan tapahtumaan.

Artjärvi-päivät
Torstaina 17.7.
klo 18.30 Kesäillan kymppi-kuntoilutapahtuma Vuorenmäellä.  
Lisätietoja; Jari Rutila 0400 754 952 
klo 18.oo Mato-ongintakilpailu Vuorenmäen uimaranta (omat 
madot ja onget)
Lauantaina 19.7.
klo 10-14 Toritapahtuma Vuorenmäen urheilukentällä (toripaik-
kojen varaukset p.040 555 3436/ Päivi)
Mölkky klo 10.30, Vahvamieskilpailu klo 11.30, Toiminnallinen 
sirkusrasti, Nuokun sirkus klo 10-14, sirkusesitys n. klo 13.00, 
ruokailumahdollisuus Maamiesseurantalolla ja Päälliköntalolla
klo 9-16 Töyrylän kartano
avoimet ovet. Kartanokierrokset sekä tutustuminen antiikkiko-
koelmaan 
tasatunnein. Huutokauppa klo 13.00.
Sunnuntaina 20.7.
10.oo Jumalanpalvelus
11-12 Kahvitus Maamiesseurantalolla
12.oo Kotiseutujuhla Runoryhmä Pisarat ja Artjärven Mieskuo-
ro, Vuorenmäen koulu 110-vuotta elokuva, juhlanäyttely ”Äiti ja 
Poika” - Juha ja Annikki Aarrepalon (Kanerva) taidetta läheltä ja 
kauempaa päälliköntalolla 
 9-16 Töyrylän kartano
avoimet ovet. Kartanokierrokset sekä tutustuminen antiikkiko-
koelmaan tasatunnein.
15.oo ja 19.oo Kesäteatteria Vuorenmäellä, Don Quijote -näytelmä.
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op.fi/bonuslaskuri

Konehuolto Aulinen Ky
Antinkulmantie 1, 16200 Artjärvi
Puh. (03) 760 2247
kohu@autofit.fi

y

Määräaikaishuollot
Katsastustarkastukset
Päästömittaukset
Ilmastointihuollot
Järjestelmätestit

Rengastyöt
Akut
Voiteluaineet
Renkaat
Tarvikkeet

Monipuolista 
korjaamopalvelua
Autofit-huoltokorjaamo kaikille merkeille

Kysy huoltotarjous autollesi!

p. (03) 760 2247

T E H T A A N M Y Y M Ä L Ä

RUSKOVILLA –  LUONTO PUKEE HYVÄN OLON

Hyvän unen 
hirssiakanatyyny 
Muotoutuu yksilöllisesti, 
antaa luonnollisen tuen.
Puhdas luonnontuote, 
ei hiosta, on pitkäikäinen. 
Koko 45 x 55 cm
Nyt tarjous 34 € 
(ovh 43,50 €) 
II-laadun varastomme 
nyt runsaimmillaan. 
Varaudu ajoissa 
syksyn viileämpiin säihin! 

 Tervetuloa edullisille ostoksille: Kaikista tuoteluettelomme tuotteista 
  -10 %, II-laatuiset -30 %. Luontaiskosmetiikkaa, lahjatavaroita.

  RUSKOVILLA OY, Kinnarintie 32, 16230 Artjärvi
p. 03-871460, www.ruskovilla.fi

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN
ARTJÄRVI-PÄIVILLE 17.-20.7.

Päälliköntalo   

Avoinna kaikkina
näytelmäpäivinä
ja Artjärvipäivien
aikaan. Tervetuloa!
Tiedustelut: Artjärven kotiseutuyhdistys ry
 Hilja Kalso 044 010 6333
 Raimo Autio 044 271 4250

Kesä-
kahvila

ECF INTERNATIONAL
consulting-trade-tourism

tel. 044-7264317

Villihiisi on
 helppo ja vaivaton
Kesäkuun loppuun oli kaupun-
gintalolla ja Artjärven kirjastossa 
nähtävillä Vesiosuuskunta Villi-
hiiden uuden toiminta-alueen 
hakemus. Se käsittää Ratulasta 
Kuivannon suuntaan Soinojankul-
malle sekä Villikkalan Aholantielle 
saakka ulottuvat päätiestöjen 
alueet. Kinttulan kylässä Hiitelän 
alueen toiminta-alue alkaa Ma-
rienbergin mäestä noudatellen 
pääsääntöisesti Myrskyläntien ja 
Pyhäjärven välistä ranta-aluetta 
kaupungin ja Myrskylän kunnan 
rajalle asti.

Vesihuoltolain 7 §:n mukaan 
kunnan alueella vesihuoltolai-
tosten toiminta-alueiden tulee 
kattaa alueet, joilla kiinteistöjen 
liittäminen vesihuoltolaitok-
sen vesijohtoon tai viemäriin 
on tarpeen asutuksen taikka 
vesihuollon kannalta asutuk-
seen rinnastuvan elinkeino- ja 
vapaa-ajantoiminnan määrän 
tai laadun vuoksi. Vesihuoltolain 
8 §:n mukaan toiminta-alueen 
hyväksyy kunta, eli Orimattilan 
kaupunginvaltuusto.

Tyytyväisyys
on paras takuu

Vesiosuuskunta Villihiisi on toi-
minut Artjärvellä jo reilut kuusi 
vuotta ja on saanut hyvää pa-
lautetta käyttäjiltään. Extraa 
poikkesi kyselemässä Hiitelässä 

asuvalta Heljä Delcosilta, että 
miten heillä Villihiisi on maistunut 
ja toiminut.

- Kyllä meillä ollaan tyytyväisiä 
Villihiiden vesi- ja viemäriratkai-
suun. Se tuli suurena helpotuk-
sena tänne meille Myrskyläntien 
varteen. Varsinkin, kun kaunis 
Pyhäjärvi on aivan tuossa meidän 
lähellä, eikä tarvitse enää pelätä 
sen puolesta jätevesien takia, 
selvittää Heljä.

- Kolme vuotta ollaan oltu Vil-
lihiiden vesihuollossa ja ei ole 
muuta kuin hyvää sanottavaa. 
Aiemmin meillä oli oman kai-

von vesi ja ulkohuussi, mutta nyt 
kelpaa, kun on päästy nykyajan 
mukavuuksiin täällä vanhassa 
talossa.

Heljä perheineen on muuttanut 
Hiitelään pääkaupunkiseudulta. 
Alun perin kesänviettopaikaksi 
hommatussa isossa talossa asu-
taan nyt läpi vuoden ja ollaan 
orimattilalaisia.

- Siitä on kolmisenkymmen-
tä vuotta, kun meille järjestyi 
tilaisuus ostaa tämä vanha 
Haljakkalan paikka. Tämä on 
aikoinaan Kinttulan kartanon 
maille rakennettu. 

Pihapiirin rakennukset ovat 
vuodelta 1927 ja ne henkivät 
ihanaa vanhaa maalaistun-
nelmaa, jota enää harvoin on 
tarjolla. Liittyminen Villihiiteen 
nosti vanhan paikan arvoa en-
tisestään.

- Villihiiden runkolinja menee 
tuossa ison tien varressa. Siitä 
vesiosuuskunta rakensi meille 
suoran linjan pihaan ja tarkas-
tuskaivon pumppuineen. Meille 
jäi itselle n. 20 metrin oma osuus 
yhdistää kiinteistö kaivoon. Saa-
tiin sisävessat ja kunnon vesi, 
Heljä selvittää.

- Vesi on todella hyvää ja kaik-
ki meillä käyneet vieraat aina 
sanovatkin, että onpas hyvää 
juomavettä. Samaa hyvää vettä 
juodaan kaikkialla Artjärvellä.

- Me ollaan tosi tyytyväisiä Vil-
lihiiteen. Kyllä tämä on ainakin 
meille ollut vaivaton ja edullisin 
ratkaisu. Maksamme nyt jäteve-
simaksua ihan samalla tavalla 
kuin muutkin kiinteistöt Orimat-
tilassa, jotka ovat kaupungin 
vesi- ja viemärijärjestelmässä.

Heljä kertoo, että nykyisellään 
Villihiiden liittymismaksut ovat 
samankaltaisia Orimattilan Veden 
ja muidenkin vesiosuuskuntien 
kanssa. Ohessa on taulukko, jos-
ta ilmenee Villihiiden perusliitty-
mämaksut. Ja mikä hyvää, voi 
valita vain jätevesiliittymän tai 
sitten myös vesiliittymän. Jos 
omasta kaivosta saa hyvää 
juoma- ja talousvettä, niin ei 
ole mitään pakkoa ottaa vesi-
liittymää.

- Kyllä tätä ratkaisua suositan 
muillekin kiinteistöille. Vaikka 
alussa liittymismaksu voi tun-
tua hieman kalliilta, niin vuosien 
saatossa tällainen systeemi tulee 
kiinteistöille parhaaksi vaihto-
ehdoksi. Villihiisi toimii ja hoitaa 
jätevesiasiat, silloin ei tarvitse 
itse murehtia ylimääräisistä 
jutuista, Heljä sanoo.

Reijo Välkkynen

- Tämä nyt on mukavaa, kun vesi tulee ja menee, Heljä kiittelee.

VILLIHIISI, LIITTYMISMAKSU 
Liittymismaksut koskevat uusia liittyjiä ja ovat arvonlisäverottomia. 
Liittymismaksu määräytyy kiinteistötyypin ja kiinteistön kerrosalan mukaan. 
A) Omakotitalot (1-2 asuntoa), vapaa-ajan asunnot ja niihin liittyvät talousrakennukset

Kerrosala (m2)

< 100

100-250

> 250-500 

Liittymätyyppi Haja-asutusalue

Vesijohto 
Jätevesiviemäri 
          Yhteensä

1 798,10 
2 697,14
4 495,24

Vesijohto  
Jätevesiviemäri 
         Yhteensä

2 439,99 
3 659,98 
6 099,97

Vesijohto 
Jätevesiviemäri 
          Yhteensä

3 683,91 
5 525,85 
9 209,76

LIITTYMISMAKSU (€)
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Nyt on hyvä hetki harkita kodinvaihtoa. Tarjonta on monipuolista ja 

korkotaso alhainen. Kutsu meidät maksuttomalle kotikäynnille, niin 

annamme asunnostasi hinta-arvion. Yhä useampi löytää kodin Sp-Kodin 

kautta. Tehokkuutemme perustuu paitsi nopeasti kasvavan, valtakunnallisen 

ketjun voimaan, myös poikkeuksellisen vahvaan paikallistuntemukseemme.

Sp-Koti | Kodin Maailma Oy LKV

Erkontie 13, 16300 Orimattila

puh. 020 7229 121

Katso kaikki myytävät kohteemme www.spkoti.fi

HALUATKO TIETÄÄ 
ASUNTOSI ARVON?

TOMMI ROVIO 

Yrittäjä, LKV, KiAT

gsm 0400 404 773 

tommi.rovio@spkoti.fi

HANNELE ROVIO 

Yrittäjä, KiAT

gsm 040 828 1886 

hannele.rovio@spkoti.fi

TUIJA SIRKIÄ 

Myyntineuvottelija

gsm 0400 139 889

tuija.sirkia@spkoti.fi

Tommi ja Hannele ovat
uudet Sp-Koti -kauppiaat
Uniikkiasunnot Oy on vaihtanut 
omistajaa, kun Myrskylän Sääs-
töpankki myi yhtiön liiketoiminnot 
Kodin Maailma Oy:lle. Uusina Sp-
Koti -kauppiaina ovat aloittaneet 
Tommi ja Hannele Rovio Mäntsä-
lästä, jossa he ovat tehneet kiin-
teistönvälitystä jo useita vuosia. 

- Tällä kaupalla saamme jat-
kossa täysin yrittäjävetoisesti 
toimivan Sp-Koti Franchinsing-
ketjun hienosti toimimaan myös 
Mäntsälässä ja Orimattilassa, 
selvitti kaupan taustaa toimitus-
johtaja Immo Laiho Myrskylän 
Säästöpankista.

Olan Extraa kävi tapaamassa 
uusia Sp-Koti-kauppiaita. Toi-
mialueensa hyvin ennestään 
tuntevina Tommi ja Hannele 
ottavat innostuneina vastaan 
uudet tehtävät Mäntsälän ja 
lähialueiden kiinteistönvälitys-
toiminnassa. He asuvat Saarella, 
joka on Orimattilan ja Mäntsälän 
puolivälissä.

- Olen toiminut yhtäjaksoisesti 
kiinteistönvälittäjänä jo vuodesta 
1987 lähtien ja Hannele on

toiminut alalla vuodesta 1998 
alkaen, joten voimme sanoa että 
tunnemme kiinteistönvälityksen 
moninaisen kentän erinomaisen 

hyvin, toteaa Tommi.

Miltä Orimattilan vaikuttaa 
kaupunkina?

- Orimattila on ihmisen ko-
koinen kaupunki josta löytävät 
kaikki tärkeimmät peruspalvelut,

mm. uimahalli joka edelleen 
Mäntsälästä puuttuu vaikka 
asukasmäärä onkin suurempi, 
Tommi sanoo.

Oletteko jo tehneet kauppaa 
täällä?

- Nykyisessä formaatissa 
olemme näin lyhyessä ajassa 
keskittyneet hankkimaan uusia 
myyntikohteita ja tutustumaan 
uusiin yhteistyökumppaneihin. 
Edellisessä kiinteistönvälitys-
ketjussa toimimme ja teimme 
kauppaa myös Orimattilassa, 
selvittää Hannele.

Mikä on Orimattilan hintataso 
asuntokaupassa verrattuna 
Mäntsälään ja Lahteen?

- Kodit ovat selkeästi eduk-
kaampia ja siksi ihmettelenkin 
miksi ihmiset eivät ole löytäneet

Orimattilaa laajemmaltikin. 
Lahtikin on ihan nurkan taka-
na ja nopean yhteyden päässä.

Orimattilassa asuntokauppa 
hiljeni viime vuonna -40 pro-
senttia? Mikä lääkkeeksi, jot-
ta saadaan kauppa käymään 
paremmin?

- Uskon että korkotason 
pysyessä tulevaisuudessakin 
historiallisesti poikkeukselli-
sen alhaalla.

Se tuo vääjäämättä lisää kaup-
paa varsinkin kun hinnat ovat 
nyt tarkistuneet alaspäin.

Lisäneliöiden hankinta on nyt 
edullisempaa kuin joitakin vuo-
sia sitten ja tämä kannattaa nyt 
ehdottomasti käyttää hyödyksi, 
Tommi painottaa.

- Meiltä saat luotettavaa tie-
toa, realistisen hinta-arvion joka 
huomioi markkinatilanteen sekä 
määrätietoista työtä ja jatkuvaa 
päivittäistä yhteydenpitoa asia-
kaskuntaamme – aitoa välittä-
mistä. Sillä ostajan löytyminen 
Sinun asunnollesi tai sen oikean 
kodin löytyminen ei ole sattuman 
kauppaa, vaan merkki meidän 
osaamisestamme ja ammatti-
taidostamme.

- Ja kun on aika miettiä rahoi-
tusta uuteen kotiisi niin muista 
että Myrskylän Säästöpankki 
auttaa aina, lisää Hannele.

Tommi ja Hannele tuntevat Orimattilaa jo ennestään asuntokaupoissa.

Vanhan kansan konsteja
Tällä palstalla kerrotaan niitä hyviä vanhan ajan hoitokonsteja,
joilla ennen hoidettiin luonnonmukaisesti sairauksia ja vaivoja.

Näitä neuvoja saa  jokainen vapaasti toteuttaa ja todeta
miten ne edelleen toimivat! 

Temppuileeko vatsa?
Pitkään jatkunut vatsan 
oireilu kertoo, ettei kaikki 
ole ok. Vatsa temppuilee 
siksi, kun sen on paha 
olla. Useimmiten syy 
on mahahappojen 
epätasapainossa, eli 
jokin sopimaton on 
ne sotkenut tai sitten 
voi olla kyse myös 
vatsakalvojen är-
syyntymisestä. Syitä 
ja seuraamuksia vat-

san huonoon vointiin on useita. Stressi, 
kahvi, alkoholi, sopimaton ruoka jne. Ne 
aiheuttavat närästystä, ilmasto-ongelmia 
ja jopa poltetta…

Yksi hyvä konsti on keittää pellavan-

siemeniä. Ja nimenomaan keittää, jotta 
saadaan kunnon limasotku, joka sitten 
suojaa vatsakalvoja. Kiehauta 2 desiä vet-
tä, laita joukkoon 2 isoa ruokalusikallista 
pellavansiemeniä, keitä 4-5 minuuttia, ota 
levy pois päältä ja jätä keitos levylle. Anna 
muhia vähintään pari tuntia. Sitten syö ja 
juo se limasotku, mieluiten aamulla tyhjään 
vatsaan. Lima suojaa vatsakalvoja ja vatsa 
voi hyvin. Käytä limaa muutaman päivän 
ajan. Ja juo paljon vettä neutralisoimaan 
mahahappojasi.

Jos haluat olla terve, niin muuta elä-
mäntapojasi ja ruokajuttujasi. Syö paljon 
jääsalaattia, se tasapainottaa vatsan kuin 
vatsan.

Tutustu myös: www.parantavavoima.com
Reijo Välkkynen

Ulkomaalaus on iso urakka

- Rakensimme Värisilmän ulkoseinälle keväällä uuden ulkomaalikartan värimallit 
sävyvalintaa helpottamaan. Tervetuloa valitsemaan oma suosikkisävysi, Aimo 
sanoo.

- Älä siis juokse turhaan vaan 
tule suoraan alan ammattilai-
sen luo.

Meillä koulutetut, alan asian-
tuntijat auttavat sinua sävyvalin-
noissa, kertovat uusimmat trendit 
mutta mikä tärkeintä – tenttaam-
me asiakkaamme muutamalla 
kysymyksellä jotta vältettäisiin 
valitettavan usein ulkomaalauk-
sessa tehtävät virheet.

Vielä parikymmentä vuotta 
sitten oli tapana tehdä ulkomaa-
laus samalla tuotteella kahteen 
kertaan. Nykyään, maalien teho-
aineiden muuttumisen myötä ja 
samaan aikaan ilmastorasitus-
ten kasvaessa puhutaankin aina 

käsittely-yhdistelmästä johon 
liittyy aina jonkun tyyppinen 
pohjustuskäsittely.
Mitkä sitten on trendivärit 
tällä hetkellä?

Erilaiset harmaan sävyt ovat ol-
leet etenkin uudisrakennuksissa 
muotia jo vuosia. Alkuun siner-
tävän harmaat ovat muuttuneet 
ruskean ja vihertävän harmaan 
suuntaan.

Myös tummia, jopa mustaa, 
käytetään entistä enemmän ja 
omaleimaisempienkin, rohke-
ampien sävyjen tuloa tulevai-
suudessa ennustetaan.
Ja sitten se ulkomaalaus-
vinkki?

Tee pintamaalaus heti uutena 
kahteen kertaan laadukkaalla 
maalilla niin maalaus kestää 
hyvinkin 15 vuotta. Vain yksi pin-
tamaalikerros näyttää merkkejä 
vanhenemisesta jo 3-5 vuoden 
kuluessa kun kalvopaksuus on 
jäänyt liian ohueksi ja kosteus 
tunkeutuu puuhun.

Aimo Lappalainen
Värisilmä-kauppias
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KT Orimattila
keskusta ........................97m2

4 h + k + k p h + wc + v h + p a r ve -
ke+autokatos. Tilava ensim-
mäisen kerroksen remontoitu 
päätyasunto. Talossa ikkunat ja 
parvekeovet uusittu 2012, käyt-
tövesiputket 2006. Vh. 123.000 € 
Rantatie 12 A

KT Orimattila
keskusta .....................71,5m2

3h+k+kph+vh+parveke. Rv.-74. 
Ylimmän kerroksen heti vapaa 
siistikuntoinen kolmio. Asunto 
kauttaaltaan remontoitu 2008. 
E=D. Vh. 85.000 € Palojoentie 
3 C

OKT Orimattila
Kankaanmäki  .... 105/250m2

4h+k+sauna+khh+2wc+tekni-
nen tila+varastoja+ullakot+au-
totalli, leikkimökki. Rv.-1954, 
laajennettu 1980. Rapattu tii-
livuorattu koti isolla 2241m2:n 
tontilla. Saunaosasto kauttaal-
taan uusittu 2012.  H. 158.000 € 
Metsämäentie 26

OKT Orimattila
Käkelä ................. 100/105m2

4h+k+s+kph/wc+talouskellari, 
talousrakennus, jossa toinen 
sauna ja varastotilaa. Rv.-1939. 
Tunnelmallinen kunnostettu 
hirsitalo isolla 2217 m2:n tontil-
la. Käyttövesi- ja viemäriputket, 
ikkunat ja lähes kaikki pinnat 
sekä eittiö ja saunaosasto uu-
sittu. Ulkovuori  maalattu ja 
rakennettu terassi. H.149.000 € 
Mäkikuja 4

OKT Orimattila
Pakaa ...........................n.48m2

1h+k+wc+ta lousrakennus 
(sauna, verstas, varastottilaa) + 
autotalli. Rv.-50.Tontti 7003m3. 
Talossa yksi huone, k sekä wc. 
Yläkerrassa kaksi matalahkoa 
huonetta. Lattioihin asennettu 
laminaatti ja samassa yhteydes-
sä lisätty eristettä. Ikkunat uu-
sittu kymmenkunta vuotta sit-
ten. H. 76.000 € Pakaantie 779

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

Nina Talikka
0440-127 444
nina.talikka@ 
asuntohelmi.fi

Erkontie 18, 16300 Orimattila
Puh. 0400-904262
toimisto@asuntohelmi.fi
www. asuntohelmi.fi

OKT Orimattila
keskusta ............. 158/250m2

5+3h, 2k+1kk, 2+1saunaa, 
3+1wc, 2 at, varastotiloja. Rv.-
1954. Kauttaaltaan peruskor-
jattu muutama vuosi sitten. 
Päärakennuksen tilat kolmessa 
kerroksessa. Ulkorakennukses-
sa myös nyt toimistokäytössä 
oleva huoneisto. Tontti 2300 
m2. Paljon tilaa tarvitsevalle 
oiva tilaisuus! H. 229.000 € Hei-
nämaantie 6

OKT Orimattila
Peltola ....................87/143m2

3-4h+k+s+kph+ph+3wc+piha-
vaja. Rv.-70.  Kauttaaltaan nätik-
si remontoitu kiva koti lähellä 
keskustaa. Viihtyisä pensasai-
tojen suojaama tontti 780m2. 
H.149.000 € Kaurakuja 2

OKT Orimattila
Kuivanto ............. 290/390m2

9 h + t u p a k e i t t i ö + k + k p h /
s+kph+wc. Rv.-53. Tontti 3566 
m2. Jykevä ja tilava tiilitalo maa-
seudun rauhassa. Tilat helposti 
muunneltavissa tai rajattavissa 
erilaisiin käyttötarkoituksiin 
sopiviksi. Loistavat puitteet 
esimerkiksi perhekodille, ken-
nelille tai muulle yritys-/har-
rastustoiminnalle. H. 179.000 € 
Koskustentie 1126

OKT Orimattila
Koivula ................ 152/232m2

5-6h+2k+3wc+2kph+sauna+-
takkah.+aulatilaa+parveke+-
2varastoa. Rv.-1974. Asuintilat 
kahdessa kerroksessa. Ala-
kerrassa pikkuasunto vuokra-
laiselle, perheen juniorille tai 
yritystiloiksi. Ihana hoidettu 
rinnetontti 852m2. H.169.000 € 
Pihlajakaari 28

Kohteemme netissä www.oikotie.fi

http://www.facebook/asuntohelmi

Sanna Nieminen
040-722 4589
sanna.nieminen@
asuntohelmi.fi

VALMISBETONIA
JA BETONITUOTTEITA

Mersupäivä vaan kasvaa
Tämän kesän Mersupäivä pidettiin lauan-
taina 5.7. Kehräämöllä. Järjestäjät saivat 
nyt ihan komean jakoavain-hymyn, sillä 
väkeä klappasi tapahtumassa suorastaan 
paljon. Mersupäivä on nyt sitten lyönyt 
itsensä läpi, kun kriteerinä on toistuvuus 
viitenä peräkkäisenä vuotena ja kasvava 
kävijämäärä. Se on yksi Orimattilan kesän 
vetonauloista.

- Varmaan reilut 700 henkilöä ja pa-
risensataa Mersua olivat päivän saldo. 
Ja mikä hienoa, niin ilmakin suosi tosi 
hyvin, kertoi Markus Tuominen, joka 
suorastaan poltti oman nahkansa päivän 
aikana.

- Nyt saatiin mukaan myös Mersuklu-
bin jäseniä autoineen, joten näytillä oli 
enemmän johtotähtiä kuin kertaakaan 
aiemmin. Ja porukat tykkäsivät, kiersivät 
ja ihailivat varsinkin museomersuja. Kai 
ne herätti monissa myös nuoruusmuistoja 
vuosien takaa.

- Kiitos kaikille osallistujille ja tausta-
joukoille. Tehtiin hieno tapahtuma, jossa 
myös musiikki ja puffetti toimivat, Markus 
kiittelee.

Väkeä oli tällä kertaa enemmän kuin aiemmin Mersupäivänä. Välit vintille 
on siis kunnossa.

Lasten kuvataideleiri Nuorelassa 

Nuoret taiteilijat tykkä-
sivät taideleiristä, ensi 

vuonna uudestaan!

Luhtikylän Nuorisoseura jär-
jesti lapsille heinäkuun alussa 
kolmen päivän kuvataideleirin 
8-12-vuotiaille tytöille ja pojil-
le. Mukaan lähti 21 innokasta 
lasta, jotka tykkäsivät osallistua 
taidejuttuihin.

- Kurssilla piirrettiin, maalattiin, 
rakenneltiin muovauskuvia  ja 
tutustuttiin nykytaiteen maa-
ilmaan rennossa ja iloisessa 
ilmapiirissä, kertoi opettajana 
toiminut kuvataiteilija  Eeva 
Peura.

Nuorisoseura haluaa tarjota 
tulevaisuudessakin kaikille 
kyläläisille avointa ja kulttuu-
rielämää rikastuttavaa toimintaa 
Nuorelassa. 

Sirkusleiri oli nasta juttu!
Nyt oli kyllä Mallusjoen nuoriseura vetänyt 
oikeasta narusta lasten tapahtuman puolesta, 
sillä kesä-heinäkuun vaihteessa järjestetyt 
kaksi lasten sirkusleiriä onnistuivat todella 
mainiosti. Osallistujia oli kaikkiaan yli 60, 
joten uusia akrobaatteja ja sirkushassut-
telijoita on nyt paljon Orimattilan seudulla.

- Olemme oikein iloisia, kun sirkusleiri sai 
näin kivan vastaanoton. Se oli nyt erilaista 
tekemistä koululaisten loma-aikaan. Palau-
te on ollut kaikilta pelkästään positiivista. 
Ainoastaan kesäkuun ilmat olivat pikkaisen 
kylmiä, kertoi Anni Kivinen nuorisoseurasta.

Leirillä opetettiin tasapainoilua, ilma-
akrobatiaa, pyramiideja, akrobatiaa ja 
jonglöörausta. Opettajina toimivat sirkus-
taiteilijat Johanna Kohonen, Jukka Juntti 
ja Heikki Leppäkorpi.

Ja kivaa oli!

Pitihän sitä juttuun saada myös tulevia 
jonglöörejä ja akrobaatteja, joten miltä 
se sirkusleiri maistui osallistujille? Tässä 
pikahaastattelu…

- Eniten minua kiinnosti ilma-akrobatia ja 
kaikki roikkumiset telineissä ja kankaissa, 
selvitti ekana Leevi Ahonen, 11-vuotias 
sirkustaiteilija Orimattilan keskustasta.

- On täällä ollut tosdi kivaa, ainakin minä 

olen tykännyt kovasti, ilmoitti reippaas-
ti Sammaliston poika Umar Mohamed, 
ikää 12 vuotta.

- Minulle oli taas kaikista mukavinta jong-
lööraus ja kaikki uudet kaverit. Täällä on 
ollut tosi kivaa, iloitsi kymppivuotias Ina 
Väisänen, niin ikään Sammalistosta.

Varsinainen sirkusleirin loppunäytös 
osoitti, että neljän päivän leirillä oli opit-
tu monenlaisia temppuja ja uusia taitoja. 
Yksi hauskimpia oli tyttö, joka yritti kävellä 
puujaloilla, mutta meni aina mukkelismak-
kelis. Hurjalta näyttäneet kaatumiset olivat 
kuitenkin iisi juttu!

Umar, Leevi ja Ina tykkäsivät kovasti leiristä.
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Kantrimeininkiä
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PERJANTAI 25.7.
Klo 18 KANTRIKULKUE
Jokivarren koulu, Puistotie,
Erkontietä Kehräämölle….

MUKANA ORIMATTILAN KANTRIMENOSSA:
Orimattilan
kaupunki

Orimattilan
Kehräämö

18.45 KANTRITANSSIJAT
19.00 musiikkia, please

 ROCKVOYAGE!!!
 Peter Helin Group
 The New Freeband
 Yllätysesiintyjäää?       

Rennosti piknik-kantrimeininkiä
 STAND UP KOOMIKKO

 TOMMI TUOMINEN
Kantrien pr-lähettiläänä toimii

 JASMIN MÄNTYLÄ
Huom! Tapahtumaan on vapaa pääsy,
maitotonkkakeräys matkakuluihin…
Ohjelmamuutokset ovat mahdollisia.

Kantrit 2014
- näillä nyt mennään
Perjantaina 25.7. kantrikulkue 
starttaa Jokivarren koululta klo 
18. Mukaan kulkueeseen kutsu-
taan kaikkia kivoja menopelejä 
ja reitin varrelle paljon katsojia 
ja hurraajia.

Reitti kulkee Jokivarren kou-
lulta Puistotielle, sieltä Erkontien 
rempan ohi Kehräämölle, jonne 
se päättyy noin klo 18.45…

Kehräämöllä piknik-meininkiä 
ja Ravintola Tehtaan palvelu pe-
laa. Luvassa musiikkia, jonka 
aloittaa paikallinen Rockvoyage, 
sitten Peter Helin Group ja The 
New Freeband, jossa uusia soit-
toniekkoja mukana. Perjantaina 
ollaan niin iloisella kantrimie-
lellä Kehräämön alueella, että! 
Tilaisuus on vapaa ja maksuton. 
Maitotonkkaan voi tipauttaa hy-
vänhyvyyttään matkakulurahaa 
soittajille. Mukana kantrimenossa 
myös Jasmin Mäntylä ja stand 
up –koomikko Tommi Tuominen.

Ravintola Tehdas lataa kome-

an Tex Willer pihviaterian lisuk-
keineen, ranskikset ja salaatti 
mukana. Pihvi on t-luupihvi, 
kokoa 400g. Ja kyytipojaksi löy-
tyy juomia jokaiselle. Kannattaa 
maistaa Tehtaan kantrimenu ja 
grillimakkaraakin on myynnissä.

Lauantaina Kehräämöllä on 
Kantrimarkkinat kello 10-15. 
Silloin kauppiaat ovat hööve-
lillä päällä ja tarjouksia löytyy. 
Myös tarjoilua. Kantritanssijat 
esiintyy klo 11. Katso mainos 
etusivulta.

Ei muuta kuin nauttimaan 
mukavasta kantrimenosta! 
Kannattaa vielä huomioida, että 
ohjelmamuutokset ovat mahdol-
lisia, koska illan tapahtuma on 
vapaamuotoinen piknik-tilaisuus.

Jasmin tykkää

- Kantreille ja Orimattilaan on 
aina ihana tulla - viimeksi olin 
siellä vuonna 2010, sillä kolme 
viime kesää olen ollut ulkomail-
la, enkä harmikseni ole päässyt 

paikalle, Jasmin Mäntylä sanoo. 
- Orimattilasta tykkään paik-

kana; ihmiset tuntevat toisensa 
ja tunnelma tuntuu olevan aina 
hyvä! Lämminhenkistä porukkaa 
ja hyvä tuuli tarttuu meihin vie-
railijoihinkin. Muistaakseni olin 
kantreilla putkeen 4 tai 5 vuotta 
hommissa, ihania muistoja!

- Kantrimusiikista ja -meinin-
gistä olen tykännyt aina, joten jo 
sekin viehättää tuossa viikon-
lopussa, samalla saan nähdä 
useita tuttavia ja ainahan sitä 
jotain ekstraakin voi kehittää, 
kun on mahtavassa seuras-
sa... Katsotaan, mitä saamme 
aikaiseksi! 

- Luulen, että tuon kantriviikon-
lopun aikana tulen tapaamaan 
useita tuttuja vuosien takaa ja 
toki toivotan myös uudet tuttavat 
tervetulleiksi, kaikille rakkaita 
terveisiä ja Orimattilassa tava-
taan, Jasmin vilkuttaa.

Kaupunki 
on mukana 
- Kantrit Orimattilan ykkösta-
pahtumaksi ja kantrit yhdessä 
kasvuun, sanoo ponnekkaasti 
kaupungin elinkeino- ja kehit-
tämisjohtaja Kimmo Kuparinen.

- Hyvillä kesätapahtumilla 
on mainetta ja tunnettavuutta. 
Orimattila tunnetaan kantreis-
taan. Se on kesän Orimattilan 
monipuolisen tapahtumatar-
jonnan ykköstapahtuma, jolla 
on jo pitkät perinteet. Vuosien 
varrella luotua kantrien tunnet-
tavuutta ei kannata menettää. 
Onkin hienoa, että myös tänä 
vuonna Orimattilan Kehräämöllä 
järjestetään yhdessä yrittäjien, 
yhdistysten ja kaupungin kanssa 
kantrit. Kantreille tulisi olla myös 
tulevina vuosina jatkuvuutta 
ajatellen Orimattilaa meidän 
vetovoimaisena ja viihtyisänä 
asuin- ja yrityskaupunkina sekä 
maaseutukaupunkina.

Jasmin tulee taas mukaan.

Kimmon mielestä kantrit 
on ykköstapahtuma.

Kantrikulkueessa on aina kivaa…

Mallusjoen Takinkääntöviikko
Takinkääntöviikko Mallusjoen seuratalolla 27.7.-
2.8.2014

Ovet aukeavat klo 18 ja musiikista, ruuasta, 
juomasta & tunnelmasta nautitaan yömyöhään 
asti. Vapaa pääsy. Hattu kiertää esiintyjille. Ter-
vetuloa nauttimaan kesäisestä elämyksestä, jota 
et mistään muualta tavoita!

27.7. Kaj Chydenius solisteinaan Taru Nyman 
ja Antti Holma, Fair Trad. 

28.7. Pelle Miljoona , Luxury Toys
29.7. Paavo Pesonen, Haavisto brothers & sons
30.7. Satuja soitosta-lastenkonsertti (huom. 

alkaa klo 18.00), Orkestar Bordurka, Uuden 
ajan matkalaiset

31.7. Pauli Hanhiniemi, Rockvoyage
1.8. Polkuharmonix, Miikka Kallio & Co.
2.8. Mallusjoen 100-vuotias torvisoittokunta, 

Miss Saana

Olutklubi tarjoaa tietoa
ja uusia makunautintoja
Muutaman kuukauden pyörinyt 
Ravintola Tehtaan olutklubi on 
saavuttanut jo kättelyssä mu-
kavaa suosiota, kun parisen-
kymmentä oluen ystävää on 
tavannut maistuvaisen juoman 
merkeissä. Enemmän ja vähem-
män virallisesti kokoonnutaan 
joka perjantai-ilta kello 19 ja 
naatiskellaan hyvää olutta ja 
vaihdetaan viikon kuulumisia. 
Virallisia klubi-tapaamisia ja 
retkiä järkätään sitten tarpeen 
mukaan. 

- Pari kertaa ollaan jo ko-
koonnuttu ja käyty Lahden 
satamassakin tutustumassa 
olutmeininkiin, jossa esillä oli 
”Suuret oluet ja pienet panimot”, 
kertoo Kari Välimäki Tehtaasta.

- Tarkoitus on kerätä yhteen 
ihmisiä, jotka tykkäävät oluesta 
ja tarjota erilaisista vaihtoehtoja 
ja merkkejä, maistella ja nauttia. 
Juuri nyt on ihastelun kohteena 
Malmgårdin olut ja vaalea Sarvi 
-olut, joka on Keudan koulupa-
nimon tuote Keravalta. Ihan kai-
kenlaisia suositaan, myös pikku 
panimoiden tuotteita, joista löytyy 
erikoisuuksia ja jopa aarteita, 
selvittää Arto Höyteinen, joka 
vetää Tehtaan olutklubia.

- Olutklubi on kaikille avoin ja 
ilmainen, eikä ole siis pakkoa 
mihinkään, vaan kaikki lähtee 
vapaaehtoisuuden pohjalta.

- Se on tässä tärkeää, että te-
keminen lähtee olutklubilaisista 

eikä meistä ravintolan väestä. 
Jos porukat haluaa vaikka heittää 
pubitikkaa, niin eiköhän sellai-
nenkin järjesty, Kari lupaa.

- Pyrimme järjestämään olut-
klubin kautta erilaisia tapahtumia 
ja teemailtoja, olemme mukana 
myös muissa tapahtumissa ja 
kerromme kaikille miksi olut 
vaan on niin hieno juoma, Arto 
lisää.

- Tavataan täällä Tehtaassa 
perjantai-iltaisin ja nautitaan 
hyvästä oluesta vaikka teras-
silla. Merkkejä sekä puhetta 

kyllä piisaa, Mukana olutklubissa 
on naisiakin ja lisää toivotetaan 
mukaan.

- Kaikki kiinnostuneet voivat 
ottaa yhteyttä. Jo nyt meillä on 
viitisenkymmentä nimeä posti-
tuslistalla, joten reippaasti vaan 
lisää yhteystietoja sähköpostiin: 
olutklubi@ravintolatehdas.fi 

Perjantaina 25.7. klo 19 
olutklubilaiset tapaavat Teh-
taan terassilla. Olutnautinto-
jen lomassa on muun muassa 
makkaran grillausta ja terassilla 
chillausta.

- Tätä vaaleaa Sarvi-olutta on myynnissä vain kah-
dessa paikassa Suomessa ja toinen on Ravintola 
Tehdas, sanovat Arto ja Kari.



16.7.2014 11

Varttia vaille
Meinaan on kantrimeininkiä lu-
vassa ei ensi mutta seuraavana 
viikonloppuna. Siis varttia vaille 
h-hetkeen. Ensin lusitaan alta 
pois Artjärvi-päivät, eli Itäkes-
kuksen ilojuhlat. Sitten riittää 
vielä kantritouhujen jälkeenkin 
menoa, kun käännetään ne hiki-
set takit Mallusjoelle. Kesädödö 
ei ole vielä pettänyt, heh.

* * *
Kesää polskutellaan ja sinilevästä 
nautitaan. Naisväen vehkeet koe-
tuksella, kun järvissä ja varsinkin 
Palojoen uintireissuilla tarttuu 
monenlaista mukaan… 

Meikä lakkasi kroolaamasta 
Palojoessa, kun osui kyynärpäät 
pohjaan. On se vaan mennyt niin 
matalaksi kuralöllöksi.

* * *
Koivulassa ihailtiin erään ton-
tinomistajan koirakylttiä. Meikä 
on samaa mieltä kuin kyltissä 
lukee. Hyi saamari, miksi eräät 
tollot antavat koiransa paskoa 
toisten nurmikoille ja pyörätielle. 
Ottakaa kuva ulkoiluttajasta ja 
taajamassa tielle paskovasta 
koirasta, niin julkaistaan tässä 
lehdessä. Sen Eetvartti lupaa 
ilman pääkaljutoimittajan lupaa.

* * *

Parasta asiaa
Orimattilasta
Vastaava toimittaja
ja kustantaja:
Reijo Välkkynen,
050 336 8425
ReijoMedia, Yt: 1896706-8
reijomedia@hotmail.com
Raitakuja 1 as 3,
16300 Orimattila

Paino: Esa Lehtipaino, Lahti
Jakelu: Lahden Jakelut Oy

JAKELUHÄIRIÖT

03-872 130
JOKA TALOUTEEN
Orimattila, Artjärvi,
Myrskylä, Pukkila lisäksi 
Villähde keskusta, Kreivilä
Noutojakelussa: Kehräämö 
ja K-Supermarket Orimattila.
Jakelupainos:

n. 11.800 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
20.8.2014

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä. ma-pe 9-16.30,

kesäla sulj. Puh. 040-558 6702

Kenkiä
jokaiseen
jalkaan!

Huoltoasema Uuttu Oy
Käkeläntie 9, Orimattila  p. 777 1590 

Meiltä edullisesti
KESÄRENKAAT

Pesukortilla
joka 6. pesu

VELOITUKSETTA

Palv.

Ma-pe

7-18

KESÄHUOLTO
PAKETTI-
HINTAAN 110€

(öljy)

(pakkasenkestävyys)

Polttimot ja tuulilasin-
pyyhkijät vaihdetaan

odottaessa. auton
pesu.

www.kakelanrengas.fi

Aina ilman 
ajanvarausta:

MYYTÄVÄNÄ erittäin siisti

Toyota Avensis farm.
vm 2010, ajettu 61 tkm.

Hintap. 23.000,-
Kahdet renkaat alkuperäisillä

alumiinivanteilla. Vetokoukku.
Soita ja kysy heti 044 281 4805.

KAIHTIMET, MARKIISIT, 

PYSTYLAMELLIT, VERHOKISKOT, 

PARVEKELASIEN KAIHTIMET ym.
Laajasta mallistosta paikoilleen asennettuna.

Kotiesittely ja mittauspalvelu.

ORIMATTILAN KAIHDIN
Myyntinäyttely: Orionpolku 4

Puh. 03- 777 4183

Selvänäkijä 
Tuulia Mäntylä
Ajanvaraus 040-4108877

tai tuuma@suomi24.fi

Henk.koht. vastaanotto
Quantia Center, Porvoo

Orimattilan Kehräämö, Pakaantie 1

KESÄLAUANTAISIN
GRILLATAAN
TERASSILLA!

Lounas, à la carte, kokoukset,
yksityistilaisuudet, live-tapahtumat

www.ravintolatehdas.fi
010 327 4400

Lukijakuva viime keväältä Myl-
lylän taivaalta, jossa varjoliidin 
kaksin kappalein mellasti moot-
torein. Kuvan ottaja arveli, että 
siellä Ladekin mies ja Kunnas 
ovat menossa kaffeelle Ysivito-
selle, kun ovat päivän huhkineet 
Hennaa markkinoimassa. Onnek-
si liitimet eivät ole Orimattilan 
omistamia koneita. Se nyt vielä 
puuttuisi…

* * *
Erkontien viime suven rempan 
seurauksia. Nyt on saamarin iso 
suojatiealue S-Marketin tienoilla, 
ihan kuin Mannerheimintiellä He-
sassa, jossa ihmiset luikkivat yli 
milloin huvituttaa. Sitten liikenne 
sekaisin, kun samaan kohtaan 
tullaan monesta suunnasta ja 

mennään moneen suuntaan. 
Kukahan arkkitehtaili tämänkin, 
kysyy meikä?

Kuva on otettu valkoisesta 
mersusta, joka yritti pitkään 
tulla ns. Säästöpankin kohdalta 

Erkontielle ja joutui odottelemaan 
kaksi minuuttia! Mieti.

Siis ennen nykyremppaa. Nyt-
hän siellä ei pääse mihinkään. 
Tuukkaa apuva!

* * *
Käkeläntietä sentään paikattiin ja 
nyt lähteekin oikein isot kiitokset 
ja halaukset, kun saadaan edes 
öljysoraa pahimpiin monttuihin. 
Nythän on niin, että Hennaan 
menee jatkossa lähes kaikki 
rahat mitä tarvittaisiin kes-
kustan alueen tienhoitotöihin, 

mukaan lukien myös asunto-
alueet ja Sampola. Rahaa ei nyt 
sitten riitä muualle, joten naama 
umpeen valittajat! 

* * *
Mersupäivät pidettiin ja onneksi 
meikä ehti alta pois ennen kuin 
sinne oli saapunut polliisimer-
sukin näytille. Meinaan oli vie-
lä pikkasen edellisillan höyryjä 
päässä ja olisin voinut valkata 

pari sanaa siitä, kun liikkuva 
polliisi lakkautettiin.

Muuten mersupäivä meni 
mukavasti ja junior-Tuominen 
oli innoissaan, kun väkeä oli 
enemmän kuin koskaan. Pian 
suurempi tapahtuma kuin elo-
markkinat.

Eetvartin Lada ei sinne än-
kennyt mukaan, ettei olisi tie-
totekniikkalaitteineen varasta-
nut pääosaa. Olisi ollut muuten 
mukavilla mersumiehillä paha 
mieli…

* * *
Nautitaan kuule suvesta. Eetvart-
tikin aikoo olla paljas uneksija!’

E E T V A R T T I
P.s. Osallistutaan sitten taas 

porukalla kantrikulkueeseen pe 
25.7. Ja onko sitten seuraavana 
päivänä jotain meininkiä kans 
Kehräämöllä? Loma-anomukset 
kuntoon, muutkin kuin Hessu 
ja Olli veli!

Mersupäivän kaunottaria.

Tämä on tosi tyhmille 
kusettajille.

Siellä ne poijaat liitelevät kaffeelle.Erkontie on aika sumppu ennestäänkin.
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Juuri sinulle sopivat silmälasit.mälasit.

Tarjous koskee rajoite� ua erää kehyksiä ostaessasi silmälasit. Kehysalennus on yhdiste� ävissä viikon erikoistarjoukseen, 
mu� a ei muihin tarjouksiin. Valikoima vaihtelee myymälöi� äin. TuplaPlussat kertyvät tuoteostoksista eivätkä vaikuta 
palkintopistekertymään. Tarjoukset voimassa silmälasien ostajille 7.9.2014 asti. 

Kampanjan ajan saat 

kaksinkertaiset Plussa-

pisteet ostoksistasi!

ON ALKANUT
Paljon merkkikehyksiä jopa

-80%
Esim. nämä

RAY- BAN
-kehykset norm. 199 € 

nyt 40 €

13
25

55
3

13
25

55
3

Varaa aika optikolle tai silmälääkärille helposti osoitteesta instrumentarium.fi , 
yhdestä numerosta 09 4241 7000 (pvm/mpm) tai tule suoraan myymälään.

MERKKIALE
ON ALKANUT

Paljon merkkikehyksiä jopa

-80%
Esim. nämä

RAY- BAN
-kehykset norm. 199 € 

nyt 40 €

13
25

55
3

13
25

55
3

Varaa aika optikolle tai silmälääkärille helposti osoitteesta instrumentarium.fi , 
yhdestä numerosta 09 4241 7000 (pvm/mpm) tai tule suoraan myymälään.

Varaa aika optikolle tai silmälääkärille helposti osoi�eesta instrumentarium.fi
yhdestä numerosta 02 4809 7000 (pvm/mpm) tai tule suoraan myymälään.
Instrumentarium Orima�ila, Erkontie 12, 16300 Orima�ila. 020 170 8060

Tarjous koskee rajoitettua erää kehyksiä ostaessasi silmälasit. Kehysalennus on yhdistettävissä viikon erikoistarjoukseen,
mutta ei muihin tarjouksiin. Valikoima vaihtelee myymälöittäin. TuplaPlussat kertyvät tuoteostoksista eivätkä vaikuta
palkintopistekertymään. Tarjoukset voimassa silmälasien ostajille 7.9.2014 asti.

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

Orimattilan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV

• Orimattila, Artjärvi,
 Myrskylä, Pukkila

Erkontie 11, 16300 Orimattila
Puh. 010 257 1558, Fax. 010 257 1584

avoinna ma 10-18, ti-pe 10-16.30

 • Omakotitalot

Orimattila, Tönnö okt 120/183 m2

Ratsuraitti 13. 4h,k,s,kph,wc. ei e-tod*. 
Rauhallisella alueella nopeasti vapautuva 
omakotitalo, joka osin pinnoiltaan uudit-
tettu. Takka sekä puuhella tuovat oman 
tunnelmansa tähän taloon. Pihalla tilaan is-
tutuksille tai vaikka kettiöpuutarhan pitoon. 
Autot voi ajaa suojaan autokatokseen ja au-
totalliin. Sovi esittely. /Meltti 0400 347758/
Orimattila. Mh. 218.000 €. 694825

Orimattila, Keskusta okt 90/125 m2

Asevelitie 9. 4 h,k,kph,wc. ei e-tod*. Perin-
teinen 1,5 -kerroksinen talo keskustan tun-
tumassa. Taloa remontoitu vuosien varrella 
mm. keittiö uudistettu, pesutiloja parannel-
tu, lattiapintoja uusittu.Öljykeskuslämmitys, 
lisäksi puu-uuni ja ilmalämpöpumppu. Oma 
tontti 2.000 m2. Vapautuu nopeasti. Mattila/
Orimattila. Mh. 131.000 €. 507364

 • Rivi-, pari- ja puutalot

Orimattila, Keskusta rt 95 m2

Isännäntie 12 C. 4 h,k,s,ph,wc,vh. ei e-tod*. 
Viihtyisä rivitalon päätyhuoneisto. Osin parket-
tilattiat. Autolle oma autotalli sähköpistokkei-
neen. Suojaisa terassipiha etelään omenapui-
neen ja marjapensaineen. Vapautuu nopeasti. 
Mattila/Orimattila. Mh. 124.000 €. 508374

Orimattila, Keskusta rt 78 m2

Pengertie 10 E. 3 h,k,s,ph,vh,wc. D*. Siis-
tikuntoinen koti rauhallisella alueella lähellä 
keskustan palveluja. Suojaisa terassipiha, 
autolle oma katospaikka. Pesutilat laatoi-
tettu ja varustettu lattialämmityksellä. Tä-
hän voit muutta ilman remonttia! Mattila/
Orimattila. Mh. 114.000 €.  505936

Orimattila, Keskusta rt 37,5 m2

Lemmentie 16 as. 1 h,kk,sauna,ph. A*. 
Tässä mainio koti joko omaan käyttöön 
tai sijoitusasunnoksi. Laminaattilattiat, 
pesutilat laatoitettu. Huoneistokohtainen 
sähkölämmitys. Myydään vuokrattuna, 
vuokratulo 450 euroa/kk. Mattila/Orimat-
tila. Mh. 51.822 € Vh. 57.000 €. 507842

 • Kerrostalot

Orimattila, Keskusta kt 76 m2

Kuohutie 4 B. 3 h,k,kh,vh,lasitettu par-
veke. C*. Huoneisto huipulta, hissitalon 
5. ylimmästä kerroksesta. Kauppa tien 
toisella puolella ja keskustan palvelut 
noin 300 metrin päässä. Tilava lasitettu 
parveke länteen. Kylpyhuone laatoitettu. 
Huoneisto on heti vapaa. Mattila/Ori-
mattila. Mh. 77.000 €. 503206

Orimattila, Myllylä kt 34 m2

Rataskuja 2 A. 1h,kk,kph. ei e-tod*. Hy-
vällä sijainnilla oleva peruskuntoinen 
yksiö. Sovi itsellesi henkilökohtainen esit-
telyaika Meltti 0400 347758/Orimattila. 
Mh. 39.683 € Vh. 42.000 €.  508697

 • Vapaa-ajan asunnot

Orimattila, Artjärvi
vapaa-ajan asunto 45/65 m2

Leppäkorventie 123. oh,k,rt, parvi. ei 
e-tod*. Artjärven Pyhäjärven rannalla, 
ainoastaan reilun 100 km:n päässä Hel-
singistä. Nopeasti vapaa, joten vielä kulu-
vaksi suveksi omalle mökille. Sovi esittely. 
/Orimattila. Mh. 120.000 €. 511186

Juha Siivonen
Kiinteistönvälittäjä

LKV
Lomalla

juha.siivonen@op.fi

Jussi Mattila
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 570 2725

jussi.mattila@op.fi

Tarmo Meltti
Myyntineuvottelija
0400 347758

tarmo.meltti@op.fi

AUTO-
VAKUUTUS NYT 

-50%

Kodin pinnat uusiksi!
kaikki pinnat sisälle ja ulos Värisilmästä.
Parhaat ulkomaalit
tarjoushintaan:

VÄRISILMÄ Orimattilan Tapetti ja Väri Oy
Kärrytie 3, 16300 Orimattila. Puhelin (03) 871 250
www.orimattilantapettijavari.fi
Avoinna: ma-pe 8.30-18.00, la 9.00-13.00.

Seuraa blogiamme: tunnetilablogi.blogspot.fi
http://www.facebook.com/VarisilmaOrimattila

Asturia Oak

12,90
/m2

käyttöluokka 23/32POUTA-talomaali

PANU

NORDICA EKO

6650€

9 l astia

vain

8950€
vain

9 l+säv.

9890€
vain

9 l+säv.

  

Kesä on
parasta aikaa
remontoida
kylpyhuone,
tule tutustumaan
mahtaviin valikoimiimme!

Laminaatit Navaro Oak & 

Tarjous voimassa 2.6. - 30.8.2014

SELECT-LIUKUOVET KESÄHINNOIN!
osta rungot, saat  Select ovet puoleen hintaan!

www.kirena.com

Meiltä myös    
- suunnittelu
- asentajat
- kotiinkuljetus
 ja hyvät neuvot
 kaupan päälle!


