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VALMISBETONIA
JA BETONITUOTTEITA

www.olanextraa.fiJakelupainos n. 11 800 kpl

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Sähköasennus tarjoaa
kaikkea           kivaa kesään!

MA-PE
7-17

ENERGIAN-
SÄÄSTÖ-
LAMPPUJA

Pöytä- ja lattia

TUULETTIMET
EDULLISESTI!

SISUSTUSVALAISIMIA - SUPER-
EDULLISESTI POISTOKAPPALEITA

5,–

(84,00)

AP

49,–

Taitto-
veitsi
c55b 25,–

(38,90)
Style
musta
V9 lamppu

- LAATUA!

2 kpl

SÄHKÖMIEHET OVAT KOKO 
KESÄN PALVELUKSESSANNE
Soita

ja tilaa 03 7777 444

YLIJÄNNITE-
SUOJAT

INVERTTERIT
EDULLISESTI

KOETIN-
KYNÄ

PALO-
VAROITIN

12V   150W

24V  600W

24V  230W  
  100W

4€

48€

7€

40€

7€

110€

alk.

S-ETUKORTILLA BONUSTA

Erkontie 16
Orimattilan S-market
avoinna ma-pe 9-18

la 9-15   

Tarjoukset voimassa heinäkuun 2015.

KESÄN PARHAAT
tarjoukset!

SILICUM TONIC 
piihappogeeli

14,90
(16,90)

16,90
(20,90)

O 

9,90
(14,10)

Karpalact 
Virtsatievaivoihin!

MAGNESIUM 
SITRAATTI
Kramppeihin, 
suonenvetoon, 
sydämelle.

Närästykseen,
- vatsan ja
suoliston 
hyvinvointiin!

VIVANIA 
BEAUTY SHOT
Kollageenia 
ihon 
kauneudelle

20,90
(25,90)

500 ml

120 tbl

”Helteen 

henkivakuutus”

2x250 ml

60 tbl

Mukavia ja pehmeitä
jalkineita

kesään!

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä

ma-pe 9-16.30, la 9-14
Puh. 040-558 6702

19€

19€

Miehille 40-46

Naisille  36-41

Naisille 36-41

Naisille  36-41

TÄLLÄ KUPONGILLA 11.7.

-20%
ALENNUS

KAIKISTA NORMAALIHINTAISISTA TUOTTEISTA!

(Ei koske jo alennettuja hintoja.)

VEIKON ALE-KIRVES ISKI

 
 

 
 

 

       

       

      

Puh. 037773111 ORIMATTILAN
URHEILU JA KONE OY  

Tilinhoitopalkkio 4 € / kk, korko 0%. 
Esimerkkilaskelma: Ostos 1000 € tai 10 kk 
maksuajalla 104 € / kk, luottohinta 1040 euroa. 
Edun saat vain Aktiiviraha-kortilla. Aktiiviraha on 
jatkuva luotto, jonka vuosimaksu on 30 € toisesta 
vuodesta alkaen. Todellinen vuosikorko 1500 
eu-ron luottosaldolle on 17,45 % (9/2014), 
kun nimelliskorko on 13,37 %. Luoton myöntää 
Handelsbanken Rahoitus Oyj, kotipaikka Helsinki.

Maksa ostosi 10 edullisessa erässä Aktiivirahalla

249€ 249€

248€

Upo liesi CM6000 
50 cm liesi valurautalevyillä, 
ylä-alalämpö, grilli.

Samsung UE32eh4004w 
HD-Ready tason 32" LED-TV. Perusta-
son televisio pieneen olohuoneeseen. 
Hinta ei päätä huimaa. Käy sekä 
antenni- että kaapelitalouteen. Energi-
aluokka on A. Kaksi HDMI-paikkaa an-
taa mahdollisuuden liittää televisioon 
mm. videokameran ja/tai pelikonsolin.

Samsung Galaxy Tab 4 
10.1 Wifi 16G

10.1” HD-näyttö, 
neliydinprosessori ja 

tehokkaat ohjelmistot, 
1280 x 800 koske-

tusnäyttö, Cortex A7 
prosessori / 1.2 GHz, 
16 GB tallennus, mikro 

sd –korttipaikka.

DORO seniori-
puhelin 507S  
Helppokäyttöinen ja 
selkeä, helppolukuinen 
näyttö ja parannettu 
ääni, turvapuhelu napin 
painalluksella.

69€

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

Kärrytie 4, Orimattila 
Avoinna: ma-pe 10-18,  la 9-13

P. 040-761 3442 www.vahvatassu.fi 
facebook.com/VahvaTassu

Osta MUSH-pakasteita,
saat kylmäkassin!

Katso kovat
TARJOUKSET

sivulta 9!
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Mäntsälä mielessäin
Tämä lehti tervehtii myös mäntsäläläisiä lukijoita. Idea 
Extraa-lehden jakelusta myös Mäntsälään syntyi, kun 
muutama orimattilalainen yrittäjä haluaa esittäytyä ete-
län naapurilleen.

Mäntsälän ja Orimattilan taajamien väliä reilut 30 kilomet-
riä ja se on melkein sama kilsamäärä, kun artjärveläiset 
polkevat Orimattilaan Alkoon. Ei siis mikään hirvee mat-
ka. Ja on sitä aikanaan kumpikin kuulunut Uudenmaan 
maakuntaan, josta Orimattila joutui evakkomatkalle Päi-
jät-Hämeeseen. Oliko se hyvä vai huono juttu, niin siitä 
ollaan montaa mieltä.

Nykyisellään kuntien välinen yhteistyö on vähäistä, mutta 
jonkin verran orimattilalaiset pyörivät Mäntsälässä, noustaan 
myös Helsingin juniin. Yli kuntarajojen tehdään yritysten 
välistä yhteistyötä ja jonkin verran mäntsäläläiset shop-
pailevat Orimattilassa.

Mäntsälästä muistetaan aina Pekka Vasala, joka juoksi 
kuin hirvi 1972 Münchenin olympialaisissa 1500 metrin 
voittajaksi ajalla 3.36,3, joka on vieläkin Suomen ennätys. 
Oi niitä aikoja!

* * *

Orimattilassa tapahtuu
Heinäkuu on täynnä tapahtumia Orimattilassa. Niistä löytyy 
tietoa tämän lehden sivuilta, joten tutustukaa ja lähtekää 
mukaan nauttimaan Suomen suvesta ja iloisesta menosta. 

Kantrimeininkiä luvassa jo ensi perjantaina, kun kantri-
kulkue ihastuttaa klo 18 alkaen. Jo nyt kannattaa varata 
paikkansa Erkontien varrelta, jotta taatusti pääsee aitiopai-
kalle. Kantrimenoa sitten illan mittaan Kehräämöllä jatkuen 
vielä lauantai-iltana, jolloin esiintyy myös Mutkattomat 
alkuperäisessä kokoonpanossaan. Historiaa ja nykypäivää, 
jolloin kuullaan taatusti myös Suomen soitetuin humppa, 
Paavo Melanderin säveltämä Jätkän humppa.

Tutkailkaa mitä heinäkuussa missäkin tapahtuu ja sitten 
mukaan menoon.

* * *

Pöytä oli katettu
Orimattilan yksi suuri juttu on Heinämaan pitsi, joka tunne-
taan ympäri Suomen. Pitsejä on esillä Kehräämöllä, jossa 
Pitsitupa nykyisin pitää kotiaan. Kesäkuussa siellä pidettiin 
Heinämaan Pitsinkutojat ry:n Pitsipäivät, joiden avajaisiin 
kakkukahville oli kutsuttu myös Orimattilan kaupungin 
virkamiesjohtoa, ihan vaan siksi, kun olisi kiva joskus 
tavata, arvostaen myös toinen toisiaan. Nyt kävi niin, että 
viidestä kutsutusta paikalle saapui vain yksi…

* * *

Asemasopimusta ei näy
Kesäkuun aikana piti tulla Hennan juna-asemasta positiivinen 
päätös. Sitä ei ole tullut eikä taida tulla koskaan? Kuka 
kantaa asiasta vastuuta vai onko pää pantu pensaaseen? 
Ei saa luvata olemattomia, vaan kaiken pitää perustua 
faktaan, kun kysymys on suurista yhteisistä asioistamme.

* * *
Mukavaa suvea jok’ikiselle!

Reijo Välkkynen
reijomedia@hotmail.com

www.olanextraa.fi

KORUTASKU
Kehräämöllä
Pakaantie 1
Orimattila
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Tuuliharjan yritysalue
on suuri mahdollisuus
Orimattilassa on parin viimeisen 
vuoden aikana jopa väännetty 
kättä Hennasta, ollaan puolesta 
ja vastaan, mitä pitäisi tehdä 
vai jättääkö Hennan rakentami-
nen, tai ainakin aikalisää pitäisi 
saada sen toteuttamiselle näinä 
vaikeina taloudellisina aikoina. 
Katseet on ollut Hennan asumi-
seen liittyvissä kysymyksissä ja 
lähes kokonaan on unohdettu 
alkuperäinen suunnitelma, jonka 
mukaan Hennaan tulisi ensin 
saada yritystoimintaa ja työpaik-
koja, jotka sitten synnyttäisivät 
luonnollisen kasvun myötä myös 
asumiseen liittyvää rakentamista. 
Entä Tuuliharjan alue, miten se 
voidaan niveltää mukaan?

Kaupungin elinkeino- ja kehit-
tämisjohtaja Kimmo Kuparisella 
on selvä näkemys miten Hennan 
yritys- ja työpaikka-aluetta tulee 
kehittää ja luoda mahdollisuuksia 
uusille yrityksille. Hän kertoo, että 
Orimattilan kaupunki on laatinut 
Tuuliharjan alueelle osayleis-
kaavan ja maakuntakaavassa 
esitetään Tuuliharjan mootto-
ritieliittymät uusina liittyminä, 
joista odotetaan nyt Uudenmaan 
ELY-keskuksen hyväksyntää.

- Tuuliharjan liittymät E75 
moottoritieltä ja samoin parempi 
liittymä vanhalta Helsingintieltä 
140 tulee saada nopeasti vahvis-
tettua ja rakennettua toimiviksi, 
jolloin voidaan paremmin hyö-
dynnettyä Tuuliharjasta Hennan 
asemalle ulottuva yritysalue, joka 
käsittää 300-400 hehtaaria. Kun 
saamme liittymät päivitettyä ja 
tiet kuntoon, niin silloin tarjoutuu 
suuri mahdollisuus Hennankin 
yritysalueen rakentumiseen Tuu-

liharjan myötä, Kimmo selvittää.
- Pitää neuvotella Tuuliharjan 

alueen maanomistajien kanssa, 
että kokonaisuutta voidaan ke-
hittää yhteistyössä. Myös Keskon 
kanssa neuvotellaan ja pyritään 
jo nykyistä Tuuliharjan aluetta 
hyödyntämään myös orimatti-
lalaisten yritysten hyväksi.

Lähes 30.000
autoa päivässä

Kimmo kertoo, että moottoritie-
tä pitkin Tuuliharjan ohitse ajaa 
noin 30.000 autoa päivässä ja 
niistä voisi tuhansia poiketa Tuu-
liharjan alueelle lisää, kun siellä 
olisi esillä myös orimattilalaista 
osaamista ja tuotteita myynnissä. 
Yritysesittelyissä ja tuotemyyn-
neissä voisivat olla mukana mm. 
Maatila-Liha Meronen, Varpio, 
Ruskovilla, Kynttiläpaja Maria 
Drockila, Kivipaja Korutasku 
sekä Keraplast ja monet muut 
yritykset, jotka saisivat näin 
lisänäkyvyyttä.

- Se olisi sellainen orimatti-
lalaisten yritysten esittelyjen 
olohuone, josta löytyisi kaikkea 
mitä meillä osataan ja tuotetaan. 
Moottoritien suuri liikennevirta 
voitaisiin myös näin hyödyntää 
kotiinpäin.

Tuuliharjasta etelään suunni-
tellun aseman ja asuntoalueen 
väliin jää varsinainen yritysalue, 
jossa olisi yrityksiä, jotka voivat 
hyödyntää hyviä liikenneyhteyk-
siä niin moottoritien kuin vanhan 
Helsingintienkin kautta. Myös 
pistoraide tulee kysymykseen 
mahdollisen aseman rakenta-
misen myötä.

- Meillä on tarjolla isot poten-
tiaalit, jos rakennamme Hennan 
aluetta kolmen korin perusteella 
ja emme ole pelkästään yhden 
korin varassa, Kimmo toteaa.

- Lopputulos on taatusti pa-
rempi, kun kehitämme ja ra-
kennamme Tuuliharjan aluetta 
ja Hennan yritysaluetta sekä 
asuinaluetta. Yritysalueelle tu-
lisi innovoida mukaan yrityksiä, 
jotka edustavat energiatehok-

kuutta, vähähiilisyyttä, biotaloutta 
ja cleantec-alaa. Nämä kaikki 
ovat edustavat tulevaisuutta koko 
maailmassa, ja olisikin hienoa, 
kun juuri tällaista yritystoimintaa 
löytyisi Hennan ekokaupungin 
yritys- ja teollisuusalueelta. Täs-
sä on loistava mahdollisuus lisätä 
myös Orimattilan kaupungin ja 
Ladecin välistä yhteistyötä ja 
käyttää tehokkaasti Ladecin 
osaamista hyväksi, Kimmo visioi.

- Nyt pitää hyödyntää Tuuliharjan alueen liittymät ja avata tietä kaavoitukselle, kunnallistekniikalle sekä tont-
tien markkinoille. Vain uusien yritysten myötä saadaan kasvua aikaan, Kimmo sanoo päättäväisesti.

Tässä näkyy Hennan yritys- ja työpaikka-alue sekä 
Tuuliharjan alue.
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Katso lisää Orimattilasta:

www.orimattila.fi
www.visitorimattila.fi

Yrityspalveluissa ja tonttiasioissa ota yhteyttä:
Elinkeino- ja kehittämisjohtaja Kimmo Kuparinen
puh. 0400 842 408, kimmo.kuparinen@orimattila.fi

- Orimattilassa osataan ja palvellaan!

Sijoitu viisaasti
meille Orimattilaan

Puutarhatuote Viitanen

Nouda puutarhaltamme
Vielä on aika 
istuttaa
KESÄKUKKIA
Puutarhamme
palvelee
1.7.-31.7.2015
ma-pe 9-15
la-su suljettu

- Hyvää palvelua lähellänne -

Kukka- ja Hautauspalvelu
Henriikka Oy

 Liiketalo Erkontähti, Niementie 2, Orimattila
p. 777 8160 Av: ma-to 9-17.15 pe 9-18 la-su 9-14

Orimattila - Artjärvi - Kuivanto - Myrskylä
- Pukkila - Lahti ym. paikkakunnat

- Kukkasidonnan erikoisliiike -

Hyvää palvelua
- lähellänne- 

- Kauniit kukkasidonnat
- Aina ajankohtaiset tarjoukset
- Laadukkaat sisustus-
 ja lahjatavarat

1-luokan
BANAANI Taloussokeri 1 kg

Valion 200 g
JOGURTIT

Marinoitu broilerin
RINTALEIKE Flora margariini 400 g

2/talous 5 prk
ras.

kgkg0,79 0,89 2,00 6,99 1,00 2/tal.

Myrskylän Säästöpankki jakoi
10.000 € hyväntekeväisyyteen
Jokavuotinen Säästöpankin vas-
tuullisuuskampanja on Myrskylän 
Säästöpankin osalta saatu hie-
noon päätökseen, sillä pankki 
jakoi Orimattilan, Myrskylän, 
Porvoon ja Mäntsälän kontto-
riensa alueella peräti 10.000 
euroa hyväntekeväisyyteen.

- Vastuullisuus yhteisöä koh-
taan on osa säästöpankkien 
alkuperäistä toiminta-ajatusta. 
Me haluamme paikallisesti olla 
sitä myös tekemässä vastuul-
lisuuskampanjamme kautta ja 
näin lahjoittaa varoja alueemme 

aktiivisille toimijoille, kertoi toi-
mitusjohtaja Jari Oivo Myrskylän 
Säästöpankista.

Hyväntekeväisyyskohteita ää-
nestettiin tammi-maaliskuussa 
säästöpankin facebook-sivuilla 
ja tekstiviesteillä. Äänestää sai 
neljää eri kategoriaa; lapset ja 
nuoret, vanhukset, asuinympä-
ristö ja sitten vielä jokin muu 
kohde.

Orimattilassa ja Myrskylässä 
äänestettiin eniten lasten ja 
nuorten puolesta, joten valinta 
kohdistui heihin. Orimattilan 

konttori lahjoitti 2500 euron 
osuuden Ampun 4H-yhdistyk-
selle ja Myrskylän konttorin 
2500 euron lahjoitus jaettiin 
Myrskylinnut -partion ja Ampun 
4H-yhdistyksen kesken.

- Meille valinta oli molemmissa 
konttoreissa selvä, kun tiedettiin 
lasten ja nuorten olleen voitta-
jia äänestyksessä. Nyt valituiksi 
tulleet ovat kumpikin erittäin ak-
tiivisia ja tekevät hyvää työtä 
lasten ja nuorten parissa, totesi 
Orimattilan konttorinjohtaja Jussi 
Korkeamäki.

Ampun 4H-yhdistyksen puo-
lesta lahjoitukset otti vastaan 
toiminnanjohtaja Hanna Simola 
ja toiminnanohjaaja Riia Tuorinie-
mi sekä Myrskylintujen puolesta 
apulaislippukunnanjohtaja Elina 
Hänninen ja partiolaiset Emma 
ja Sanni Högström.

Kauniit kiitokset annettiin 
Ampun 4H:n ja Myrskylintujen 
puolelta. Lahjoitusrahat otettiin 
tyytyväisinä vastaan, sillä niil-
lä saadaan aikaan monenlaista 
uutta toimintaa, työharjoituksia 
ja leiritystäkin.

Iloisessa yhteispotretissa Ampun 4H-yhdistyksen Riia Tuoriniemi ja Hanna Simola, Säästöpankin konttorin-
johtaja Jussi Korkeamäki, palvelupäällikkö Ninni Grönberg (Myrskylä), Myrskylintujen Sanni Högström, Elina 
Hänninen ja Emma Högström sekä toimitusjohtaja Jari Oivo.

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

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

26
 vu

otta Kantrimeininkiä

Se on
menoa!

Katso
s. 14
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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

Hyvän unen 
hirssiakanatyyny 
Muotoutuu yksilöllisesti, 
antaa luonnollisen tuen.
Puhdas luonnontuote, 
ei hiosta, on pitkäikäinen. 
Koko 45 x 55 cm
Nyt tarjous 36 € 
(ovh 45 €) 

www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

KESKIVIIKKOTANSSIT

VILLIKKALAN
NUORISOSEURAN TALOLLA
Seuratie 39

NOSTALGISET LEVYTANSSIT
KE 15.7   KLO 20-24

järjestää VNS Liput  2€

Artjärvi-päivät 15.-19.7.
- niissä vaan on se jokin!
Tänä vuonna nautiskellaan 36. 
Artjärvi-päiviä. Perinne on pit-
kä, ja se on iloisesti jatkunut 
Orimattilaan liittymisenkin jäl-
keen. Talkoovoima ja yhteistyö 
on Artjärvellä voimissaan, nytkin 
kesäpäiviä vietetään keskiviik-
koillan tansseista sunnuntain 
iltapäivään.

Keitä kaikkia tapahtumaan 
osallistuu, mitä ja missä ta-
pahtuu? Sitä Extraa kyseli Päi-
vi Koskimaalta, joka on yksi 
ahkerimmista Artjärvi-päivien 
vetäjistä.

- Neljään päivään mahtuu osal-
listujia laidasta laitaan. Kesäillan 
kymppi tapahtuman osuessa ju-
doleirin kanssa samaan aikaan, 
oli osallistujia mm. Espanjasta. 
Lauantain toripäivänä on myös 
liikkeellä eri kansalaisuuksia, vii-
me vuonna mölkyn osallistujissa 
taisi olla mukana myös japani-
laisia, Päivi muistelee ja kertoo, 
että tänä vuonna tapahtumaan 
on tullut yksi päivä lisää.

- 1950-60 luvun taitteessa 
olivat Villikkalan keskiviikko-
tanssit, joita sen ajan tanssiväki 
muistelee aina tavatessaan. Nyt 
keskiviikkotanssien aloitus 15.7. 
tapahtuu aidoilla sen ajan levyillä, 
jonka jälkeen jatketaan vähän 
uudemman musiikin parissa. 
Nyt kaikki keskiviikkotansseis-
sa käyneet suunta Villikkalaan 

katsomaan löytyykö tuttuja 
tanssikavaljeereja vielä.

- Hiisi vieköön näytelmän jäl-
keen ehtii vielä toiselle puolelle 
järveä pistämään jalalla koreasti.

Torstai on urheilun ilta, silloin 
juostaan ja ongitaan. Onkikil-
pailu on järvienhoitoyhdistyksen 
järjestämä. Parhaimmillaan on-
kijoita on ollut reilut sata.

Perjantaina 17.7. on Salmelan 
torilla torikahvila avoinna 18-20. 
Saattaapi olla toritanssitkin.

Sunnuntain kotiseutujuhla 
on muuttanut myös muotoaan. 
Kansanlaulumessun jälkeen 
kirkkokahvit tarjotaan seura-
kuntakodissa ja siellä esiintyy 
runoryhmä mieskuoron kanssa.

Päivi sanoo, että onnistuneesta 
tapahtumasta tulee mukava fiilis 
pitkäksi aikaa, mutta harmi vaan, 
kun vuosi vuodelta on aktiivis-
ten määrä vähentynyt. Nyt pitää 
saada uutta intoa ja porukkaa 
mukaan taustavoimiin.

- Jos Artjärvi-päivien todella 
halutaan jatkuvan, on mukaan 
saatava lisää toimijoita. Run-
kohan on hyvä, kun jokaisen 
tapahtuman järjestää tietty yh-
distys. Lauantain ja sunnuntain 
ohjelman järjestelyihin kaivataan 
aktiivisia toimijoita lisää.

Toripäivä vetää

Lauantain toripäivä on se iso 
juttu. Markkinaväkeä on liikkeellä 
satoja henkilöitä.

- Reilusti yli kymmenen myy-
jää on jo varannut paikan tähän 
mennessä. Juuri ilmoittautui 
muikunmyyjä. Vihjeenä ahke-
rille leipojille; leivät, pullat ym. 
leivonnaiset tekisivät kauppansa, 
joten myyjien ilmoittautumisia 
otetaan vastaan.

Lauantain ohjelma on perin-
teisesti samanlainen. Mölkky-
mestaruus ratkotaan, samoin 
kuka on vahvin nainen ja mies. 
Tänä vuonna lapsille ohjelmaa 
järjestää pellepariskunta Nelli ja 
Niilo klo 10-14. Ilmapallohah-
moja, taikahaavia ja ratasponeja 
on luvassa.

- Nelli ja Niilo on uutta. Pääl-
liköntalolla on Matti Porttisen 
näyttely, jossa voi ihailla hänen 
akvarellitöitään. Samoin viljama-
kasiini on avoinna lauantaina ja 
sunnuntaina. 

- Tarjolla toimintaa, tarinointia 

tuttujen tapaan. Tutkitaan tut-
tuja tienoita. Tullessa tuodaan 
toveri tarjontaa tutkimaan. Torilla 
tavataan taasen, tottahan toki, 
toivottaa Päivi.

Kesäillan kymppi

Perinteinen (23.) Kesäillan 
kymppi juostaan torstaina 16.7. 
Vuorenmäellä.

Tapahtuman puuhamies Jari 
Rutila kertoo, että suosio on ol-
lut vuosien saatossa vakaa ja 
osanottajamäärä on ollut 100 
henkilön tuntumassa

- Tapahtuma on kovin riippu-
vainen päivän säätilasta, sillä 
valtaosa osallistujista ilmoittau-
tuu vasta lähtöpaikalla. Suosio 
perustuu kesäkuun pienehköön 

juoksutapahtumien tarjontaan, 
arki-iltaan ja tietenkin meillä on 
todella kaunis reitti. Tapahtuman 
sopiva koko tekee siitä muka-
van leppoisan tunnelmaltaan, 
jos vertailukohteena suuret 
massahölkät.

Erikoisuutena viime vuosilta 
voinee mainita myös palkintoina 
olevat Ruskovillan lahjakortit, sil-
lä reittimme kulkee Ruskovillan 
pihan kautta ja luo näin sopivan 
sponsorointiyhteyden paikalli-
sen yrityksen ja seuran välille, 
Jari lisää.

Puolimaratonin lähtö klo 18.30 
ja muiden matkojen klo 19.

Katso sarjat ja matkat sekä 
ilmoittautuminen: http://art-
jarvenahjo.sporttisaitti.com/
kesaillan-kymppi/

Artjärvi-päivillä on sitä jotakin!

Kuvassa Kesäillan
kymppiä kävi juokse-
massa Aleksandra Kral-
Leszczyn´ski, joka on 
tuttu juontaja TV1:n 
puolelta. 

Nelli ja Niilo hauskuuttavat lapsia lauantaina.

Artjärvi-päivät
pidetään 15.-19.7. 2015
Keskiviikkona 15.7.
KESKIVIIKKOTANSSIT Villikkalan nuorisoseuran
talolla,  Seuratie 39, klo 20-24

KESÄTEATTERIA, HIISI VIEKÖÖN
klo 19.00, Salmelantie 222.

Torstaina 16.7.
KESÄILLAN KYMPPI Artjärven Vuorenmäellä klo 18.30
Lisätietoja; jari.rutila@phnet.fi tai 0400 754 952

MATO-ONGINTAKILPAILU
Vuorenmäen uimaranta klo 18.00

Lauantaina 18.7.
TORITAPAHTUMA Vuorenmäen urheilu-
kentällä klo 10-14
(toripaikkojen varaukset p. 040 555 33436/Päivi)

- mölkky klo 10.30
- vahvamieskilpailu klo 11.30
- Pellepariskunta Nelli ja Niilo klo 10-14
- Maamiesseuran- ja Päälliköntalolla ruokailut
- Matti Porttisen näyttely Päälliköntalolla

TÖYRYLÄN KARTANO klo 9-12 avoimet ovet,
Värjärintie 2.

VILJAMAKASIINI avoinna klo 13-15, Kirkkotie
 
Sunnuntaina 19.7.
KANSANLAULUMESSU Artjärven kirkossa klo 10.00, 
kirkkokahvit seurakuntakodissa. Runoryhmä ja
mieskuoro esiintyvät

VILJAMAKASIINI avoinna 12-15

TÖYRYLÄN KARTANO klo 9-12 avoimet ovet,
Värjärintie 2

PÄÄLLIKÖNTALO Matti Porttisen näyttely klo 13-21

KESÄTEATTERIA, HIISI VIEKÖÖN! Vuorenmäellä
Salmelantie 222, esitykset klo 15 ja 19. 
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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, Keskusta okt 118/122 m2

Roinilanpolku 7. Oh,3mh,k,takkah,wc, 
kph,sauna, autotalli. ei e-tod*. Rau-
hallisella sijainnilla päättyvän tien 
päässä. Puistoalueeseen rajoittuva 
tontti jolla hyväkuntoinen omakotita-
lo. Heti vapaa. /Orimattila.  
Mh. 139.900 €. 513988

Orimattila, Artjärvi okt 104,5/119,5 m2

Kotokolmiontie 2. 4h,k,s,kph, khh,th,. 
ei e-tod*. Artjärven kyläkeskuksessa, 
lähellä vesistöjä ja palveluja, siistikun-
toinen talo. Tilava puutarhatontti vi-
herpeukalolle ja erillinen autotalli kera 
varaston muuhun harrastustoimin-
taan. Lähellä myös uusi aktiivipuisto. 
/Orimattila. Mh. 129.000 €. 535391

Orimattila, Artjärvi okt 94/114 m2

Kotokolmiontie 6. 3h,k,kph,khh,s. D*. 
Vankka tiilitalo, jossa väliseinätkin 
muurattu. Aurinkoinen puutarha ja 
lähistöllä Artjärven järvet. Lisäksi tii-
linen autotalli/varastorakennus. Sovi 
esittely. /Orimattila. Mh. 119.000 €.  
 535259

 • Rivi-, pari- ja puutalot

Orimattila, Keskusta rt 61 m2

Lemmentie 3 as. 2h,k,s. C2007*. 
Uudehko ja siisti huoneisto Ori-
mattilan keskustassa. Katettu ja ” 
lasitettu” terassi. Autokatospaikka 
erillisenä osakkeena 4500 eur. Heti 
vapaa. /Orimattila. Mh. 85.838 €  
Vh. 138.000 €. 524658

Orimattila, Artjärvi paritalo 60 m2

Kiveläntie 15 B. 2h,k,s. ei e-tod*. 
Peruskuntoinen huoneisto Artjärven 
kuntakeskuksen tuntumassa. Yläker-
taan mahdollisuus rakentaa 2 huo-
netta. /Orimattila. Mh. 45.000 €.   
 509514

Orimattila, Artjärvi rt 53/58 m2

Salmelantie 26 as. 2h,kk,s. A2007*. 
Artjärven kyläkeskuksessa rivitalo-
huoneisto. Lähellä järvet ja lähiliikun-
tapaikka. Heti vapaa. /Orimattila.  
Mh. 32.000 €. 532643

 • Vapaa-ajan asunnot

Myrskylä vapaa-ajan asunto 57/67 m2

Kivirinne 15. 2 h,tupakeittiö, sau-
na, pukuhuone, terassi. ei e-tod*. 
Viihtyisä vapaa-ajanpaikka lähellä 
Myrskylän palveluita. SYVÄJÄRVEN 
lapsiystävällinen uima-ranta noin 
500 m päässä. Pihapiirissä lisäksi 
nukkuma-aitta puuliiteri, leikkimökki 
ja autokatos. Oma tontti 9.600 m2. 
Tätä kokonaisuuttta voit hyödyntää 
ympäri vuoden! Mattila/Orimattila. 
Mh. 79.000 €. 530035

 • Tontit

Orimattila, Niinikoski okt-tontti 9 300 m2

Köylintie 28 A. Rakennustontti Nii-
nikosken kylätaajamassa. Pääosin 
metsäpohjainen tila 9.300 m2. Kiin-
teistöllä sähköliittymä. Tontin rajalla 
Vesiosuuskunnan vesi- ja viemäri-
liittymät. Kiinteistöllä purkukuntoiset 
rakennukset. Rakennusoikeus 10 
prosenttia tilan pinta-alasta. Kohde 
vapautuu heti. Mattila/Orimattila.  
Mh. 18.600 €. 535745

Juha Siivonen
Kiinteistönvälittäjä

 LKV
050 597 0070

juha.siivonen@op.fi

Jussi Mattila
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 570 2725

jussi.mattila@op.fi

Katso esittelyajat
ja muut kohteemme

osoitteesta 
www.opkk.fi/orimattila

Urakointi 
Suunnittelu 
Myynti 
(03) 760 2506 
040 721 0042 

artjarvensahko@phnet.fi 
Salmelantie 11, 16200 Artjärvi 

Kodinkonehuollot ja
korjaukset reippaasti!

Kärrytie 4, 16300 Orimattila

03-872 872
050-433 5245
Sillankorvankatu 50
05800 Hyvinkää

Kodinkonehuollot ja
korjaukset reippaasti!

Edustamamme takuuhuoltomerkit:

Muista myös ilmalämpöpumput!

AUTOHUOLTO
Öljy, suodattimet, jarrut ym.
Renkaanvaihdot, parkki

TMI ILMO RANTALAINEN
Leppäalhontie 56, Pukkila
Puh. 0400 612 558

Seuraava kiva lehti
ilmestyy elokuussa

ke 12.8.
- Kantsii olla
 mukana ja 
 mainostaa!

Soita tai mailaa hyvissä ajoin:
050 336 8425 Reijo tai:
reijomedia@hotmail.com

Pieni ja
hyväksi 
havaittu

mammuttikodin uusi kanttihirsi
 Muuttovalmis hirsitalo mallisuojatulla kanttihirrellä!

Uusi, raikas mallistomme nyt saatavilla. 
Ainutlaatuinen mahdollisuus täysin uudenlaiseen 
tyyliin Kanttihirrellä, tartu tilaisuuteen heti! 

Mammuttimyyjä Olli Kivi
p. 044 540 4000
olli.kivi@mammuttikoti.fi
Mammuttikoti.fi

Vinkki uuteen kotiin

Aurinkoinen
Artjärvi kutsuu
- Mitä jos muuttaisit maaseudun 
rauhaan, jossa saat ihailla luon-
toa ja tarjolla on kuitenkin kaikki 
peruspalvelut niin kuin on Artjär-
vellä?, kysyy kiinteistönvälittäjä, 
LKV Juha Siivonen Orimattilan 
OP-Kiinteistökeskuksesta.

Artjärvellä on myynnissä 

muutamia omakotitaloja ja ri-
vitaloasuntoja, joista esitellään 
tässä omakotitalo Kotokolmion-
tie 6, 16200 Artjärvi, jossa on 
3h,k,kph,khh,s, yht. 94,0 m2. 
Vankka tiilitalo, jossa välisei-
nätkin on muurattu.

- Tähän kannattaa tutustua, sil-

lä nyt on myynnissä laadukkaas-
ti tehty talo ja hinta on todella 
edullinen. Sopii pariskunnalle ja 
pienelle lapsiperheellekin, oike-
astaan kaikille, jotka hakevat 
elämäänsä maaseudunrauhaa 
ja luonnon ihmeellisyyksiä. Tä-
mä Kotokulman asuinalue on 
Artjärven keskustaa, ja kaikki 
palvelut ovat sopivan lähellä.

Omakotitalo on heti valmis 
asuttavaksi, sillä isompaa re-
montin tarvetta ei ole. Keittiössä 
on jääkaappi, pakastekaappi, lie-

si, leivinuuni, kaapistot. Sauna 
ja kylpyhuone, erillinen wc, 
suihku, peilit, pesukoneliitäntä. 
Säilytystiloina on vaatehuone ja 
ulkovarasto autotallin kanssa. 
Lattiamateriaaleina on laattaa, 
parkettia ja muovimattoa. Talossa 
on sähkölämmitys.

Artjärvellä on kolme kaunista 
järveä, joihin varsinkin keväisin 
on tunkua, kun muuttolinnut, 
mm. joutsenet ja kurjet, tuovat 
ensimmäiset merkit keväästä. 
Järvillä on mahdollisuus myös 
kalastaa ja uida. 

Lähellä on päiväkoti ja liikunta-
puisto, reilun kilometrin päässä 
Vuorenmäen koulu ja liikuntahalli 
sekä urheilukenttä ja uimaran-
ta. Pankki- ja postipalvelut sekä 
ruokakauppa ovat n. 500 metrin 
säteellä. Artjärveltä löytyy myös 
tähtitorni ja muutamia tehtaan-
myymälöitä ja lomakeskuksia. 
Matkaa Orimattilan keskustaan 
tulee noin 25 kilometriä.

- - -
Kysy lisää ja katso netistä:
Orimattilan OP-Kiinteistö-
keskus Oy, Erkontie 11.
www.opkk.fi

Juha on nyt itse lomalla, mutta toivottaa kaikille 
hyvää ja maistuvaa kesää!

- Tämä kaunis omakotitalo on tehty tiilestä ja kestää 
varmasti, Juha sanoo.
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Terttu
Nieminen
LKV

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

 
OKT Orimattila 
Koivula ................ 119/131m2

5h+k+kph/s+wc+kph/wc+au-
tokat.+var. Kodikas talo rau-
hallisella asuinalueella. Sähkö/
puulämmitys. Suojaisa, hoi-
dettu tontti 813m2. Rv. 1982. 
H.143.000€ Mäntykaari 4. 
Es. 12.7. klo 14-14.30.

 
OKT Orimattila 
Mäntylä .................... n.100m2

4h+k+kph/sauna+talousraken-
nus. Rv.1956. Iso hoidettu tontti 
2070m2, rajoittuu osin puisto-
alueisiin. H.138.000€ Opintie 24

 
OKT  Orimattila 
keskusta ................90/127m2

4h+k+kph+wc, piha-sauna-/
autotallirakennus, huvimaja. 
Rv.-57. Tilat kolmessa kerrok-
sessa. Öljylämmitys, ilmaläm-
pöpumppu, uudehko pys-
tyuuni.  Hoidettu tontti 2000m2. 
H. 129.500 € Asevelitie 9 
Es 12.7. klo 16-16.30

 
OKT Orimattila 
Kankaanmäki…105/250m2

4h+k+s+khh+2wc+tekninen 
tila+varastotilaa+ullakot, leik-
kimökki. Rv-54, laajennus 1980. 
Tilat kolmessa kerroksessa. Viih-
tyisä koti isolla 2241 m2:n tontilla. 
H. 158.000 € Metsämäentie 26 
OKT Orimattila 
Kuivanto ............. 290/390m2

9h+tupakeit t iö+k+k ph/s+ 
kph+wc. Persoonallinen, jykevä 
tiilitalo paljon tilaa tarvitsevalle. 
Monipuolisesti hyödynnet-
tävissä olevat tilat kahdessa 
tasossa. Rv. 1953 H.179.000€ 
Koskustentie 1126

 
OKT Myrskylä 
keskusta ............. 110/145m2

4h+k+et+sauna+wc+tekninen 
tila, piharakennus. Rv-40, laa-
jennus -72.  Kirkkojärvi vieressä, 
kaunis hoidettu tontti 1660 m2 
rajoittuu jokeen. Sähkölämmi-
tys, useita tulisijoja. H. 96.000 € 
Kylänpääntie 23

 
Vapaa-ajanasunto 
Myrskylä ...............20/27,5m2

Kirkkojärven rannalla isolla rin-
netontilla saunamökki rannan 
tuntumassa (sauna, pukuhuone, 
tupa, keittokomero, oleskelu-
tila). Tontti 5750m2, jolla myös 
puucee, varasto ja autotalli. Myy-
dään irtaimistoineen. Sähköt on. 
H. 125.000 € Kyttäläntie 29

Kohteemme netissä www.oikotie.fi
http://www.facebook/asuntohelmi

Sanna
Nieminen

Nina
Talikka

040-829 0403
terttu.nieminen@
asuntohelmi.fi

040-722 4589
sanna.nieminen@
asuntohelmi.fi

0440-127 444
nina.talikka@ 
asuntohelmi.fi

 
KT Orimattila Myllylä ....37m2

1h+k+kph. Hissitalon ylim-
män kerroksen valoisa ja siisti-
kuntoinen tilava yksiö. Keittiö 
remontoitu tänä vuonna. el=E.  
Mh.49.800 € Vh.53.985€ Purotie 2  
KT Orimattila keskusta ...58m2

2h+k+kph. Toisen kerroksen 
tilava kaksio keskustassa. Ikkunat 
ja käyttövesiputket uusittu. Hoi-
tovastike 166 €/kk, kaukolämpö.  
el=D. Vh.67.000 € Erkontie 20 

 
KT Orimattila keskusta 71,5m2

3h+k+kph+parveke. Hissitalon 3. 
krs. Siistit tilat. Maalämpö, ikku-
nat ja käyttövesiputket uusittu. 
el=C. H. 79.500 € Palojoentie 5 A
  

KT Orimattila keskusta ...88m2

3h+avokeittiö+sauna/kph/wc+-
vh+parveke. Käyttövesiputket ja 
ikkunat uusittu. Heti vapaa. el=D.  
H. 103.000 € Erkontie 20 
KT Orimattila Jokela ....74m2

3h+k+kph/s+vh.  Saunallinen 
päätyasunto. Lasitetulta parvek-
keelta puistomaiset näkymät. 
el=D2007. Vh.92.000€  Koskitie 3
LT Orimattila keskusta ..50,5m2

2h+kk+kph+sauna+terassi. Poh-
jaker-roksen saunallinen kaksio. 
el=D. Mh. 70.186 € Vh. 76.000 € 
Pitsitie 7 C 
LT Orimattila keskusta ...74m2

3h+k+kph/sauna+wc+vh+auto-
katospaikka+varasto. Rv.-83. Poh-
jakerros. Lasitettu terassi, autoka-
tospaikka, avotakka. Heti vapaa!  
el.=B. Vh.114.000 € Elotie 5
LT Orimattila keskusta ..90,5m2

3 - 4 h + k + k p h / s a u n a + w c + -
vh+autokatos-paikka+varasto. 
Rv.-83. Remontoitu pohjaker-
roksen tilava asunto. Varaava 
takka, lasitettu terassi.  el.=B  
Vh. 143.000 € Elotie 5
RT Orimattila Jokela ..73,5 m2

3h+k+sauna+kph+vh+varasto, 
autotalli. Tilava rivitalon pää-
tyasunto. Takapihalla katettu 
terassi. Lukittava autotalli. Kohde 
vapautuu kaupanteossa. El.=A. 
H.118.000 €  Koskitie 9 B. 
Es 12.7. klo 14.30-15
RT Orimattila keskusta ..95m2

4h+k+sauna+2wc+vh+varas-
to+at. Rv-84. Tilava päätyasunto 
palvelujen vieressä. Iso hoidettu 
oma takapiha-alue. Heti vapaa! 
el=A. Vh. 99.000 € Isännäntie 12 
Es 12.7. klo 15.15-15.45

 
OKT Orimattila 
Lintula ................. 100/125m2

4h+k+sauna+wc+khh+autotal-
li+varasto. Sähkölämmitys, takka/
leivinuuni. Rv. 2005.  Tontti 1110 
m2. H. 176.000 Tiltaltintie 4
OKT Orimattila Pakaa 85/185m2

4h+k+wc+sauna+ullakot+autotal-
li+talousrakennus. Rv.-48. Remon-
toi tästä mukava paikka vakituiseen 
asumiseen tai vapaa-ajankohteeksi. 
Viihtyisä tontti 3615 m2.  Porakaivo.  
H. 95.500 € Raikkolantie 831

T
N
L

040-829 0403

S
N

040-722 4589

- L u k i j a n   k y n ä s t ä - 

Tällä palstalla saa ottaa vapaasti kantaa ja kertoa mielipiteitään. 
Sanoa suoraan ja antaa myös kiitosta. Ketään ei saa kuitenkaan 
henkilökohtaisesti loukata, vaan kirjoitusten tulee olla hyvätapaisia. 
Voit laittaa s-postia: reijomedia@hotmail.com 
Toimitus

Koska saadaan
liikenneympyrä?
Artjärventien ja Pakaantien ris-
teys on ruuhka-aikaan hankala 
paikka, sillä liikenne jumittuu 
Pakaantielle usein jopa minuu-
teiksi. Samaan syssyyn kuuluu 
myös Erkontieltä tulevien letka 
Artjärventielle, kun autoja ei vaan 
pääse kulkemaan risteysalueella 

joustavasti.
Ratkaisu on se liikenneympy-

rä, jota aikanaan esitti silloinen 
tekninen johtaja Tuukka Tuomala. 
Onko hanke kokonaan haudattu, 
kun Tuomala siirtyi Vuokratalo-
jen hommiin? Asian suhteen kun 
ei ole tapahtunut enää yhtään 
mitään.

Tuskastunut
jonottamaan

Mallusjoen 
Takinkääntöviikko 
Sunnuntaina 26.7.
Muiston kukkia poimisin -konsertti: Kaj Chydenius, Taru Nyman 
ja Kai Hyttinen
Monna Kamu, säestäjänä Eero Ojanen. Yhteislaulut Kaj Chyde-
niuksen sävelin

Maanantaina 27.7.
Hukka ja Mama. TNB-orkesteri

Tiistaina 28.7.
Heikki Salo. Kerttu38: lantsurokkia Lahesta

Keskiviikkona 29.7.
Anne-Mari Kivimäki: Sijatoin Sielu. Kirsi Poutanen: fadotunnel-
mia. Etnon kanssa painii Spelmanslager

Torstaina 30.7.
klo 18 lastenkonsertissa Vahtikoira karkuteillä. Trio Rouvat: sta-
dilaisten viisuja. Millstone Big Band

Perjantaina 31.7.
Maaginen haitarihirmu Kimmo Pohjonen avec Saana Pohjonen. 
Freeband: Orimattilan nostalgiabändi

Lauantaina 1.8.
Mallusjoen torvisoittokunta, johtajana Rikupetteri Aaltonen. Mal-
lusjoen Pikkaraiset Taito Hoffren: Koneella.

Kaikkina päivinä klo 18-24, tervetuloa!
Seuratalontie 37, Mallusjoki
http://www. mallusjoki.fi
Huom! Kassoilla käy vain käteinen!

Tämä tienviitta oli kait lähellä Hennaa.

Lukijan kuvassa kaivinkone tekee siistiä jälkeä, josta 
saa kiitosta.

Hennan 
opasteet?
Jonkin verran kylillä keskustel-
laan, että missä se Henna oikein 
on, kun ei näy opasteita missään. 
Minäkin kävin Henna-keskus-
telun innoittamana ihan paikan 
päällä tutustumassa, mutta pala-
sin takaisin löytämättä Hennaa.

Miksi siellä ei ole missään 
opasteita tai jotain mainos-
taulua, että tässä on Hennan 
alue, johon rakennetaan uusi 
Orimattilan kaupunginosa?

Yleensä isoilla rakennusliikkeil-
läkin on komeat mainostaulut 
rakennuspaikoilla, vaikka ei ra-
kennustöitä ole edes aloitettu. 
Niin voisi olla Hennassakin.

Oheisessa kuvassa olevan 

kyltin löysin ja joku sanoi, että 
lähellä Hennaa olisin käynyt.

Veikko Niäminen

Kiitoksia
Lenkkeilijä Luhtikyläntien varrel-
ta lähetti kuvan, jossa Koivulan 
alueella Kymenlaakson Sähkön 
maakaapelin kaivuutyöt hoide-
taan tosi mallikkaasti.

Kuvassa oleva hollolainen kai-
vinkonekuski tekee siistimpää 
jälkihommaa kuin oli alkupe-
räinen maasto. Siitä kiitos, sillä 
usein kun Orimattilassa myllä-
tään jotain, niin kaivauspaikat 
ovat pitkään ruokottoman näköi-
siä ennen kuin aika ne tasoittaa.

Hartikainen

Orimattilan 150 v.
juhlapostimerkki
Orimattilan 150-vuotisjuhlapostimerkkiä on myytävänä Ori-
mattilan postissa hintaan 19 euroa / 10 kappaleen arkki 
ja yksittäin 1,90 euroa kappale.

Kannattaa ostaa vaikka muistoksi, sillä muutaman kym-
menen vuoden päästä merkki voi olla keräilyharvinaisuus. 
Tai laittaa wanhan ajan kirjepostina ystäville, jolloin merkkiin 
tulee myös leima.

Postimerkissä on Orimattilan kansallispuvussa nainen, 
Orimattilan kaupungin kulttuuritoimenjohtaja Henrika Suna.
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SILMÄLÄÄKÄRIT:
To 9.7. Jukka Siitonen
Ke 29.7. Aleksi Sarkola
Ke 5.8. Ritva Lemola
To 6.8. Jukka Siitonen
Ma 10.8. Ilkka Puusaari

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/1628

Orimattilaan rakennettava

uusi urheilutalo
Julkaistu 30.4.2015. Aloitteen sisältö:

Orimattilan urheilutalo ja uimahalli ovat tiensä päässä. Sisäil-
maongelmat ajavat käyttäjät hakeutumaan toisiin tiloihin ja kohta 
rakennusta ei voi käyttää enää kukaan. 

Rakennus rapistuu käsiin ja joka kohtaa pitäisi kiireesti ehostaa, 
sekä aloittaa täydellinen peruskorjaus ja laajennus. 

Vanhan urheilutalon peruskorjaaminen tulisi maksamaan lähes 
saman kuin uuden rakentaminen, koska vanhasta rakennuksesta 
ei voisi käyttää muuta kuin kulmapaalut. Vanhan rakennuksen 

laajentaminen ei onnistu tarpeelliseen kokoon, koska tontilla ei 
ole riittävästi tilaa ja seiniä ei tällöin voi juurikaan siirtää. 

Orimattilaan on rakennettava uusi urheilutalo ja rakentaminen 
on aloitettava vuoden 2016 aikana. Uuden urheilutalon pitää täyt-
tää kaikki kaupungin, sekä kaupunkilaisten tarvitsemat tila- ja 
tarvevaatimukset.

Tekijät: Vastuuhenkilö: Tero John Kalevi Rönkkö, Orimattila
- - -

Aloitteen voi allekirjoittaa yllä olevassa nettiosoitteessa.
- - -

Urheilutalosta kaupunki on tekemässä tarveselvitystä, jossa selvite-
tään kaikki eri vaihtoehdot, mitä tiloja tarvitaan, korjataanko vanhaa 
Urheilutaloa vai rakennetaanko kokonaan uusi ja mitä kaikkea 
samaan yhteyteen sijoitetaan. Paljon on myös keskusteltu, että 
sen pitäisi olla suuri vapaa-ajankeskus, jossa olisi mahdollisuus 
liikuntaan ja kulttuuriin.

Kansalliset Veteraanien
Yleisurheilun Elokisat
Orimattilan Keskusurheilukentällä su 26.7.2015 klo 13 (moukari 
alkaa klo 11) Urheilutie 15, Orimattila.

Lajit: Miehet: 300m aidat, 100m, 200m, 400m, 1500m, 3000m, 
moukari, kuula, kiekko, pituus.

Naiset: 100m, 200m, 400m, 1500m, 3000m, moukari, kuula, 
kiekko, pituus.

Sarjat: Miehet/naiset alkaen 30 +
Ennakkoilmoittautuminen web-linkillä (tulee myöhemmin Toiveen 

kotisivuille) tai yhteyshenkilölle. Jälki-ilmoittautuminen kisapäivänä 
kisakansaliassa alkaen klo 10.

Osanottomaksu: 10 e/laji, maksetaan käteisellä kisakansliassa 
alkaen klo 10. Jälki-ilmoittautu-
neille maksu 12 e/laji.

Yhteyshenkilö: Sirkku Pietilä, 
Manssilantie 7, 16300 Orimattila

puhelin 040-570 4310, sirkku.
pietila@pp.inet.fi

Palkinnot: Kolmelle parhaalle 
pokaalit.

Aikataulu: Päivittyy osoitteeseen 
www.orimattilantoive.com/vet

Yleistä: Novotan pintainen 
kenttä, sähköinen ajanotto, 
tuulimittarit.

Järj. Orimattilan Toive ry

Jopa 30.000 paria!

Mascotissa on paljon
kenkiä, kenkiä ja kenkiä
Kenkätalo Mascotissa on tarjolla 
taatusti Suomen suurin valikoima 
kenkiä ja muita jalkineita, sillä 
tehtaanmyymälästä löytyy jal-
kineita noin 30.000 paria! Niistä 
riittäisi kahdet jalkineet lähes 
jokaiselle orimattilalaisellekin. 
Mascotin tehtaanmyymälä on 
jo 22 vuotta myynyt kenkiä Ori-
mattilassa, S-Marketin vieressä.

- Meillä on todellakin laajat 
valikoimat hyviä jalkineita jo-
kaiselle. Ihan pikku lapsista 
aina aikuisille on tarjolla laa-
dukkaita jalkineita, jokaiseen 
vuodenaikaan sopivia kenkiä 
tai saappaita. Pääasiassa myy-
dään eniten naisten ja miesten 
kävelykenkiä, kertoo kauppias 
Kari Viio Mascotista.

Karilla on takana pitkä ura 
kenkätehtailijana ja kauppiaana. 
Hän oli ensin kisällioppilaana, 
josta sitten valmistui mesta-
riksi. Asiantuntemusta löytyy 
kenkäalalta moneen asiaan 
ja kun kysyy, että millainen on 
hyvä kävelykenkä, niin vastaus 
saadaan heti:

- Hyvä kenkä on aito suomalai-
nen nahkakenkä. Se on kestävä 
ja jalka tykkää olla nahkakengis-
sä, sillä nahka on materiaalina 
joustava ja se hengittää. Vaikka 
nahka kastuu, niin se kuivuu ja 
kenkiä voi taas käyttää, kun huol-
taa ja hoitaa niitä mm. kevyesti 
rasvaamalla. Hyvä nahkakenkä 
kestää kulutusta pitkään, joten 
se on aina järkevä hankinta.

- Olen pienen ikäni ollut alalla 
ja kauppiaan urani aloitin Tam-
pereella. Parhaimmillaan meillä 
oli Suomessa 15 ja Norjassa 
14 kenkäkauppaa, joten siinä 
oli tekemisen meininkiä, Kari 
naurahtaa.

Mascotissa 11.7.
kenkämarkkinat

- Mascotilla on paljon omaa tuo-
tantoa, jolloin pystymme myy-
mään kenkiä kilpailukykyiseen 
hintaan. Pidämme nyt tulevana 
lauantaina 11.7. kello 10-14 
hulinapäivän, jolloin Mascotis-
sa myydään kenkiä normaalia 
edullisempaan markkinahintaan. 
Löytyy paljon jäännöspareja niin 
naisille kuin miehillekin jopa 20 
euron kappalehintaan.

- Jatkuvasti on naisille muitakin 
erikoistarjouksia, joten kannattaa 

tulla tutustumaan ja penkomaan 
hyllyjä, joista voi löytyä aarteita 
edulliseen hintaan, Kari lupaa.

Tämän lehden etusivulla on 
Mascotin mainos, jossa on ku-
ponki, jolla saa peräti 20 pro-
sentin alennuksen ostamastaan 
tuotteesta.

- Alennus koskee normaalihin-

taisia kenkiä ja tuotteita, ei siis 
jo alennettuja hintoja.

Markkinapäivänä on erikois-
tarjouksia, lisäksi kahvitarjoilua, 
joten kannattaa lähteä mukaan 
tempauspäivään.

Mascotin pihassa on myytävä-
nä myös Anjan hyvää hernekeit-
toa hintaan 3 euroa annos, joka 

sisältää voileivän, mukaan myös 
omiin astioihin. Hernekeitto on 
tehty Merosen lihasta ja Nikulan 
luomuherneistä!

- Tule Mascottiin ja osta kengät, 
jotka sopivat sinulle. Meillä asi-
antunteva myyjä on aina paikalla 
ja opastaa varmasti ja suosittaa 
oikeita jalkineita, Kari sanoo.

- Tervetuloa lauantaina 11.7. Mascotin markkinoille, Kari kutsuu.
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Parturi-Kampaamo Anne
Erkontie 23, Orimattila, 03-7845272

Kärsitkö stressistä?
Onko vastustuskykysi heikentynyt?
Riittääkö energia koko päiväksi?
Nukutko hyvin?
Onko sinulla kipuja?
BEMER -terapia
AINUTLAATUINEN
FYSIKAALINEN
VERISUONITERAPIA!

Tule tutustumaan Bemer-terapiaan
meille Lahteen tai Orimattilaan!

HIUSTUTKIMUKSET 
ja HIUSONGELMIEN 
HOIDOT:
hiustenlähtö, pälvikaljuus,
kaljuuntuminen, 
erityyppiset hilseet, 
psoriaasi, atopia

Annikki Hagros-Koski
toim.joht., Luk, hiustutkija

Annikki Hagros-Koski tekee 16.7.
meillä Lahdessa hiustutkimuksia.

Tilaa aikasi 03 781 8177

Terveyden ja hyvinvoinnin Parturi-Kampaamo

Rautatienkatu 14
LAHTI
03-781 8177

Topintie 2, 16300 Orimattila

- betonikiveykset
- istutukset

- nurmikot
- muut vihertyöt

Pärhä OY

SERTIFIOIDUT 
KIVIAINEKSET

Seulotut ja murskatut lajikkeet
Puutarhamulta

Pärhä Oyn laadukkaat sorat ja varmat toimituksetPärhä Oyn laadukkaat sorat ja varmat toimitukset

Ota yhteyttä: 040 526 9119Ota yhteyttä: 040 526 9119

www.parhaoy.fi

FI

Kotiseutuviikko
Kotiseutuviikkoa vietetään Orimattilan kotiseutumuseolla ma-pe 
27.-31.7. iltaisin klo 18 alkaen.

Museolla nähdään vanhoja filmejä Orimattilasta sekä kuullaan 
tarinoita vanhoista perinteistä ja tapahtumista.

Kotiseutuviikon tapahtumiin on vapaa pääsy, tervetuloa!
Kotiseutuviikon järjestää Orimattila-Seura r.y.
Orimattilan kotiseutumuseo os. Pappilantie 4, 16300 Orimattila

Susanna kaivertaa lasiin
muistoja matkan varrelta
Sinäkin tykkäät varmasti, kun 
saat lahjan tai muistoesineen, 
jollaista ei ole kenelläkään toisel-
la. Yksi sellainen harvinaisuus on 
Susanna Vilanderin kaivertama 
lasituote, josta useinkin löytyy 
myös jotain erikoista lahjan-
saajalle. Kyseessä on taatusti 
uniikkijuttu.

- Kaiverran lasiin oikeastaan 
kaikenlaisia kuvia ja tekstejä. Sii-
tä on jo kymmenisen vuotta kun 
tein ensimmäiset kaiverrukset, 
mutta sitten se jäi. Nyt, kun on 
ollut taas aikaa, niin kaiversin 
jouluna 2013 lasikannun, jonka 
kaverini Sanna bongasi ja hän 
halusi sen viedä lahjaksi. Siitä 
poiki sitten tilauksia ja niin tämä 
lasikaivertamisen ruljanssi alkoi, 
Susanna naurahtaa.

Nyt Susanna on reilussa puo-
lessatoista vuodessa kaivertanut 
kymmeniä kannuja, lyhtyjä, kel-
loja, tuoppeja, kuohuviinilaseja 
ja viskilaseja lahjaksi. Jokainen 
on ainutlaatuinen kuvansa ja 
viestinsä puolesta.

- Olen kaivertanut lasiesineisiin 
eläimiä, lehmiä, porsaita, koiria, 
kissoja, jokunen hevonenkin se-
kä erilaisia traktoreita, koneita, 
oikeastaan ihan mitä vaan on 
tullut tehtyä. 

- Lahjan antaja voi sanoa ja 
kehittää kaiverrusaiheen. Tai 
antaa sen aiheen minulle, niin 
ideoin siitä sitten. Yksi hauskim-
mista aiheista oli synttärilahjaksi 
annettu kannu, johon kaiversin 
apinan ajamaan traktoria. Sii-
hen varmaan sisältyi jokin viesti 
saajalleen.

Susanna kertoo, että usein 
kaiverruksen aihe löytyy lahjan 
saajan harrastuksesta, työstä, 
lemmikkieläimestä, rakkaasta 
muistosta…

Kaivertaminen vaatii tarkkaa 
kättä, siinä ei saa käsi täristä 
eikä lipsua lasipinnalla. Susan-
na käyttää kaivertamiseen säh-
kökäyttöistä letkuporakonetta, 
johon voi asentaa erilaisia teriä. 
Oikeastaan se pitää kertahei-
tolla tehdä laadukasta jälkeä, 
sillä lasikaiverrusta ei oikein 
voi korjailla jälkikäteen. Taidetta 
kertaheitolla.

- Pitää olla kunnon lasia, kun 
kaivertaa. Lasi ei saa olla liian 
ohutta, sillä se voi murtua. Iitta-
lan lasit ovat kyllä hyviä, vaikka 
ovat ohuita.

Tummissa laseissa kaiverrus 
näkyy hyvin. Läpikuultavissa la-
seissa kaiverrus tulee parhaiten 
esiin, kun lasikannussa on vaik-
kapa punaista mehua tai jotain 
muuta värillistä juomaa. Onhan 
se kiva katsella mehukannua, 
johon on kaiverrettu muistoja 
matkan varrelta.

Susannan lasikaiverrustuotteita 
on nähtävillä ja myytävänä Ki-
vipaja Korutaskussa, josta voi 
myös tiedustella kaiverruksia 
omiin tuotteisiin, tai kysellä 
numerosta 040 540 6012. Myös 
Korutaskun liikkeessä Pukaron 

Paronissa on nähtävänä Susan-
nan lasikaiverruksia ja niitä löy-
tyy myös facebookista nimellä: 
Susannan lasikaiverrus

- Kaiverrustuotteiden toimi-
tusaika on noin kaksi viikkoa. 
Minulta löytyy lasikannuja, 
lyhtyjä, maljakoita ja tuoppeja, 
joihin voidaan kaivertaa tai sitten 
asiakas voi tuoda oman tuotteen-
sa kaiverrettavaksi. Kaikki käy, 
joten tervetuloa tutustumaan, 
Susanna toivottaa.

Tässä Susanna kaivertaa lasikannua, jossa kirmaa iloinen lehmä niityllä.

Mehukannussa kaiverrus näkyy hyvin.

”
Yksi hauskimmista aiheista oli synttärilah-
jaksi annettu kannu, johon kaiversin apinan 
ajamaan traktoria. Siihen varmaan sisältyi 
jokin viesti saajalleen.”
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4990

TARJOUKSIA!

5490

Nyt on 
kovia 

Kärrytie 4, Orimattila 
Avoinna: ma-pe 10-18,  la 9-13

P. 040-761 3442 www.vahvatassu.fi 
facebook.com/VahvaTassuVahvaTassu

Eläintarvikeliike

*Puhelujen hinnat, lankapuhelimesta 0,0835 €/puhelu + 0,06 €/min, matkapuhelimesta 0,0835 €/puhelu + 0,1717 €/min

Myrskylän Säästöpankin 
debentuurilaina I/2015

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 2,10 %

Laina-aika: 5 vuotta 4 kuukautta   
 Laina maksetaan takaisin kertasuorituksena 26.10.2020                                                                                                        
Merkintäaika: 26.6.2015 – 30.9.2015
Merkintä: Myrskylän Säästöpankin konttoreissa

SIJOITA
TUOTTAVASTI

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

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

Tulevia kivoja jutskia…
Orimattilassa tapahtuu
10.7. Kantrikulkue, kantrimeininkiä Kehräämöllä.
11.7. Mersupäivä ja kantrimeininkiä Kehräämöllä.
12.7. Tähtikisat, Orimattilan Jymy.
15.-19.7. Artjärvi-päivät.
18.7. Arvid Beach Party, Kalliojärvellä klo 10-20.
26.7.-1.8. Mallusjoen Takinkääntöviikko. 
29.8. Orimattila Cruising Kehräämöllä.
Huom! Muutokset mahdollisia.
- - -
Mikäli haluat tapahtumastasi maininnan Olan Extraan, niin lähetä pikku postia:
reijomedia@hotmail.com

…
u

…
u

Tällä palstalla 
tarjoillaan Kallen 
Kaupan grillimes-
tarin reippaita 
grillaus- ja ruoka-
vinkkejä, joilla saa 
maistuvaisia ruo-
kia koko perheel-
le. Annoskokoja 
voi itse suuren-
taa sen mukaan 
kuinka paljon on 
ruokailijoita. Nyt 
Kalle antaa vink-
kiä miten tehdään 
maukas ateria 
broilerin rintaleik-
keestä, ja siihen 
mukaan muutakin 
tähdellistä suuhun 
pantavaa.

- Kesän parhaita herkkuja saat grillaten, Kalle sanoo.

Grillattu
broilerin
rintaleike
Kalle nappaa tiskistä valmiik-
si marinoidun broitsun rinta-
leikkeen, jossa on normaalia 
grillauskastiketta. Jos saa mai-
nostaa, niin Kallen Kauppa myy 
tuotetta Unionin edullisimpaan 
hintaan 6,99 kilo.

- Annan yhdeksän vinkkiä, 
joilla saadaan aikaan maukas 
grilliateria itselle, vaimolle ja 
vaikkapa rakkaalle anopille, 

Kalle lataa. Nyt käytetään 
kaasugrilliä, mutta homma 
toimii myös tavallisella hii-
ligrillillä.

1) Puhdista grilli ja öljyä se 
ruokaöljyllä.

2) Varaa aikaa grillaukseen 
pikkasen yli puoli tuntia.

3) Ensin grilli kuumaksi, 
sitten pudota teho puoleen, 
jotta saadaan sopiva lämpö-
tila. Tarkoitus ei ole polttaa 
rintaleikettä, joten rauhassa 
touhutaan.

4) Laita rintaleike kuumaan 
grilliin ritilän päälle ja anna 
olla kunnes liha irtoaa ritilästä 
helposti, sitten käännä liha.

5) Grillatessa voit nauttia 
raikkaita juomia.

6) Tee lisukkeet. Vaikkapa 
täytetyt jumbo-herkkusienet, 
joista kannat pois ja täytetään 
lakki Creme Bonjour tuorejuus-
tolla, kääri pekonisiivuun, vedä 
coctailtikku läpi ja voit grillata 
alumiinifoliossa lempeästi 15 
minuuttia.

7) Valmista kylkeen tuo-
resalaatti kotimaisista vi-
hanneksista, jotka ovat nyt 
parhaimmillaan.

8) Broilerin kanssa voit tarjo-
ta myös pastaa, joten kipaise 
keittämässä. Pastasta löytyy 
mitä erilaisimpia vaihtoehtoja, 
on simpukkaa, on kierrettä, 
nauhamakaronia, lapset ai-
nakin tykkää.

9) Sitten kutsu kauniisti 
porukat syömään maistuvaa 
kevyttä kesäruokaa.

Kalle neuvoo, että muista 
grillauksen jälkeen putsata 
grilli, myös kevyesti öljytä. 
Se on sitten mukavampi ottaa 
käyttöön, kun taas grillataan. 
Huomenna.Voit grillata myös vihanneksia…
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Tervetuloa
markkinoille!Mascotin ISOT 

MARKKINAT
lauantaina 11.7. klo 10-14

3€ /annos, sis. voileivän
Myös omiin astioihin.

Suomen suurin
kenkävalikoima!

Saksi heti etusivulta
20% ETUKUPONKI
ja tule ostoksille!
Kenkätalo MASCOTTI

Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä

ma-pe 9-16.30
la 9-14 - Tästä hyllystä kaikki naisten kengät 20 euroa pari!

20,-

Caren luontaistuotevinkkejä:

Närästystä voi hoitaa
muutenkin kuin lääkkeillä
Kesällä on lupa nauttia ja syödä hyvin, mutta 
usein happamat ruuat kuten hiilihapotetut 
vichyt/colajuomat, alkoholi, siiderit ja sii-
hen yhdessä syötävät grilliherkut saavat 
aikaan närästystä ja vatsan turpoamista 
sekä kaasua. Helppo tapa on turvautua nä-
rästyslääkkeisiin, jotka antavat pika-avun 
helpotukseen. Mutta, ruoka ei sula eikä 
proteiinit pilkkoudu!

Kun närästystä hoidetaan happosalpaajilla/
närästyslääkkeillä, estyy luonnollinen suola-
hapon tuotanto ja syömäsi proteiinipitoinen 
liharuoka ei pilkkoudu, vaan mätänee suo-
listoon. Sen seurauksena suolistoon kertyy 
mädättäjäbakteereita ja vatsa alkaa turpota 
ja olo on tukala. Kun käyttää pitkään näräs-
tyslääkkeitä, ei tietyt vitamiinit kuten A, B12, 
sinkki, B-vitamiinit eikä kuparikaan enää 
imeydy. Häiriintynyt imeytyminen etenee 
ja myrkyt kertyy maksaan.

Piihappogeeli on luonnollinen vaihtoehto 
närästyslääkkeille. Myös omenaviinietikka, 
aloe vera-juoma sekä kehon happo-emäs-
tasapainoa muuttava Pascoe-jauhe ovat 
loistavia apureita.

Usein närästyksen taustalla on myös heikko 
ruuansulatus ts. entsyymivaje. Luonnollisia 
entsyymejä voikin käyttää aina ruokailun 
yhteydessä ”vetoapuna” ruuansulatukselle. 
Entsyymivalmisteita löytyy myös nestemäi-
senä kuten Regulat, joka hoitaa samalla 
myös muita vaivoja, esim. iho-ongelmia, 
lihas- ja nivelvaivoja. Ja usein ongelma onkin 
juuri päinvastainen, kun suolahappo puuttuu 
(koska se on estetty happosalpaajilla), niin 
tarvitaan lisää suolahappoa. Betaine hyd-
rocloride -suolahappo auttaa pilkkomaan 

proteiinipitoista ruokaa.
Närästyslääkkeiden pitkäaikaisella käytöllä 

pilataan suolisto. Se on kuitenkin korjat-
tavissa, mutta vaatii vähän töitä. Maito-
happobakteerit ovat hyvä apu suoliston 
hyvinvoinnille ja immuunipuolustuksen 
nostamiselle. Molkosan -maitoheratuote 
auttaa suoliston kuntouttamisessa ja ta-
sapainottamisessa. Molkosan Vitalyssä on 
lisäksi liukoista kuitua ja vihreää teetä, joka 
auttaa painonhallinnassa. Erinomainen ke-
säjuoma, joka maistuukin hyvälle.

Jotkut tutkijat ovat kiinnittäneet närästyk-
sessä huomiota myös vatsan toimintaan. 
Jos vatsa ei toimi päivittäin, on selvä, että 
ulostemassa painaa suolistoa ja aiheuttaa 
närästystä. Vatsan luonnollista toimintaa voi 
tukea Fructolax-kuutioila ja magnesiumilla, 
joka on valtavan tärkeä muutenkin kesän 
kuumuudessa.

Nautitaan kesästä!
Aurinkoisin terveisin,

Pia,
Terveyskauppa Care

Olet mitä syöt…

Konsteja moneen menoon
ja muitakin hoitojuttuja…Tällä palstalla kerrotaan miten

ns. vanha kansa hoiti luonnonmukaisesti sairauksia ja vaivoja.
Myös nykypäivän elintasosairauksiin puututaan ja annetaan

hoito-ohjeita. Uskokoon ken tahtoo.

Ravinto on todella tärkeä jo-
kaisen hyvinvoinnin kannalta. 
Olet todellakin paljolti sitä mitä 
syöt, sillä ruoka ja juoma vai-
kuttavat kaikkeen, niin fyysiseen 
kuin henkiseen hyvinvointiin ja 
usein kyse on nykyaikana pa-
hoinvoinnista.

Onko ähky olo, väsyttää, 
masentaa, särkyjä, kiristääkö 
vatsaa, turvotusta, närästystä, 
ylipainoa, pieruttaa..?

Jos tunnistit nuo, niin olisi 
paikallaan tehdä elämäntapa-
muutos! Ja se lähtee yllätys, yl-
lätys, ravinnosta ja juomista sekä 
liikkumisen lisäämisestä. Sieltä 
suorastaan kumpuaa hyvä olo.

Terveysasioista paasataan tänä 
päivänä enemmän kuin koskaan, 
mutta viesti ei vaan mene perille, 
kun moni tuumii; ei koske häntä 
ja ei auta, vaikka kuinka hän on 
hypännyt lääkärissä ja saanut 
taas uutta lääkitystä. On vihjailtu, 
että vikaa taitaa ollakin korvien 
välissä, eli tarjottu jopa mielia-
lalääkkeitä, kun ei muu auta.

Moni syö mössöä, jossa ei ole 
mitään ravintoarvoa. Jos haluat 
päästä eroon noista karseista 
vaivoista, niin ekaksi jätä kaik-

ki näkyvä sokeri pois, vähennä 
rutkasti sokeria sisältäviä tuot-
teita, sitten vähennä valkoisia 
viljatuotteita, kuten vaaleaa 
leipää, makaroneja, pastaa. Et 
tarvitse maitoakaan, sillä se on 

enemmän vasikoitten juomaa, 
samoin voit keventää liharuoka-
sikin niin, että et enää syö niin 
paljon punaista lihaa, vaan siirry 
kanaan ja kalaan.

Ja ennen kaikkea syö hurjasti 
vihanneksia, hedelmiä, marjoja, 
kaikkia mitä luonto tarjoaa. Ja 
juo mieluusti vettä paljon.

Jo kahdessa viikossa olo-
si paranee kuin olisit saanut 
uuden olemuksen. Ja tämä on 
tosi juttu! Jatkossa et tarvitse 
enää kuin murto-osan lääkkeistä 
mitä nyt turhaan syöt ja tuhoat 
elimistöäsi.

Tutkimusten mukaan USA:ssa 
kakkostyypin diabetes on kol-
minkertaistunut vuodesta 1980. 
Suomi kulkee vanavedessä. On 
todella hälyttävää!

* * *
Näistä kaikista saat lisää tietoa, 

tutustu myös nettisivuihin: www.
parantavavoima.com  

Sinua autetaan, kun vaan niin 
haluat.

Saat apua myös asiantunti-
joilta luontaistuotekaupoissa. 
Paas poiketen.

Reijo Välkkynen

Tämä piirros pelkistää 
valitettavan monen mie-
hen, ylipainoa ja liikku-
mattomuutta. Moni on jo 
viisikymppisenä valmis 
nimi kaiverrettavaksi.
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Rakkaudesta liikuntaan!
Pakaantie 1,
Kehräämö 2. krs

www.alfamover.fi

Kilpailijoita mukana myös ulkomailta

Jymyn Tähtikisoista 
tulossa kovatasoiset
Perinteiset Orimattilan Jymyn Tähtikisat ur-
heillaan tulevana sunnuntaina 12.7. kello 13 
alkaen keskusstadionilla. Ne ovat samalla 
Orimattilan 150-vuotisjuhlakisat, joten il-
massa on suuren urheilujuhlan meininkiä.

Tälläkin kertaa Jymy marssittaa kilpailuun 
omia urheilijoitaan, jotka taatusti lataavat 
hyviä tuloksia. Jymyläisistä ovat mukana 
mm. kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä, mai-
leri Silja Meronen ja pituushyppääjä Konsta 
Kauppinen, jotka ovat tehneet jo alkukesästä 
uusia komeita Jymyn ennätyksiä lajeissaan.

- Omien urheilijoitten lisäksi olemme saaneet 
mukaan myös muita suomalaisia huippuja 
sekä ulkomaalaisia urheilijoita. Luvassa on 
komeat Tähtikisat, kun vielä ilmakin napsah-
taa kohdilleen, tuumailee Veini Holopainen 
Jymyn järjestelykoneiston puolesta.

- Nyt ovat mukaan ilmoittautuneet 
mm. jo Pekingiin valitut Kristiina Mäkelä 
ja naisten kiekon Suomen kärkiheittäjä 
Sanna Kämäräinen. Keihäänheittoon tu-
levat Harri Haatainen, Teemu Wirkkala ja 
Toni Sirviö, seipäässä nähdään Slovenian 
Andrej Poljanec, joka on hypännyt 5.60. 
- Kolmiloikkaan saadaan Kristiinalle kova 
vastus, sillä juuri mukaan ilmoittautui yli 14 
metriä loikkinut Venäjän Irina Kosko sekä 
miesten keihäässä nähtäneen Etelä-Afrikan 
Rocco van Rooyen, joka on kiskaissut tänä 
vuonna 85,39.

Omista nimistä Veini mainitsee vielä kie-
konheittäjä Jouni Helppikankaan, joka on 
mahdollisesti tulossa heittämään hyvän 
kaaren ennen Kalevan kisoja.

Naisten 100 metrin aidoissa käydään kaksi 
eri kilpailua, joten vipinää riittää.

Nyt kaikki mukaan seuraamaan ja kan-

nustamaan Tähtikisoihin. Liput on 10 euroa, 
koululaiset, opiskelijat ja eläkeläiset 7 euroa 
ja alle 7-vuotiaat ilmaiseksi.

Silja Meronen on parantanut tänä kesänä jo ennä-
tyksiään. Hän on mukana naisten tonnivitosella. 
(Kuva Henri Rantaniemi, Valkeakosken Sanomat)

Kristiina loikki hallissa uudet SE numerot. Hän on nyt elämänsä kun-
nossa!
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Kehräämö

WANHA VILLATEHDAS LUMOAA…
Tervetuloa tutustumaan, ostoksille
ja nauttimaan kaikista palveluista.
MONENLAISIA ELÄMYKSIÄ,
TAPAHTUMIA, HYVÄÄ OLOA!
- Voit myös yöpyä Hotelli Teltassa

www.orimattilankehraamo.com

Kehräämöltä saat

KIVIPAJASTA
Merkkipäivälahjat
Ystävälahjat
Rippilahjat
Häälahjat
Tuliaislahjat

KAIKKI
LAHJAT!
Korutasku
Kehräämö

LIIKUNNAN ILOA

www.alfamover.net

Kehräämön 
Kahvila

www.kehraamonkahvila.fi

Kehräämön suositut

ILTAPÄIVÄTANSSIT 
Torstaisin klo 14 – 17.30
Nyt tanssimaan Päijät-Hämeen
suurimmalla tanssiparketille!
20.8. Tuplawernet
27.8. Anu ja Saturnus
03.9. Timanki
10.9. Antero Ketosen ork.
17.9. Hollolan harmonikat
24.9. Essi Leppäkoski
Liput 10,- (sis.narikan)

Kehräämöllä toimii
ja palvelevat mm:

Alfa Mover - Annelin Pieni Kehyspa-
ja - Arkkitehtuuripalvelu Nina Könönen 
- Hix-Spot Oy - Hotelli Teltta - Huone-
kaluverhoilu T:mi Helena Häkkinen - 
Kahvila Kehräämö - Kehräämön Hellimö 
- Kehräämön Hiuspaja -  Kehräämön 
kirppis – Koirapalvelu Rochallor – Koru-
tasku - Kuntosali GYM 23 - Kynttiläpaja 
Maria Drockila – Käsityövakka - Eteva 
kuntayhtymä Orimattilan toimintakeskus 
- Orimattilan Kantritanssijat ry - Ori-
mattilan Karate - Orimattilan Pienkone 
- Orimattilan teatterinystävät - Orimattilan 
Vapaaseurakunta - Pro Ilme - Ravintola 
Tehdas - RR-Ompelu Logimar Oy – Staili 
Vaateliike - Studio Antti E - Pitsitupa

ravintolatehdas.fi
010 327 4400

Kauden
parhaat
tuliaiset
Kynttilä-
pajalta!

www.mariadrockila.fi

Rauhallisissa ja viihtyisissä
tiloissamme järjestät elämykselliset 

kokoukset, ikimuistoiset yritys-
tilaisuudet juhlatilaisuuksia

unohtamatta. 

Pakaantie 1, Orimattila
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VahvaTassu
Eläintarvikeliike

Hyvän palvelun liike!
Lämpimästi tervetuloa!

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

Palvelemme teitä ma-pe 7-17

 sähköurakointi

 varastomyynti

Orimattila 150v. juhlaralli
Orimattilan juhlavuotta juhlitaan 
myös rallin merkeissä 11.7. klo 
12.

Orimattilan Urheiluautoilijat 
järjestävät 11.7. pienoisrallin, 
joka kantaa ylpeänä nimeä Ori-
mattila 150v. Juhlaralli. Orimat-
tilan kaupungin ja Orimattilan 
Urheiluautoilijoiden yhteistyöllä 
on pitkä perinne. Tällä kertaa 
OriUA halusi juhlistaa kotikau-
punkinsa merkkivuotta nimik-
korallilla. 

Rallissa ajetaan kaksi erikois-
koetta kahteen kertaan. Mukana 
ovat myös ns. nuottiluokat eli 
luokat, joiden kilpailijat saavat 
tutustua ennakkoon erikoisko-
keisiin kilpailupäivän aamuna. 

He voivat tehdä nuotit, joita 
sitten voivat käyttää kilpailussa. 
Osa luokista kilpailee ”pimeä-
nä” eli eivät ennakkoon pääse 
tutustumaan reittiin. Orimattila 
150v. Juhlarallin kilpailunjohtaja

Marko Hovatov kertoo, että 
järjestäjä haluaa antaa mah-
dollisimman monelle lähialueen 
kuljettajalle mahdollisuuden 
osallista haluamallaan tavalla.

Ensimmäiset kilpailijat starttaa-
vat reitille klo 12 Kera-groupin 
alueelta. Kilpailijat tulevat tauolle 
pari tuntia myöhemmin samaan 
paikkaan. Maalissa ollaan jo klo 
17 jälkeen.

järj. Orimattilan Urheiluautoilijat
Lisätietoja: http://oriua.fi/

Arvid Beach Party 18.7.
- Hyvältä näyttää, lähes täyteen 
on jo ilmoittautunut joukkueita 
Arvidin Beach Partyyn. Rantafutis 
ja -lentis selvästi ovat suosittuja 
Orimattilankin seudulla, sanoo 
Jace Saarinen Arvidista.

Vielä ehtii mukaan muutama 
joukkue kisailemaan Kalliojär-
velle lauantaina 18.7. klo 10-20 
välisenä aikana, kun pikaisesti 
tiedustelee Jacelta Arvidista.

Rantatapahtumassa on pelaa-
misen rentoa meininkiä ja samal-
la tapaa kavereita ja nautiskel-
laan Suomen suvipäivästä hyvän 
musiikin tahdissa. Livebändeinä 
soittavat TCT, Ideaali & Jay who? 
ja Huntti & Jonihey. Liput mak-
savat 10 euroa. Viime kesänä ilmat suosivat tapahtumaa ja saatiin nauttia jopa helteestä.

Tietävälään lentiskenttä talkoilla
Se oli yksi kaunis kesäkuun ilta, 
kun Tietävälän koulun alueelle 
aloitettiin uuden lentopallo- ja 
tenniskentän rakentaminen. Tal-
koilla tietty taas kaikki tehtiin, 
kuinkas muuten. Ja hyvää jälkeä 
syntyi, kun Uudenkartanon mies-
ten isot maansiirtovehkeet olivat 
asialla. Liika pintamaa poistettiin 
ja sorapohjaa tasattiin, uutta 
kisailukenttää syntyi nopsaan. 
Talkootyö tapahtui reippaasti ja 
lapiomiehille jäi liiankin vähän 
hommia…

Koulun pihapiiri kokoaa 
myös kyläläisiä yhteen, joten 
oli luontevaa tehdä kentät 
koulun alueelle. Kun kentät 
valmistuvat, niin luvassa on 
monta lentopallomatsia, joissa 
pallon lisäksi myös juttu lentää. 
Tärkeää on, että kyläläiset viih-
tyvät ja samalla myös liikkuvat. 
Tietävälässä on hyvää henkeä 
ja meininkiä, aina oman kylän 
ja koulunkin puolesta.

Isot maansiirtokoneet jylläsivät, kun Juha Hirvonen ja Ilkka Pirhonen kaivoivat ja 
tasasivat tulevan kentän pohjaa. Traktorimiehenä tavaraa kuskasi Olli Jähi. 

Avoimet ovet kiinnosti 

Mistä ja miten lämpö tulee mo-
neen kotiin Orimattilan keskustan 
alueella? Nyt sen sitten tietävät 
he, jotka osallistuivat Orimatti-
lan Lämpö Oy:n järjestämään 
avoimien ovien päivään 12.6. 

Silloin selvitettiin paikan pääl-
lä Viljamaan lämpökeskuksessa 
miten lähienergiatuotanto oikein 
toimii ja millä tavoin kaukoläm-
pölaitos sitä lämpöä tekee ja 
laittaa eteenpäin koteihin ja 

muihin kohteisiin. 
Paikalla olivat myös Lämpö-

säätö Oy ja Orimattilan Putkityö 
Oy esittelemässä kiinteistölait-
teita, sekä Digiwork Ky / Ahola 
metsäenergian kuljetusauto ja 

hakkuri, jolla annettiin myös 
haketusnäytös.

Merosen Maatila-Lihan mak-
karatarjoilu tietysti toi sen hyvän 
loppusilauksen koko tapahtu-
malle.

Viljamaan lämpölaitoksella noustiin aina neljänteen kerrokseen asti ja tutustuttiin miten sitä lämpöä syntyy.
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nautajauhelihapihvillä hintaan 
10 euroa! Ja tietty juomia joka 
janoon.

Klo 23.00 Tilaisuus päättyy 

Lauantaina 11.7. 

Klo 10.00 Kehräämön parkkialue 
ja puistikko VI Mersupäivä. Esillä 
on erikoisia ja tavallisia Mersuja. 
Kalustoa myös vuosien takaa.

Klo 10-14.00 aikana musiik-
kiesityksiä.

Automiesten ja naisten tapaa-
minen. Buffetti. Minirompetori, 
varaa paikkasi.

Klo 12.00 ja 18.00 Stand Up 
Show Villa Ladossa, Tommi Tuo-
minen ja naurun tasapaino-oh-
jelman voittaja Robert Petterson 
esiintyvät, liput 5 euroa.

Klo 15.00-19.30 Vanhan ajan 
latotanssit Villa Ladon filmiva-

neerilla. Vanhaa tanssimusiikkia. 
Liput 10 euroa.

Orkesteri soittaa tanssimusiik-
kia, solistina Matti Esko.

Sitten tulee illan superesitys, 
ainoa keikka Kantrien aikana:

Mutkattomat alkuperäisessä 
kokoonpanossa!!! Eki Jantunen, 
Pekka Melander ja Hanski Tuo-
minen. Pojat viihdyttävät Paa-
vo Melanderin ja Eki Jantusen 
sävelin.

Tule viettämään ilta tanssien 
ja nauttien kunnon musiikista 
Villa Ladon makasiiniin!

Seuraa myös Kehräämön net-
tisivuja ja Mersupäivää: www.
mersupaivat.com

Mersupäivään
noin 500 autoa

Mersupäivän puuhamies Mar-
kus Tuominen ennakoi, että 
tänäkin vuonna saadaan mu-

MUKANA ORIMATTILAN KANTRIMENOSSA:
Orimattilan
kaupunki

Orimattilan
Kehräämö

Kantrimeininkiä
ja Mersupäivä
Kehräämöllä pe-la 10.-11.7.

26
 vu

otta Kantrimeininkiä

Perjantaina 10.7. 
Klo 18 Kantrikulkue lähtee
Jokivarren koululta Kehräämölle. 
Klo 19 Kulkuevälineet nähtävänä 
Kehräämöllä. 
Klo 19 Puistokonsertti Kehräämöllä 
Villa Ladon ruohikolla, useita 
bändejä: Freeband, Peter Helin 
Group, Rockvoyage, Orcus band, 
vapaaehtoinen bändimaksu. Omat 
istuimet ja eväät mukaan. Puffetti 
ja Ravintola Tehdas palvelevat. 
Mukana kantritanssijat! 
Klo 23  Tilaisuus päättyy

Lauantaina 11.7. 
Klo 10.00 Kehräämön parkkialue ja
puistikko VI Mersupäivä. 
Esillä erikoisia ja tavallisia Mersuja,
kalustoa myös vuosien takaa. 
Klo 10-14.00 aikana musiikki-
esityksiä. Automiesten ja naisten
tapaaminen. Buffetti. Minirompetori,
varaa paikkasi. 
Klo 12 ja klo 18 Stand Up Show
Villa Ladossa, Tommi Tuominen ja
naurun tasapaino-ohjelman voittaja
Robert Petterson esiintyvät. Liput 5 €.

Klo 15.00-19.30 Wanhan ajan LATOTANSSIT
Villa Ladon filmivaneerilla, liput 10 euroa.
Orkesteri soittaa tanssimusiikkia solistinaan Matti Esko. 
* Illan superesitys, ainoa keikka kantrien aikana!!! 

MUTKATTOMAT-yhtye alkuperäisessä 
kokoonpanossa.
Eki Jantunen, Pekka Melander ja Hanski Tuominen
esiintyvät Paavo Melanderin ja Eki Jantusen sävelin. 

Tule viettämään ilta tanssien ja
nauttien kunnon musiikista
Villa Ladon makasiiniin.

Tu
n
V

Ravintola Tehdas

€

Kantrimeininkiä ja Mersupäivä 10.-11.7.
Hoo-hetki lähestyy, kantrikul-
kuetta kasataan ja tulevana per-
jantaina 10.7. klo 18 se lähtee 
liikkeelle Jokivarren koululta. Se 
vaan on jotain niin mahtavaa, 
se kokoaa kertaheitolla tuhansia 
ihmisiä mukaan, kantrikulkuee-
seen ja sitten reitin varrelle po-
rukkaa ihailemaan osallistujia ja 
mitä hassuimpia kulkuneuvoja. 
Taatusti lämmittää mieltä!

Tällä kertaa kulkueessa on mu-
kana Mallusjoen Torvisoittokun-
nan porukkaa, jotka kajauttavat 
torviaan niin, että Erkontiellä 
ikkunat helisevät. Kulkue hui-
taisee Puistotietä Erkontielle, jos-
ta sitten jalkautuu Kehräämölle. 
Siellä on sitten luvassa ohjelmaa 
ja piknik-meininkiä. Ravintola 
Tehdas on juonessa mukana ja 
myynnissä on kantri-burgeria ja 
juomia kyytipojaksi.

Perjantaina 10.7. ollaan kant-
rihengessä, ja sama meininki 
jatkuu lauantaina iltapäivästä 
klo 15 alkaen, mutta sitä ennen 
Kehräämön valtaa Mersupäivän 
ajoneuvot ja väki aamusta klo 
10 alkaen.

Perjantaina 10.7. 

Klo 18.00 Kantrikulkue lähtee 
Jokivarren koululta Kehräämölle.

Klo 19.00 Kulkuevälineet näh-
tävänä Kehräämöllä.

Klo 19.00 Puistokonsertti 
Kehräämöllä Villa Ladon ruo-
hikolla: Freeband, Peter Helin 
Group, Rockvoyage, Orcus band, 
vapaaehtoinen bändimaksu. Ori-
mattilan kantritanssijat. Omat 
istuimet ja eväät mukaan. Per-
hetapahtuma kaikille. Puffetti.

Ravintola Tehdas palvelee, 
tarjolla mm. Kantriburger 
ranskalaisilla ja isolla 200 g 

Kantrikulkue vetää taas väkeä tienvarsille.

Markus ja Rasmus järkkäävät Mersupäivää Kehrää-
möllä lauantaina 11.7. klo 10-15.

Vanhat parrat lauteilla, itte Mutkattomat!

kaan viitisensataa Mersua ja 
muita ajopelejä ihasteltavak-
si. Kehräämöllä matkassa on 
myös upeita museoajoneuvoja 
klo 10-15.

- Kannattaa tulla mukaan ja 
tuoda näytille oma Mesensä. 
Auton ikään ja kuntoon katso-
matta, kaikki käy, mitkä vaan 
liikkuvat, Markus sanoo.

Lisäksi karavaanarialueella 
on minirompetori, jonne pää-
see myymään omia roippeitaan 
10 euron paikkamaksulla. Vielä 
ehtii hankkia oman myyntipai-
kan, kun soittaa Markukselle 
040 823 2426. Myös faceboo-
kissa: Mersupäivät

Tulevana viikonloppuna on 
tarjolla tosi paljon. Ei muuta 
kuin mukaan, ja bootsit jalkaan 
ja stetson päähän joka jannu 
ja mimmi!
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Kesäisen
raikas moi
kaikille lajitovereille! Jos et aja, 
niin otat. 

Eukonkaatokisat mennee täl-
tä vuodelta ohi, sillä se ei olisi 
ollut reilua muita kohtaan, kun 
ammattilaiset änkesivät kisai-
luun mukaan. Muun muassa 
Heinämaan kommein kaataja 
ja sitten kaupungin tavoitelluin 
poikamies, jolla on facebookis-
sakin enemmän naiskavereita 
kuin muilla äijillä yhteensä. Yks 
Timppa vaan. 

* * *
Mutta Eetvartin kesäretkuilut 
jatkuvat. Mehiläiskäyntejä on 
luvassa mm. Pukkilaan, jossa 
kukkii yks vaalee kaunokki. Ja 
Lahteenkin kastamisjuhlille py-
ritään. Kesä on sitten eri kiva!

* * *
Luhtikyläntien varresta lähetettiin 
oheinen kuva, jossa linja-auto-
pysäkin katos ottaa aurinkoa 
tienposkessa. Viestissä luki, että 
kyllä se sivistys täällä meilläkin 
päin riehuu.

* * *
Juhannuksena oheinen liiken-
nemerkki sai liian rajun hala-

Parasta asiaa
Orimattilasta
Vast. toim./kustantaja
Reijo Välkkynen,
050 336 8425
ReijoMedia, Yt: 1896706-8
reijomedia@hotmail.com
Raitakuja 1 as 3,
16300 Orimattila
Paino: SLY-Lehtipainot Oy
Jakelu: Lahden Jakelut Oy
Porvoon Mediajakelu

JAKELUHÄIRIÖT

02 900 100 47
JOKA TALOUTEEN
Orimattila, Artjärvi,
Myrskylä, Pukkila lisäksi 
Villähde keskusta, Kreivilä
Noutojakelussa: Kehräämö 
ja K-Supermarket Orimattila.
Jakelupainos:

n. 11.800 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
12.08.2015

KANTRITARJOUS
PE 10.7. (klo 17 alkaen) JA LA 11.7.

BURGERI JA RANSKALAISET
10 €

Orimattilan Kehräämö 1. krs. Pakaantie 

TEHTAAN STAGELLA
PE 10.7. KLO 22

SAM & THE ZOMBIES
LIPUT 5 €

Satsaa tulevaisuuteen
ja lähde mukaan
rakentamaan tehokasta
lehti- ja nettimediaa.

Olan Extraa etsii

Yhteistyökumppania
Olan Extraa on vuodesta 2009
ilmestynyt kerran kuukaudessa.
Lehti on jättänyt jalanjälkensä ja
hakee lisävoimaa mediasektorille
rakentamaan entistä vahvempaa
Orimattilaa ja sen talousaluetta.

Jos tunnistit itsesi ja sait intuition,
niin älä aikaile, vaan soita/mailaa:
Reijo 050 336 8425
reijomedia@hotmail.com

Pieni ja 
hyväksi
havaittu

www.olanextraa.fi

Selvänäkijä 
Tuulia Mäntylä
Ajanvaraus 040-4108877

tai tuuma@suomi24.fi

Särkyjä,
vaivoja, tai 
sairauksia?
parantavavoima.com

uksen yhdeltä huimausaineita 
ottaneelta. Kaveri suuntasi Myl-
lylän suuntaan, kerrostaloihin 
näytti konttaavan. Kyllä niihin 
taloihin pitäisi saada hissi.

* * *
Sitten kesäkisa kaikille lukijoille. 
Kuinka monta tuttua näet ohei-
sessa kantrikuvassa? Jos löy-
dät kaikki, niin voitat huikean 
kantrihatun, jossa on Johnny 
Cashin nimikirjoitus sisällä. 
Lisäboonuksen saat, jos löy-
dät kuvasta jonkun kovan ni-
men kaupungin kärkikaartista. 
Oikeat vastaukset saa jättää 
kantritoimistoon Kehräämölle.

Kantreja on siis taas luvassa ja 
ihmetellä pitää, kun poijaat vaan 
jaksaa niitä järjestää, vaikka jo-
kuset yrittääkin heittää kapuloita 
rattaisiin. Ja ihmetellään että 
miksi, sillä kyse on vapaaehtoi-

sesta työstä kaikkien rakkaitten 
orimattilalaisen hyväksi, jotta 
heillä olisi edes yksi nautinto 
kesällä, kantreilla.

Entisaikaan näet pantiin kant-
rien aikaan heinäkuun lopulla 
alulle paljon porukkaa, sillä moni 
Orimattilan nykynuori on syntynyt 
huhti-toukokuussa. Kuka milläkin 
sytyttimellä varustettuna.

* * *
Kantreja ei ole varastettu ko-
tieläinpuistosta, sillä jossain 
vaiheessa järjestyksen ja ryyp-
päämisen valvonta tiukkeni ja se 
tiesi helevetinmoisia lisäkuluja, 
kun kaikki piti aidata ja sitten 
joka viiden metrin päässä pitää 
seisoa jonkin sortin valvoja.

Poijaat yritti saada Kehräämölle 
vielä isoa kantrimeininkiä, mutta 
huippunimet, kuten Popeda, Yö, 
ja Eppu Normaali niistävät parin 
tunnin keikasta 16.000 euroa. 
Sitten jos laittoi illan lipun hin-
naksi 25 euroa, niin alkoi hirvee 
poru, että on kallista. Samoja 
orkestereita mentiin kyllä kat-
somaan ja kuunteleen muualle 
50-60 eurolla per ilta. Mutta ei 
Kehräämölle, voivat vielä siellä 
rikastua, heh.

* * *
Tänä vuonna kantrikulkue 
näyttää nytkähtävän liikkeelle 
jo perjantaina 10.7. kello 18. 

Mitä, sehän onkin jo ensi per-
jantaina? Nyt pitää kiirettä tehdä 
sellainen hullunhauska menopeli, 
että tällä kertaa Iivosen Harri 
jää toiseksi.

Saas nähdä onko Jasmiina 
tänä vuonna paikalla? Ei taida 
enää kelvata kun meni naimisiin 
sen vanhan pukin kanssa. Täällä 
ollaan nyt vähän suruisin mielin. 
Mitähän Kuparinenkin tuumii, 
kun ei pääse Jasmiinan kanssa 
nyt samaan kuvaan…

Lauantaina kantrihumussa 
soittaa kait Mutkattomat alku-
peräispanossa. Kantsii mennä 
katsomaan, jos haluaa nähdä 
pojat vielä elävänä.., meinaan 
sinä saatat kupsahtaa koska 
vaan.

* * *
Sitten olisi pitänyt julkaista lu-
kijan lähettämä epäselvä kuva 
naisten pikkareista, jotka oli ve-
detty lipputankoon Palojoentien 
kerrostalojen pihassa. Ei käy sel-
lainen, mieluiten julkaistaan sen 
naisen kuva. Tietty ilman niitä 
pikkuhousuja.

* * *
Oheinen piirroskuva kertoo mil-
lainen telkkari oli ennen ja nyt. 
Paljon on tekniikka kehittynyt.

* * *
Kuvan rikottu tietokone kiikutet-
tiin Eetvartille Artjärven konttoriin 
ja sanottiin, että otappas äijä 
selvää. Siellä on nyt tietolevyllä 
ne hukassa olevat työmaapöy-
täkirjan läjitystiedot Kaakonsuon 
kaatopaikalta. Tiekkari oli kait 
löytynyt Artjärven vanhan kun-
nantalon nurkista. 

Nyt päästäneen vihdoinkin 
jäljille, että mitä myrkkyjä sin-
ne vanhalle kaatopaikalle on 
kätketty. Kivaa.

* * *
Sitten kaikille oikein maistuvais-
ta suvea. Muistakaa naatiskella 
pitkään sillä näillä näkymin ensi 
lumi sataa jo syyskuun lopulla. 

Tulossa on muun muassa sitä 
ennen Artjärvi-päivät ja Takin-
kääntöviikko, jossa on taas 
omien mainioitten esiintyjien 
lisäksi myös julkkiksia, ainakin 
Hyi Kattinen ja Heikki Salo. Olisi 
kiva juttu joskus saada mukaan 
Dingon Neumann ja miksei Maik-
kel Monroe, jotka saivat 90-luvun 
pikku pimut ensin kirkumaan ja 
sitten parkumaan.

* * *
Muistakaa myös Jymyn Täh-
tikisat 12.7. Siellä paljon kat-
sottavaa, Kristiina, Silja ym. , 
myös Sanna Kämäräinen ja 
kepinheittäjiä.

Älkääkä polttako läskejänne, 
ettei käy niin kuin meikälle 
taannoin. Saunassa.

Ja menkää hakemaan romu-
tuspalkkioita.

E E T V A R T T I

Tämä rikottu tietokone löytyi vanhan kunnantalon 
nurkista. Nyt polliisi tutkii dataa.

Luhtikyläntienvarren pysäkki kaatui jo viime suvena. Tämä liikennemerkki ei kestänyt halausta.

Kesäkisa. Löydä kaikki tuttusi kuvasta.

Ennen telkkari oli paljon paksumpi.
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Työskenteletkö tietokoneella?

SÄÄSTÄ AIKAA JA 
RAHAA OFFICE 365 
-PALVELULLA!

Onko sinulla ongelmia tietoko-
neesi päivittämisessä, ohjelmien 
asennuksissa? Kaipaako tietoko-
neesi huoltoa?
Pikaisen ja kustannustehokkaan 
avun saat Aamoksen etähuollosta 
soittamalla 0400 972 165 tai sähkö-
postilla .

Meiltä saat myös toimintavarmat 
ja laadukkaat sekä uudet että 
käytetyt tietokoneet.

Ota käyttöön markkinoiden moni-
puolisin tiedonhallintapalvelu.
Palvelu sisältää: Yrityskäyttöön 
suunnitellun sähköpostin, kalente-
rin, työryhmäkalenterin, intranetin, 
tiedostojen varmuuskopioinnin, 
videoneuvottelun ja -kokoustami-
sen, video-opetus ympäristön sekä 
tiedostojen jakamisen. 

Kaikki tiedot ovat aina tallessa! 
Voit käyttää tietoja laiteriippumatto-
masti, mistä ja milloin tahansa.

Ja mikä parasta, palvelun hinta on 
edullinen!

TIETOKONEIDEN 
ETÄHUOLTOA JA 
KORJAUSTA

Aamos Oy
 

 
Olemme myös facebookissa!

Helpottaa tietotyötä,
tehostaa yrittäjyyttä  

ratkaisuissa. Ota yhteyttä. Tämän palvelun käyttöä et varmasti kadu!

ALKAEN VAIN
3,80
€/kk + alv.

Paikallista 
Rauta- ja maatalouskauppaa

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

Maatalouspirkka Oy
Vesitornintie 1 ORIMATTILA 03-872 530

1590

7990089
Kestopuu 

21x95

315000

36900

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00
la 9-13.00

www.k-maatalous.fi

Etuleikkuri 
McCulloch 
M125-94FH

Ruohonleikkuri 
Makita PLM4628

Ferramol 
etanasyötti, 10 kg

Roundup bio 
1 litra

jm

VÄRISILMÄ Orimattila
Kärrytie 3, Orimattila
Puhelin (03) 871 250

VÄRISILMÄ Lahti
Apilakatu 1, Lahti
GIGANTIN talossa
Puhelin (03) 871 2510

VÄRISILMÄ AUTTAA 
sisällä ja ulkona

 

 

 

LIIKKEEMME PIHALLA ULKOMAALIEN SÄVYMALLIT 
NÄHTÄVISSÄ JÄTTIKOOSSA! TERVETULOA!

8950
/9 l

valk. 9,94 €/l
+ sävytys

9890
/9 l

valk. 10,99 €/ l
+ sävytys

6690
/9 l

valk. 7,43 €/l
+ sävytys

Näe kylpyhuoneesi valmiina, 
teemme winner 

suunnitelman 3-D kuvilla! 
Nyt meiltä myös Helo Deco 

saunat + kiukaat!

2990€
/rulla

osan
EasyUp 20

tapetit

Bor
14

Av: ma-pe 8.30-18, la 9-13.

Av: ma-pe 9-18, la 10-15.

Virtasen maalitehtaan 
Pehtoori punamaali

PANU+

Talomaali
NORDICA
EKO
talomaali

Värisilmä
POUTA
talomaali

2790€
/9 l

3990€
m2

TARJOUS

Kaikki hyvät ominaisuudet
samassa lattiassa,

Wicanders Decolife
vinyylikorkki (10 kuosia)

Tapetteja alk. 9,90€/rll


