
ORIMATTILA - MYRSKYLÄ - PUKKILA13.7.2016

Orimattilan palvelujen, kaupan, osaamisen ja tapahtumien erikoislehti.
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(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

SILMÄLÄÄKÄRIT ostaessasi kehykset ja linssit

Näöntarkastus

optikolla

kaupan päälle!
Avaa tili!

Saat 12 kk
korotonta

maksu-
aikaa!

Optikko, yrittäjä Salla Salmela

-50 -80% %

TAI:
Kehykset

JOPA

osta 1
saat 2

KesäAle

osta 1
saat 2

SILMÄLÄÄKÄRIT:

Ti  19.7.  Jukka Siitonen

To  4.8.  Ritva Lemola

Ti   9.8. Jukka Siitonen

Ma 15.8. Ilkka Puusaari

Pe 26.8. Aleksi Sarkola

Uusi paremman palvelun
katsastusasema on nyt avattu!

Kevyen kaluston katsastukset ja rekisteröintipalvelut
ma–pe 9–17.

Topintie 2 B, Orimattila

p. 045 693 3748

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä

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

MARKKINATARJOUS!

MASCOTIN ISOT
KENKÄMARKKINAT
lauantaina 16.7. klo 9-14
TERVETULOA ILOISILLE MARKKINOILLE!

koot 40-46

NYT 
VAIN

Miesten kengät 20€
- niin kauan kuin tavaraa riittää!

Naisten 36-42 
SANNIKAS

Kesäjalkaan 
36-42

Naisille 
36-42

Naisille 
36-4225€

30€ 45€

25€

Anjan hyvää
HERNE-
KEITTOA
MYYNNISSÄ
la 16.7. klo 10-14
Mascotin pihassa

 

 

 
 

 

       

       

      

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

Rosenlew jääkaappi 
RJKL2001 
Energialukka A+ , tilavus 395L 
Automaattinen sulatus, Helpos-
ti muunneltavat sisätilat Led 
valo L595, K 1850 mm.

ROSENLEW RJP4532 
JÄÄKAAPPIPAKASTIN 
Tämä A+ -energialuokan jääkaappi-
pakastin on älykäs valinta. Se täyttää 
energiamerkintöjä koskevat EU-mää-
räykset ja pienentää energiakuluja 
vanhaan laitteeseesi verrattuna. 

Volta pölynimuri 
UEQ20 
Voltan suorituskykyinen 
ja hyvin varusteltu, kom-
pakti imuri. Uusi DustPro™ 
-lattiasuulake puhdistaa 
tehokkaasti sekä kovat 
lattiat että mattopinnat. 
Pölynpoistokyky kovalta 
lattialta A-luokkaa. Ergo-
nominen muotoilu, tukeva 
kantokahva, liukukytkimellä 
säädettävä tehotaso ja 
teleskooppisesti säädettävä 
imuputki tuovat käyttömu-
kavuutta kaikkiin tilanteisiin. 
Volta Equipt-imuriin sopii 
s-bag standardipölypussi.

Huawei Y5 
Kun haluat täyden Android-kokemuksen pikkurahalla, 
valintasi on Huawei Y5. Tarpeeksi iso 4,5 tuuman näyttö, 
sujuva Android-käyttöjärjestelmä ja tehokkaasti monia 
toimintoja yhtä aikaa pyörittävä neliydinprosessori 
tekevät käytöstä sujuvaa. Pelaa, someta, lataa tuhansien 
sovelluksien Google Play -kaupasta mieluisia sovelluk-
sia - Huawei Y5 tarjoaa sinulle tämän kaiken.

69€ 399€

89€399€
(ovh. 499 €)

Palvelemme kesäaikaan:
Ma-Pe 10-17, la 9-16, su 11-15
044 974 6132  www.diia.fi

Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu Diia Oy

l l k ä ikkP l l k ä ik

Kesäkimpputarjous:
pieni 7,90
iso 14,90

Seuraava  Extraa 10.8.-16
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Artjärvi-päivät, kantria ym.
Heinäkuussa Orimattilassa tapahtuu! Vaikka on ns. loma-
kuukausi, niin tapahtumien talkoolaiset eivät huilaa, vaan 
vetävät rinnat riemuiten kaikkea kivaa kansalaisille. Ilman 
palkkaa, kuinkas muuten.

Ensin kutsuu Artjärvi-päivät 13.7. ja ne jatkuvat ensi 
pyhään asti. Hattua pitää nostaa Artjärven porukoille, sillä 
tapahtuma vetää väkeä, varsinkin lauantain toritapahtuma. 
Katso päivien ohjelma tästä lehdestä.

Sitten on kantrimeininkiä 22.7. Kaikki alkaa upealla kul-
kueella, joka lähtee klo 18 Jokivarren koululta ja saapuu 
Erkontien hurraavan kansan eteen n. klo 18.20. Ajoissa 
vaan paikalle, että näette hullunhauskaa meininkiä. Nyt on 
luvassa musiikkiakin Erkontielle. Kulkue rantautuu Keh-
räämölle, jossa tapahtuu piknikin ja hyvän musiikin myötä.

Mallusjoen Takinkääntöviikko käännellään 24.-30.7. Siitä 
löytynee infoa ainakin kaupungin nettisivujen tapahtumista.

Orimattilan Tähtikisat kirmaillaan tänä vuonna 28.7. Luvassa 
on kansallisen tason kisailua, josta tällä kertaa puuttuu mm. 
Antti Ruuskanen, joka valmistautuu Rion olympialaisiin, 
samoin Nooralotta Neziri ei näillä näkymin ole mukana. 
Kristiina Mäkelä saattaa osallistua pituuskisaan.

Mennään katsomaan Tähtikisoja ja osallistutaan kaikkiin 
kesätapahtumiin, sillä ne on tarkoitettu meille, että meillä 
olisi edes kerran kesässä jotain kivaa!

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

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

Topintie 2, 16300 Orimattila

Olisikohan jo aika…?
Erkontie 12:n katolla oleva mainoskuutio ei ole ajan tasalla. 
Siellä näkyy vielä Finnkarelian mainos, vaikka yritys on 
kuopattu jo vuosia sitten. Myöskään KoneRepo ei ole toi-
minut muutamaan vuoteen. Kirjakauppakin on loppunut…

Voisikohan joku taho päivittää mainoskuution, vaikka 
Hämeessä ollaankin.

Orimatin mainoskuutio elää mooseksen aikaa…

Muuttuu ja puuttuu…
Oikaisu. Viime pääkirjoituksessa tuli kerrottua potaskaa, 
että kelalla ei ole palveluja Orimattilassa, vaan onpas. Siitä 
tuli oikein Helsingistä asti viestiä, että palvelupiste löytyy. 

Niin löytyy, mutta joskus oli oikein Kelan toimisto. Joskus 
oli myös Matkahuolto ja linja-autoasema. Nyt on mat-
kahuollon asiamies, nyt on postillakin vain palvelupiste. 
Mikään ei ole enää kuin silloin wanhaan hyvään aikaan.

Tuohon Kela-asiaan liittyy, että ne omat kelassa käynnit 
ovat jääneet todella vähiin, ja siksi se Kela ei tuntunut 
tutulta.., että sori vaan. Niin se Stubbkin väisteli vastuutaan.

Kaikkihan muuttuu ja palveluja on siirtynyt nettiin, myös 
kansanterveys- ja eläkepalveluja on paljon tarjolla netin 
kautta. Tulevaisuudessa liikutaan siru päässä ja sitä kautta 
saadaan infoa milloin pitää tehdä mitäkin ja niin pois päin. 

Reijo Välkkynen                             www.olanextraa.fi

Artjärvi kutsuu asumaan!
- Jos haluat asua maalla, naut-
tia luonnonrauhasta ja lintujen 
laulusta, niin Artjärvi on silloin 
siihen ihanteellinen paikka, to-
teaa myyntipäällikkö, LKV, Mika 
Nyman Orimattilan OP-Kiinteis-
tökeskuksesta.

- Tässä on pikaesittelyssä Ar-
tjärven asuntokohteita. Tutustu, 
jospa sieltä nappaa joku kiin-
nostava kohde vaikka sinulle!

Loukkaantie 7

Omakotitalo 153,0 m2, 6h, k, s
Myyntihinta 170 000€, käyt-

töönottovuosi 2010.
Uutta vastaava Älvsby-talo 

järvimaisemin. Täydellinen 
ison perheen kodiksi, pihalla 
oma koripallokenttä.

Salmelanrinteentie 2-4 A

Rivitalo 43,0 m2, 2h,kk,s,ph
Myyntihinta 65 000€. Lähes 

uudenveroinen rivitalohuoneisto 
Artjärven palveluiden välittömäs-
sä läheisyydessä

Salmelantie 26 as

Rivitalo 62,0 m2, 2h,k,s
Myyntihinta 27 000€, edulli-

nen, heti vapaa rivitalonhuoneisto 

Artjärven kyläkeskuksessa. Re-
monttitaitoinen saa tästä viihtyi-
sän kodin, sopii myös sijoittajalle 
tai vaikkapa loma-asunnoksi.

Salmelantie 26 as

Rivitalo, 53,0 m2, 2h,kk,s
Myyntihinta 24 000€. Edulli-

sesti, heti vapaa rivitalohuoneisto 
Artjärven kyläkeskuksessa. 

Salmelantie 26 as

Rivitalo, 62,0 m2, 2h,k,s
Myyntihinta 27 000€. Edulli-

sesti, heti vapaa rivitalon pää-
tyhuoneisto Artjärven kyläkes-
kuksessa. Remonttitaitoinen saa 
tästä viihtyisän kodin, sopii myös 
sijoittajalle tai vaikkapa loma/
kakkos asunnoksi.

Myrskyläntie 443

Vapaa-ajan asunto 60,0 m2, tu-
pa+keittiö, Myyntihinta 69 000€, 
käyttöönottovuosi 1884.

Ihastuttava ”wanhan ajan hen-
keä” huokuva kesäpaikka maa-
laismiljöössä, jolla 1800-luvun 
lopulla rakennettu hirsirakenteiset 
Heikkilän torppa ja aitta. Pihapii-
rissä myös varastorakennus. Tilan 
pinta-ala yli 1 ha, joka on 4:ssä 
palstassa. Pihapiirissä näkösuojan 
antavaa puustoa. Tilan kaksi pals-
taa rajoittuu Pyhäjärveen. 

Kaikki nämä Artjärven kohteet 
löytyvät sivulta: www.opkk.fi

- Poiketkaa juttusilla tai soit-
takaa 010 257 1558, me pal-
velemme, lupaa Mika.Tässä vapaa-ajan asunnossa on historian havinaa.

Mikä olisi Yrityskiinteistöt Oy:n rooli?

Tuuliharjasta uutta vetovoimaa
Viime Extrassa oli juttua Tuu-
liharjan alueesta ja Keskon 
suunnitelmista uudistua Nes-
te K-liikenneasemaksi. Kesko 
panostaa Tuuliharjaan, koska 
se on niin sanotusti hyvä rysä.

Samassa yhteydessä haastel-
tiin myös Orimattilan kaupungin 
elinkeinojohtaja Kimmo Kupa-
rista, joka painaa vihreää valoa 
Tuuliharjan kehittämiseksi, joka 
samalla niveltyy lähellä olevaan 
Hennan yritysalueeseen. Kimmo 
nosti esille, että kaupungin omis-
tama Orimattilan Yrityskiinteistöt 
Oy voisi toimia Tuuliharjassa yh-
teistyöpartnerina, kun alueelle 
rakennetaan vuokrattavia lii-
ke- ja palvelutiloja orimattila-
laisten yritysten tarpeisiin, jotta 
ne pääsevät mukaan Nelostien 
vetovoimaan.

Ei muuta kuin mennään Ori-
mattilan Yrityskiinteistöt Oy:n 
pakeille siis ja kysymyksiä toimi-
tusjohtaja Tuukka Tuomalalle.

 
Voisiko Yrityskiinteistöt Oy olla 
sillanrakentajana Tuuliharjan 
ja Hennan yritysalueitten ke-

hittäjänä?
- Mikä ettei. Rooli voisi olla yhte-
nä toimijana muiden toimijoiden 
kanssa. Kumppanuusyhteistyö 
on varmasti mahdollinen. Tämä 
vaatisi kuitenkin kaupungin lin-
jauksia ja konserniohjeistusta 
miten toimitaan, Tuukka selvittää

Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy 
on aikanaan perustettu luomaan 
uusia mahdollisuuksia yrityksille, 

mm. rakentamalla tarvittaessa 
myös teollisuus- ja liiketiloja 
yrityksille.
Pitäisikö nyt tämä kortti 
nostaa enemmän näkyviin 
ja saada uutta vetovoimaa 
Orimattilaan?
- Varmasti se on yksi tutkittava 
kortti. Kuten jo mainitsin, niin 
tämä asia vaatisi selkeät peli-
säännöt ja ohjeistukset kaupun-
gin luottamushenkilöiltä.

- Uskon, että Yrityskiinteistöjen 
hallitus painaisi varmasti vihreää 
nappia tässä asiassa, Tuukka 
toteaa.

- - -
Extraa kysyi myös kaavoitu-
sinsinööri Eero Maneruksel-
ta Tuuliharjan alueesta. Lähinnä 
mitä toimenpiteitä tarvitaan, jotta 
Tuuliharjaan voitaisiin rakentaa 
Orimattilan kaupungin omista-
malle maalle kauppakeskus, jos-
sa orimattilalaiset yritykset pää-
sisivät esittelemään ja myymään 
tuotteitaan. Kaupunki omistaa 
Tuuliharjan alueella peräti 25 
hehtaaria maata.

- Kaupungin omistamien 

maa-alueiden käyttöönotto 
edellyttää Tuuliharjan liittymän 
avaamista yleiseen käyttöön ja 
yhdystien rakentamista liittymäs-
tä Vanhalle Helsingintielle. Nämä 
edellytykset on ELY-keskus ja 
Liikennevirasto asettaneet 
meneillään olevassa maakun-
takaavatyössä.

- Tuuliharjan Nelostien liitty-
mä palvelee tällä hetkellä vain 
liikenneaseman tarpeita ja sen 
avaaminen muullekin liikenteelle 
edellyttää maantiesuunnitelman 
laatimista yhteistyössä ELY-kes-
kuksen ja Liikenneviraston 
kanssa. Yhdystien rakenta-
minen edellyttää sen sijainnin 
tarkempaa suunnittelua ja mm. 
maanhankintaa.

- Näin ollen kauppakeskuksen 
rakentaminen on siis vielä vuo-
sien päässä monen suunnitel-
man ja rahoituspäätösten takana. 
Nykyisellä liikenneasemalla voisi 
varmastikin yhteistyössä nykyi-
sen kauppiaan kanssa jo aloittaa 
paikallisten tuotteiden myyntiä.

- - -
Reijo Välkkynen

- Yrityskiinteistöt Oy voisi 
olla mukana Tuuliharjan 
alueen yhteistyökump-
panina, Tuukka toteaa.

13.-17.07. Artjärvi-päivät.
16.07. Mascotin markkinahumua. Anjan hernerokkaa.
22.07. Kantrimeininkiä, kulkue klo 18, piknik klo 19- Kehräämöllä.
24.-30.07. Mallusjoen Takinkääntöviikko.
28.07. Orimattilan Tähtikisat, Orimattilan Jymy
20.08. Orimattila Cruising, Kehräämö klo 16, ajolenkille klo18.

Huom! Muutokset mahdollisia.
Mikäli haluat tapahtumastasi maininnan Olan Extraan, niin lähetä 
pikku postia: reijomedia@hotmail.com

Tulevia kivoja jutskia…
Orimattilassa tapahtuu

Kesäteatteri esittää:

Puhtaat valkeat lakanat
02.07.2016 - 14.08.2016
Puhtaat valkeat lakanat, kä-
sikirjoitus Outi Keskevaari, 
ohjaus Jarmo Keskevaari. 
Näytelmä perustuu Raija 
Orasen tv-sarjaan.
Orimattilan Teatterin näytök-
set Jätinpesässä ajanjaksolla 
2.7. - 13.8.2016.
Katso lisää: www.orimattilanteatteri.fi

Tämä on tutustumisen arvoinen omakotitalo.
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lassa saa muualta. Se ei sinänsä 
ole järin tuottavaa bisnestä, mut-
ta haluamme tarjota täydelliset 
katsastuspalvelut ja sitä kautta 
saamme uutta asiakaskuntaa, 
Antti visioi.

Rekisteröintipalveluihin kuu-
luu mm. ajoneuvojen omistaja-
vaihdokset ja ensirekisteröinnit 
tuontiautoihin.

- Kauttamme saa myös siirto-
luvat, kun joudutaan siirtämään 
ajoneuvoja paikasta toiseen 
ilman rekisteröintiä. Myös au-
tojen liikennekäytöstä poistami-
nen sujuu meiltä, selvittää Esa 
palvelujen laajuutta.

Orimattilan Kantrikatsastuk-
seen voi tilata katsastuksen 
tai muun palvelun puhelimitse 
045 693 3748 tai sitten netti-
varauksella osoitteesta: www.
omkk.fi

- Palvelemme ma-pe klo 9-17, 
tervetuloa reiluun ja luotettavaan 
katsastuspalveluun!

- - -

Samassa hallissa Kantrikatsas-
tuksen kanssa on vuokrattavana 
350 neliötä tilaa vaikkapa auto-
alan yritykselle. Siitä kannattaa 
nopeasti soitella Tero Hoikkaselle, 
puh. 040 500 4954.

Hyvän unen 
hirssiakanatyyny 
Muotoutuu yksilöllisesti, 
antaa luonnollisen tuen.
Puhdas luonnontuote, 
ei hiosta, on pitkäikäinen. 
Koko 45 x 55 cm
Nyt tarjous 37 € 
(ovh 47 €) 

www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

ARTJÄRVI – PÄIVÄT
13. – 17.7.2016

Keskiviikkona 13.7.
KESKIVIIKKOTANSSIT Villikkalan nuorisoseuran talo klo 20 - 24, 
Musiikista vastaa Eki Jantunen. Seuratie 39 liput 5€
Torstaina 14.7 .
KESÄILLAN KYMPPI Vuorenmäki klo 18.30, Salmelantie 222  
ONKI KILPAILU Vuorenmäen uimaranta klo 18.00 
Perjantaina 15.7.
KARAOKEMUSIIKKIA SALMELAN TORI klo 18-20
- torikahvila avoinna 
Lauantaina 16.7.
TORITAPAHTUMA Vuorenmäen urheilukentällä klo 10-14
(toripaikkojen varaukset p. 040 555 3436/Päivi)

 sekä kahvila
avoinna klo 10-14 Päälliköntalo

Värjärintie 2, kahvila avoinna  klo10-15
 Värjärintie 3-5, avoinna klo 9-14 

Kinnarintie 32, avoinna klo 10-14
 Salmelantie222 klo 15, Vanhan pojan lottovoitto
 avoinna  kello 13 - 16

Sunnuntaina 17.7.

Värjärintie 2, kahvila avoinna 10-15
Värjärintie 3-5, avoinna klo 9-14

avoinna 12- 15 
Salmelantie222 klo 15 ja 19, Vanhan pojan lottovoitto

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

Akvaariopuoli
sukeltaa uusiin 

syvyyksiin
Löydät meiltä nyt mm.
- bakteerit
- vedenpuhdistusaineet
- kalojen pellettiruuat
- sekä kasvien ravinteet. 

Kantrikatsastus on
Orimattilan oma juttu
Nyt se on vihdoin avattu, Ori-
mattilan oma ja yksityinen kat-
sastusasema!

Moni oli sitä jo kauan odottanut, 
ja viime vuonna saatiinkin tietoa, 
että Lahdessa Rock Katsastusta 
luotsaava orimattilalainen Antti 
Ojala perustaa katsastusaseman 
Topintielle rakennettavaan uu-
teen yrityshalliin.

- Tavoite oli avata Orimatti-
lan Kantrikatsastus Oy tulevan 
elokuun alussa, mutta kun sain 
kaksi innokasta yhtiökumppania 
mukaan ja Hoikkasen veljesten ra-
kentama halli valmistui etuajassa, 
niin asema päästiinkin avaamaan 
jo kesäkuussa, kertoo Antti.

Hän vetää Kantrikatsastusta 
yhdessä Juha Mäkelän ja Mika 
Rajakarin kanssa, joilla on kat-
sastusasema myös Mäntsälässä.

- Eka auto katsastettiin ja hy-
väksytty leima lyötiin maanantai-
na 27.6. puolen päivän jälkeen 
ja siitä alkoi Kantrikatsastuksen 
toiminta, sanoo katsastusaseman 
päällikkö Esa Pihlaja-Kuhna. 
Orimattilan poikia Esakin ja hä-
nellä on katsastushommista yli 
kuuden vuoden kokemus Lahden 
seudulla. Antilla on katsastusvuo-
sia takana jo kymmenen, joten 
alan ammattilaisia molemmat.

- Minä jatkan katsastustoimin-
taa Rock Katsastuksessa ja Esa 
sekä Jyrki Valtonen vastaavat 
Kantrikatsastuksen toiminnas-
ta yhdessä toimistohenkilö Sini 
Ruusuvuoren kanssa. Jyrkillä 
on ammattikokemusta katsas-
tusalalta noin 20 vuotta, Antti 
selvittää.

Kantrikatsastus tuo tervettä 
kilpailua Orimattilan katsas-
tuksiin. Paikallisen yrityksenä 

- Hinnoilla emme lähde kilpai-
lemaan Lahden seudulla, vaan 

kilpailemme kotimaisuudella ja 
panostamme palveluun.

Rekisteröinnit
sujuvat myös

Kantrikatsastus on kevyen ka-
luston katsastusasema, jossa 
katsastetaan henkilöautot, 

pakettiautot ja perävaunut 
maksimipainoltaan 3,5 tonnia. 
Katsastettavien ajoneuvojen 
erikoisleveyksiä ja -korkeuk-
sia kannattaa kysyä miten ne 
onnistuvat katsastaa Kantrikat-
sastuksessa.

- Teemme myös rekisteröinti-
palvelut, joita ei täällä Orimatti-

Esa, Antti, Sini ja Jyrki ovat valmiina palvelemaan!

Esa on toiminut katsastusalalla yli kuusi vuotta.

Mascotti repäisee kenkämarkkinat 16.7.
Tulevana lauantaina on luvassa 
hulinaa Kenkätalo Mascotin nur-
kissa, kun siellä pidetään kenkä-
markkinat kello 9-14. Ihan ken-
käkaupan tyhjennysmyynnistä 
ei ole kyse, mutta nyt myydään 
laadukkaita jalkineita edulliseen 
markkinahintaan. Tämän lehden 
etusivun Mascotin mainoksesta 
voi bongata mitä on tarjolla ja 
millä hinnalla lähtee!

- Hulvatonta meininkiä on lu-
vassa, lupaa kauppias Kari Viio 
Mascotista. Poistohyllyissä on 
naisille monenlaisia jalkineita, 
ja hintakaan ei päätä huimaa, 
kun niitä myydään nyt kaksi-
kymppiä pari.

- Löytyy joka jalkaan sopivia 
kenkiä, mm. kävelykenkiä niin 
arkeen kuin juhlaankin, naisille 
kuin miehillekin. Nyt myydään 
edullisesti, joten kannattaa tulla 
ihan Orimattilan peräkyliltä asti 
kaupoille.

Anja myy
hernekeittoa

Markkinoille antaa lisää kyytiä 
Anja hernekeittoineen, jota on 
myynnissä aamukymmenestä 
alkaen. Niin kauan kuin riittää. 

Toukomarkkinoilla soppatykil-
linen meni vajaassa kolmessa 
tunnissa…

Kestotarjouksena kesälläkin 
hernekeittoannos 3 euroa ja sii-

hen voikkari päälle. Anja myy 
maistuvaa hernekeittoa myös 
omiin astioihin, jota voi sitten 
laittaa pakkaseenkin, jos ei 
jaksa kerralla kaikkea syödä.

Anjan hernekeitossa on Me-
rosen lihaa, joten se on tehty 
parhaista aineista mitä seudulta 
löytyy. Ei muuta kuin ostamaan 
ja maistamaan.

- Kannattaa lähteä tutkimaan mitä kenkiä lähtee markkinahintaan. Nämäkin kaikki 
jalkineet tässä poistohyllyssä ovat 20 euroa pari. Ja lisää löytyy, Kari lupaa.

Orimattilan Kesä!
- Nautitaan kaikesta. 
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RT Orimattila Jokela ....... 41m2

2h+kk+sauna. Rv-86. Rivitalon sau-
nallinen päätyhuoneisto. Myydään 
vuokrattuna. el=D2007. Mh.68.000 
€ Vh. 68.796 € Irmantie 2 A 

RT Orimattila Jokela ....... 63m2

2h+k+sauna. Rv.-88. Sauna ja kph 
remontoitu muutamia vuosia sit-
ten. Heti vapaa. el=F. Mh. 82.500 
€ Irmantie 9

RT Orimattila Käkelä ... 74,5m2

3h+k+s+wc+vh. Rv.-72. Kaunis ja 
valoisa vuosien saatossa remon-
toitu rivitalon päätyasunto.  el=E. 
Mh.103.922 € Vh.105.000 € Käke-
läntie 32  

RT Orimattila Tönnö .......67 m2

3h+k+kph+sauna+wc+vh+va-
rasto+autokatos. Rv.-01. Sähkö-
lämmitys lattialämmityksenä, il-
malämpöpumppu. Omat vesimit-
tarit. Heti vapaa! el.=F. Vh.129.000 
€ Kuosankuja 1

RT Orimattila Tönnö ....... 83m2

4h+k+sauna+2wc+varasto, au-
tokatos. Rv.2015. Uudehko nätti 
päätyasunto. Sähkölattialäm-
mitys, ilmalämpöpumppu. Heti 
vapaa! el=C. Vh. 159.000 € Heik-
kiläntie 6 

OKT Orimattila 
Mallusjoki ................... 40/48m2

Rv.-45. Hirsirakenteinen heikko-
kuntoinen talo ja kaksi pihara-
kennusta. Sähköliittymä on ja 
oma kaivo. Ei vesiputkia eikä vie-
märöintiä. H. 23.000 €
Halmaantie 403

OKT Orimattila 
Koivula ....................103/118m2

4h+k+kph/s+takkah. Tiilivuorat-
tu omakotitalo kivalla paikalla 
lähellä kouluja ja hyviä ulkoilu-
maastoja. Varaava takka/leivinuu-
ni, sähkölämmitys. Rv. -78.
H.124.000€ Muuraintie 6

OKT Orimattila 
Käkelä ....................... 60/100m2

3h+kesäh+keittiö+kph/wc, piha-
sauna ja varasto. Rv.-50. Remon-
tin tarvetta. Tontti 1278 m2. Heti 
vapaa. H.65.000 € Artjärventie 
258A

OKT  Myrskylä ............... n.63m2

2h+k+kph. Remonttia kaipaava 
omakotitalo isolla 8223 m2 tontil-
la, lisäksi kaksi varastorakennus-
ta. Kunnan vesi ja oma saostus-
kaivo. Myrskylän keskustaan alle 
2km. H. 55.000 € Järvenojantie 16

OKT Myrskylä ......... n.50/75m2

2h+k+s+kph+wc+ullakko+kella-
ri, talousrakennus. Rv.-47. Tontti 
7050 m2, osa peltomaata. Kunnan 
vesi- ja viemäriliittymät. Vapau-
tuu kaupanteossa. H. 63.000 € 
Paavolantie 33

OKT Lapinjärvi 
Porlammi ................125/160m2

4h+k+wc+kph+sauna+kuisti, 2 
piharakennusta. Hirrestä raken-
nettu 1914, laajennettu lautara-
kenteisena 60- ja 70-luvulla. Re-
montille tarvetta. Tontti 2,05 ha. 
H. 75.000 € Lipontie 37 

KT Orimattila Myllylä ......60m2

2h+k+kph+vh+parveke. Hissi-
talon ylimmän kerroksen kaksio, 
palvelut lähellä, näkymä Koski-
puistoon. el=D. Mh. 68.094 Vh. 
75.000 € Rataskuja 2 B

KT Orimattila Keskusta .....56,5m2

2h+k+kph. Ylimmän kerroksen 
heti vapaa huoneisto. el=F2007  
Mh.54.210 €, Vh.58.000 € Erkon-
tie 2

KT Orimattila keskusta ...72m2

3h+k+kph+p. Siistikuntoinen 
kerrostalokoti lähellä keskustan 
palveluja. Hissitalo, krs.1/6. Rv. 
-74. Taloyhtiössä tehty paljon 
remontteja viime vuosina, mm. 
käyttövesiputket ja ikkunat uusit-
tu. el=E Mh.79.806 € Vh.82.000€ 
Palojoentie 1A 

KT Orimattila keskusta .. 47,5m2

2h+kk+kph+parveke. Rv.-74. Nät-
ti pintaremontoitu hissitalon kak-
sio. Yhtiössä mm. käyttövesiput-
ket ja ikkunat uusittu. Heti vapaa!  
el=C.  Vh. 59.000 € Palojoentie 5

KT Orimattila keskusta... 47,5 m2

2h+kk+kph+p. Kauttaaltaan 
remontoitu pikkukoti hissita-
lon neljännessä kerroksessa. 
el=D2007. Vh. 68.500 € Palojoen-
tie 3 C

KT Orimattila Myllylä ..... 60m2

2h+k+kph+p. Kaunis ja tilava 
asunto lähellä keskustan palvelui-
ta. Asunto remontoitu kauttaal-
taan 2014. 1.krs, yhdet portaat. 
Vapautuu nopeasti. Vh.79.500€ 
Myllykuja 16

KT Orimattila keskusta ....45 m2

2h+kk+kph. Hissitalon siisti-
kuntoinen kaksio. Heti vapaa! 
el=C2007 Mh.43.697 € Vh. 45.000 
€  Oriontie 4

KT Orimattila Jokela ........ 74m2

3h+k+sauna/kph+vh+par ve -
ke. Rv.-84. Mukava tilava pääty-
huoneisto. Ikkunat juuri uusittu. 
E=D2007. Vh. 87.000 € Koskitie 3 A

KT Orimattila keskusta ..... 77m2

3h+k+kph+p. Tilava ja valoisa, 
siistissä peruskunnossa oleva 
heti vapaa kolmio lähellä keskus-
tan palveluja. 2/3 krs. el=D2007 
H.74.000 € Rantatie 10 D

LT Orimattila Myllylä ....75,5m2

3h+k+sauna+kph/wc+vh+par-
veke, varasto. Kaunis toisen ker-
roksen päätyasunto. Käyttövesi-
verkosto uusittu. Rv.-83. el=E. Mh. 
107.502 € Vh. 119.500 € Myllypel-
lontie 1

RT Orimattila keskusta ..... 37m2

1h+kk+kph/sauna+alkovi+varas-
to+autokatos. Rv.-11. Tehokkaat 
neliöt. Lattialämmitys. Omat ve-
simittarit. Lämmön talteenotto 
ja jäähdytys. Ei portaita. el=C. 
Vh.105.000 € Lemmentie 3

RT Orimattila Myllylä ..... 35m2

1h+kk+sauna+varasto. Perus-
kuntoinen kiva pikkukoti. Rv.-83. 
el=E. Mh. 58.000 € Myllärintie 10 
A 

RT Orimattila Myllylä ..... 54m2

2h+k+s+vh. Peruskuntoinen ri-
vitalon päätyasunto. Takapihal-
la katettu terassi. Kaukolämpö. 
Rv.1982. el=E. VH.75.000 €
Myllärintie 10B

RT Orimattila Jokela ........56m2

2h+k+sauna+kph+wc+2 varas-
toa, autokatos ja pihapaikka. Kiva 
tilava kaksio lähellä palveluita. 
Hyvin säilytystilaa. Pieni suojaisa 
takapiha-alue. el=F. Heti vapaa. 
Vh.86.000 € Kaitilantie 10 A

RT Orimattila Jokela ........78m2

3h+k+sauna+kph+2wc+vh+va-
rasto, autokatospaikka. Siistikun-
toiset tilat kahdessa kerroksessa. 
Aidatulla takapihalla valokatettu 
terassi. el=F Vh. 115.000 € Pen-
gertie 10 F

Erkontie 18, 16300 Orimattila 

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

Terttu Sanna
Rantala

040-722 4589
sanna.rantala@
asuntohelmi.fi

SannaKohteemme netissä
www.oikotie.fi

http://www.facebook/asuntohelmi

toimisto@asuntohelmi.fi 
 www.asuntohelmi.fi

Puh. 0400-904262

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

4h+k+kph+wc, piha-sauna-/
autotallirakennus, huvimaja. Rv.-
57. Tilat kolmessa kerroksessa. 
Öljylämmitys, ilmalämpöpump-
pu, uudehko pystyuuni. Tontti 
2000m2. H. 129.500 € Asevelitie 9

OKT Orimattila 
Peltola .....................112/144m2

4h+k+s++wc+th+työh.+varasto. 
Alkuperäisessä kunnossa oleva  
v.-73 rakennettu okt remontti-
taitoiselle. Öljylämmitys. Tontti 
806m2.  H.99.000 € Piennartie 5 

OKT Orimattila 
Virenoja ..................138/275m2

5h+k+sauna+wc+ullakot+auto-
talli+varastotilat. Viisikymmenlu-
vun lopulla rakennettu koti, jossa 
tilat kolmessa kerroksessa. Tontti 
2320m2. Heti vapaa. H. 139.000€ 
Vanha Lahdentie 23

OKT Orimattila 
Niinikoski ................. 80/160m2

5h+k+th+sauna+kph+2wc+kuis-
ti, autotalli, pikkumökki. Rv.-65. 
Remontoidut tilat kahdessa ker-
roksessa. Tontti 1,037 ha.
H. 164.000 € Kotisuontie 37

OKT Orimattila 
Myllylä ....................101/290m2

5 h + k + s a u n a / k p h / p h + k -
hh+2wc+varasto+ kuisti+ullak-
kotiloja, autotalli+autokatos. Rv.-
49. Tilava koti lähellä keskustaa. 
Pihassa iso autotalli rakennus, 
jossa erillistila vaikka työhuo-
neeksi. H.158.000 € Vakkakuja 2

OKT Orimattila 
Tönnö ..................103/159,5 m2

4h+k+s+kph+2wc+khh+työhuo-
ne+autotalli, puuliiteri. Rv.-90. 
Sähkölämmitys, varaava takka, 
ilmalämpöpumppu. Heti vapaa. 
Ei e.tod. H. 173.000 € Kilpikuja 4 

OKT Orimattila 
Tönnö ......................135/188m2

5h+k+s+kph+khh+2wc+auto-
talli, pihavarasto. Rv.-92. Kaunis 
hoidettu koti 1056m2:n tontilla. 
Takka/leivinuuni ja puulämmit-
teinen kiuas. Takapihalla iso valo-
katettu terassi. Ei e.tod. H.188.000 
€ Kuosankuja 4

OKT Orimattila Käkelä .... 120m2

3h+k+kph/wc+khh. Vuonna 
1860 rakennettu hirsinen talo, jo-
ka peruskorjattu ja uusittu muu-
tama vuosi sitten. Määräalatontti 
n. 1300 m2.  H. 228.000 € Käkelän-
raitti 33

OKT Orimattila Käkelä ..... 80m2

2h+k+sauna+kph/wc+khh. Yli 
satavuotias hirsirunko. Talo ko-
konaan uusittu muutama vuosi 
sitten. Määräalatontti n.1300 m2. 
H. 132.000 € Käkelänraitti 33 

OKT Orimattila 
Niinikoski ...............110/149m2

4-5h+k+sauna+kph+khh+wc+-
kuisti+kellari, talousrakennus, gril-
likota. Rv-1950, laajennus 1982. 
Paljon remontoitu kaunis koti maa-
seutumaisemissa. Tontti 2000m2. 
Vesiosuuskunnan liittymät. Mh. 
142.000 € Niinikoskentie 461 

OKT Orimattila 
Pennala ...................164/247m2

5-6h+k+2wc+kph+s+khh+au-
la+et+ullakko +parveke+auto-
talli. Rv.-70, laajennettu toisella 
kerroksella v. 2000. Ihana paljon 
remontoitu tilava koti päätty-
vän tien päässä. Suojaisa tontti 
1320m2. H. 243.000 € Lastikan-
mäki 14

OKT Orimattila 
Artjärvi ....................100/115m2

4 h + k + s / k p h + k h h + w c + v h . 
Rv.2012. El=B. Tontti 1313m2. Ase-
makaava, kunnan vesi- ja viemä-
riliittymät. Lattialämmitys sähköl-
lä. Uudehko vähällä asumisella 
ollut Kastelli-talo päättyvän tien 
päässä. Vapautuu kaupanteossa.  
H.128.000 € Järvipellontie 9 

OKT Orimattila 
Artjärvi ....................121/134m2

4h+k+khh+s/kph+2wc+3vh, iso 
erillinen autotalli. Rv.2002. Säh-
kölattialämmitys, varaava takka. 
Järvimaisemat. Tontti 1980m2. 
Mh. 159.000 € Loukkaantie 1

OKT Orimattila 
Artjärvi  ...................154/167m2

5h+k+vh+wc+wc/kph+s+khh. 
Rv.-11. Lähes uudenveroisessa 
kunnossa vähällä asumisella ollut 
heti vapaa kaksikerroksinen koti 
1260m2:n tontilla. Järvimaisemat. 
H. 154.000 € Tapolantie

OKT Orimattila 
Käkelä .....................100/125m2

4h+k+s+kph/wc+pihasauna/ta-
lousrakennus. 1939 rakennettu 
pystyhirsitalo, jota kunnostettu 
runsaasti mm. käyttövesiputket, 
viemärit, ikkunat ja ovet uusittu 
sekä pinnat, saunaosasto ja keit-
tiö remontoitu. Suojaisa puutar-
hatontti 2217m2. H.149.000 € 
Mäkikuja 4

Vapaa-ajanasunto Orimattila 
Mallusjoki .........................44 m2

1h+kk+kph+sauna+valokatettu 
terassi, ja erillisrakennus 1mh+o-
leskelutila, puucee, varastoraken-
nus. Rv.87-88. Osin hirsirakentei-
nen mökki. Viihtyisä tontti 2310 
m2. H. 48.000 € Sanamäentie 10

Artjärvi-päivät
kutsuvat 13.-17.07.2016
Perinteiset Artjärvi-päivät alkavat 
tällä viikolla, kun tänään keski-
viikkona klo 20 alkaen pidetään 
tanssit Villikkalan nuoriseuran 
talolla.

Meininki jatkuu torstaina suosi-
tun Kesäillan kympin merkeissä 
Vuorenmäellä klo 18 ja samaan 
aikaan ongitaan kilpaa mato-on-
gella Vuorenmäen rannassa.

Perjantaina tanssahdellaan 
karaoketanssit Artjärven torilla.

Lauantaina onkin sitten vilinää 
ja vilskettä, kun luvassa on klo 
10 alkaen toritapahtuma, joka 
on parhaimmillaan vetänyt ur-
heilukentän maisemiin pari tu-
hatta henkeä ja tietty kymmeniä 
markkinakauppiaita. Luvassa on 
monenlaista ohjelmaa ja iloa 
riittää päivän mittaan.

Sunnuntaina on jo rauhallisem-
paa menoa, luvassa on messu 
kirkossa klo 10 ja sen jälkeen 
kirkkokaffeet ja kotiseutujuhla 
srk-talossa.

Päivien ohjelmasta löytyy lisä-
tietoa erillisestä ilmoituksesta.

Artjärvi-päivillä urheilukenttä on usein tupaten täyn-
nä väkeä.

- L u k i j a n   k y n ä s t ä - 
Tällä palstalla saa ottaa kantaa asioihin ja olla omaa mieltään, mutta 
ketään ei saa henkilökohtaisesti loukata. Asiattomia näkemyksiä 
ei julkaista. Mieluusti mielipiteet sähköpostitse, mutta voi sitä 
toimittajalle rimpauttaakin, jos ei muuten saa yhteyttä. Postitse: 
Olan Extraa, Raitakuja 1 as 3, 16300 Orimattila tai mailaten: 
reijomedia@hotmail.com

Jättiputki sai
tappotuomion
Viime lehdessä ollut pikku tarina 
jättiputkesta päättyi onnellisesti, 
kun se kamala tuhottiin.

Ohessa on kuva jättiputken 
myrkytyksen jäljistä. Jättiputki 
on kuollut ja samalla meni pari 
neliötä nurmikkoakin ruskeaksi 
ja siinä olleet pikkueliöt hevon 
kuusikkoon.

Orimattilassa osataan

Ojankaivuu
Koivulassa
Moni meistä alkuperäisistä 

Koivulan asukkaista ihmettee, 
että mikä vimma sai kaivamaan 
asuntoalueen avo-ojat auki ja 
syvemmiksi? Tietääksemme 
täällä ei ole ollut 40 vuoteen 
mitään ongelmaa sadevesien 
kanssa, vai onko?

Nyt on saatu kauniille asun-
toalueelle rumansyvät avo-ojat. 
Monin paikoin puiden revittyjä 
juurakoita roikkuu ojissa. Ei 
mitenkään nätti näky. Joku to-
kaisikin, että menkää kaivamaan 
sinne Hennaan ojianne!

Kiitos kuitenkin hyvästä aja-
tuksesta.

Aboriginaali

Tässä on myrkytetty muutakin kuin jättiputki.

Urakointi 
Suunnittelu 
Myynti 
(03) 760 2506 
040 721 0042 

artjarvensahko@phnet.fi 
Salmelantie 11, 16200 Artjärvi 
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MUKANA ORIMATTILAN KANTRIMENOSSA mm:
Orimattilan kaupunki, Orimattilan Osuuspankki,
Myrskylän Säästöpankki, Orimattilan Putkityö Oy,
Sähköasennus Oy Olin & Tuomiset, Olan Extraa,
Kehräämö ja Ravintola Tehdas.. Orimattila rulaa!

Perjantaina 22.7.

Kantri-
meininkiä
KANTRIKULKUE starttaa klo 18
- upeaa katsottavaa!
Lähtö Jokivarren koululta,
Viljamaantie, Puistotie, josta
Erkontietä pitkin Käkeläntie,
Kärrytieltä Artjärventietä ...
Kehräämön piha n. klo 18.45
Kaikki kansa mukaan
nauttimaan kulkueesta!

KantriPiknik
Kehräämön nurtsilla
Klo 16 alkaen esiintyvät
EIJA ja HANSKI
sekä ILTATÄHTI
Kantrikulkueen jälkeen

Vapaa pääsy, tervetuloa!

FREEBAND

M

Yhteistyökumppanit tarjoaa
(200 ensimmäistä)

MUNKIN
alkaen Villa Ladolla!
- Nautitaan suvesta

Tehtaasta:
KANTRI-

ranskalaisilla

10€

Kulkue, piknik- ja bändi-ilta
Kantrimeininkiä pe 22.7.
Nyt sitten allakkaan merkintä, 
että kantrimeininkiä on perjan-
taina 22.7. Tällä kertaa homma 
starttaa jo kello 16 alkaen, kun 
Kehräämön piknik-alueella al-
kaa soitto. Hulvattoman hauska 
kantrikulkue starttaa Jokivar-
ren koululta kello 18 ja kulkee 
Puistotielle, josta Erkontielle, 
jossa musiikki raikaa kaikelle 
kansalle. Matka jatkuu pätkän 
Käkeläntietä Kärrytielle ja sieltä 
Artjärventietä Kehräämölle, jossa 
ollaan noin klo 18.45.

Siitä jatkuu piknik-meininki 
ja ainakin 200 sadalle ensim-
mäiselle on tarjolla kantrikahvit 
munkin kera ja klo 16 alkaen. 
Mukana munkkijutuissa on myös 
Piiras-Kartano apulaisineen.

Kantrikulkueeseen pyyde-
tään mukaan mitä hauskimpia 
menopelejä, jotka on itse vär-
kätty ja tuunattu, samoin ameri-
kanrautoja ym. autoja. Myös isot 
rekat ovat tervetulleita, samoin 
hevoset… Tavoitteena on olla 
maailman komein kantrikulkue, 
jota saa ihailla varsinkin Erkon-
tien varrella, jossa musiikki soi.

Kulkueeseen osallistuvia 
pyydetään kokoontumaan Jo-
kivarren koululle viimeistään klo 
17.45 mennessä.

Musiikkia ja
iloista menoa

Kehräämön nurmialueella on 

piknik-meininkiä, eli omat eväät 
mukaan tai sitten kaveri voi olla 
antelias, myös ravintola Tehdas 
palvelee niin pikku lämpimän 
kuin juomienkin kanssa.

Tarjolla taattua kotimaista mu-
siikkia, kun jo kello 16 aloittaa 
Iltatähti sekä Eija & Hannu.

Kantrikulkueen jälkeen viih-
dyttävät Freeband, Orcus, 
Peter Helin Group ja Rockvo-
yage. Taatusti kuullaan vanhaa 
tanssimusiikkia, myös 60-luvun 
musaa ja nykymusiikkia. Mukana 
menossa ovat myös Orimattilan 

kantritanssijat.
Noin kello 22.30:een asti pai-

netaan ja nautitaan suviehtoosta. 
Ilmojakin pitelee eikä sadetta 
ole kukaan tilannut. Sen jäl-
keen bileet jatkuvat Ravintola 
Tehtaassa aina aamuneljään. 
Musiikkia lataa King Pythons, 
eli Kuningas Python!

Tervetuloa kantrimeininkiin, 
ensin hurrataan kulkueelle ja 
sitten nautitaan hyvästä mu-
siikista ja piknik-tunnelmasta 
Kehräämöllä. Tapahtuma on 
kaikille ilmainen.

Kantritanssijat tuovat iloisen tuulahduksen värikkäine 
asuineen.

Palanen Kantrien historiasta
Orimattilan Kantreja vietetään 
28. kerran, 22.7.2016.

Kantreja pidetään taas pie-
nessä mittakaavassa Keh-
räämön Villa Ladon nurmi-
kolla musiikin merkeissä, ja 
kaupungin kaduilla kulkuetta 
ihmetellessä.  Juhlat ovat sopi-
van pienet verrattuna aiempiin 
lihaviin vuosiin.

Ehkä voimme tällä illalla 
hieman myös paikata Laulaa 
ja soi -illoista puuttuvaa ha-
nuri-, bändi-  ja musiikki-iltaa. 
Vanhaa tanssimusiikkia esit-
tävät klo 16 vanhan tanssi-
musiikin taitajat Iltatähti-yhtye 
ja Eija & Hannu Villa Ladon 
nurmikolla.

Ensimmäisinä vuosina Kant-
reilla oli työnimenä Maailman 
pienimmät Countryfestarit. Ni-
mi oli Jantusen Ekin keksimä. 
Sen jälkeen nimenä käytettiin 
useampana vuonna  Kantri-
Humppafestareita, jossa oli 
oma sijansa mestari Paavo 
Melanderilla ja Tupa-Uunon 
hienoilla kappaleilla.

Eräänä vuonna Kotieläinpuis-
tossa oli esiintymässä Matti 
Oiling Happy Jazz  Band ja 
Reiska Laineen Pori Jazz-yhtye. 
Silloin siirryttiin paalien pääl-
tä telttaan esiintymään, koska 
alkoholilaki kielsi heinäpaali-
en päällä juomien nauttimisen 
ilman aidattua aluetta. Se oli 
paha takaisku ideallemme, jo-
ka perustui heinäpaalin päällä 
istumiseen ja illasta nauttimi-
seen. Se loi aikanaan hyvän 
meiningin juhlalle.

Silloisten Kantrien jazz-iltana 
kävi huvittava juttu, jonka leh-
den herra päätoimittaja  pyysi  
julkituomaan, koska rikos on 
nyt jo vanhentunut.

Matti Oiling oli Suomen 
parhaita (ellei paras) rummun-
päristäjä aikanaan. Matti toi 
puistoon tasokkaan Jazz- ja 
Blues-bändin, jossa oli soittajat 
maan parhaasta päästä.

Matin tullessa kotieläinpuis-
toon, hän tuli luokseni ja sanoi 
unohtaneensa rumpupallin ko-
tiin. Sellaisen pienen kolmijal-
kaisen pallin, jolla rumpali istuu 
ja takoo kannuja ja peltejä.

Lupasin sellaisen hommata 
ennen illan esiintymistä ja toin-
kin lainaksi oman istuimeni, 
jonka olin ostanut aikanaan 
Nikulaisen Valton musiikki-
kaupasta Lahdesta, joskus 
vuonna 1969.

Palli oli nähnyt jo mon-
ta keikkaa aikaisemmalla 
omistajallaan, ja olihan se 

ollut minullakin monta vuotta. 
Matin soitto alkoi siinä klo 
22 maissa. Olin tietysti kat-
somossa.

Kolme neljä kappaletta meni 
ihan hienosti. Neljännen kap-
paleen sisällä oli rumpusoolo, 
jossa muut soittajat  lähtivät 
tupakalle ja odottivat Matin 
lopettavan soolon.

Matin tapaan soolo meni 
pöntöltä pöntölle komeasti, 
kunnes äkkiä Matin naa-
ma muuttui punertavaksi 
ja vielä äskeistä isommat 
hikikarpalot ilmestyivät naa-
malle. Soolo päättyi jotenkin 
oudosti, aivan kuin kesken. 
Matti poistui lavalta, vaikka 
odotin, että muut soittajat 
palaavat takaisin. No ajattelin, 
että se kuuluu asiaan.

Matti huuteli teltan takaa, että 
tulkaas Tuominen katsomaan 
meikäläisen ahteria. 

Eihän nuo äijien ahterit ole 
koskaan ihmeemmin kiinnos-
taneet, mutta pakko kai sitä on 
mennä katsomaan kun kerran 
pyydetään.

Rumpupallin tukijalkaputki 
oli tullut pallin istuinosan läpi 
ja repinyt taiteilijan soittohou-
sujen persustan sekä tietysti 
hiertänyt taiteilijan takamuk-
sen verille soolon aikana. 
Sain jakkaran kiitosmaininnalla 
takaisin. Se päätyi puiston ro-
mulavalle vielä samana iltana.  
Matti herrasmiehenä ei sen 
koommin ottanut pallikeskus-
telua esiin.

Terv.  Hanski T
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UUSI AUTO-
VAKUUTUS -50%
Keskitä vakuutuksesi ja voit saada uutena  
Pohjolan etuasiakkaana uuden autovakuutuksen 
vuodeksi puoleen hintaan. op.fi/auto
Etu koskee uusia etuasiakkaita ja uusia autovakuutuksia 
liikennevakuutuksen yhteydessä. Edun saa yksityiskäyt-
töisiin henkilöautoihin ja se on ajoneuvokohtainen. Etu-
asiakas on sellainen asiakas, jolla on vakuutus kolmesta 
eri vakuutusryhmästä Pohjolassa. Vakuutuksen myöntää 
Pohjola Vakuutus Oy. Toimi heti, autovakuutusetu on voi-
massa 30.9.2016 saakka.

SE TUNNE,
KUN ASIAT
LOKSAHTAVAT
PAIKOILLEEN...

Orimattilan Putkityö
hoitaa LVI-hommat!

Tokkolantie 8, 16300 Orimattila
puh. 040 513 8073, 0400 616 234

www.orimattilanputkityo.fi

Orimattilan 
Putkityö Oy

Olemme myös Facebookissa!

Nyt on aika aloittaa

PUTKI-
REMONTIT
ja huoltotyöt,
eikä pidä unohtaa
ÖLJYPOLTTIMIEN
HUOLTOJAKAAN!

Olemme valtuutettu 
Oilon-huolto/
jälleenmyyjäliike

Meiltä laadukkaat MARINAN
VESIAUTOMAATIT ja UPPOPUMPUT

375 €

140 €

Cam 98/25X 1300W
80l/min vesiautomaatti

Tsn 300s 300W
110l/min uppopumppu

Nytkö omatunto on sitten puhdas?

Juhan ja Karin jälki-istunto
Kesäkuun Extrassa hulvaton 
Eetvartti kirjoitti, että Tietävälän 
koulun entiset poikaviikarit Juha 
Hirvonen ja Kari Siltaniemi ei-
vät olisi aikanaan jääneet kiinni 
kaikista kolttosistaan. Pojille oli 
nyt vanhemmiten tullut omantun-
nontuskia ja he halusivat vielä 
aikamiehinä sovittaa kouluaiko-
jen kolttosiaan. Mikä siinä sitten 
auttoi kuin lähteä jälki-istuntoon, 
kun opettaja Sirpa Kivisellekin 
sopi, että Juha ja Kari saavat 
armahduksen.

Juhan ja Karin armonpäivä 
koitti tiistai-iltana 21.6. kello 
18, kun he saapuivat Tietävä-
län koululle jälki-istuntoon, jota 
todellakin valvoi Sirpa. Hän toi-
mi poikaviikareitten opettajana 
vuosina 1976-78.

Alussa homma meinasi mennä 
lekkeriksi, kun Karia nauratti, 
mutta opettajan napakka isku 
karttakepillä pöytään palautti 
entisen Kallen Kaupan kaup-
piaan ruotuun.

Opettaja luki pojille silloiset 
koulun järjestyssäännöt muis-
tin virkistämiseksi, eli suomeksi 
sanottuna grillasi lisää vanhoja 
muistoja, jotka sai pojissa aikaan 
tunnekuohuja ja varsinkin Juhalla 
hiki helmeili ohimoilla…

Sen jälkeen viikarit saivat 
eteensä A4-paperin, johon piti 
rustata ne kolttoset, joista ei kou-
luaikoina jääty kiinni. Selvitys 
piti antaa kaunokirjoituksella, 
joka selvästi tuotti vaikeuksia 
kummallekin.

Tässä muutamia poimintoja 
poikien pitkästä syntilistasta:

Kari: Uinut kuralammikossa 
koulun takapihalla, vaikka opet-
taja oli erikseen siitä kieltänyt. 
Myös tyttöjä Kari oli kiusannut 
ja puhunut muunneltua totuutta 
ollessaan jo kouluaikana jälki-is-
tunnossa, josta luisteli pois pikku 
vilpin takia, että piti mennä isän 
kanssa heidän moottoripaattia 

viemään Loviisaan. Todellisuu-
dessa se ei ollut heidän vene, 
vaan Kaitilan vene.

Juhan listalta: Laittanut liimaa 
opettaja Mauri Mäkipään tuoliin 
yhdessä muitten poikien kanssa. 
Opettaja istui Erikeeperin päälle 
ja housut likaantui, sitten muuta-
man kerran opettaja istunut myös 
nastojen päälle. Juha tietty oli 
myös kiusannut tyttöjä ja sitten 
heitellyt Karin kanssa sotilaita 
kivillä ja kävyillä puskista, kun 
sotapojat menivät pyörämarssilla 
Pakaalta keskustaan päin.

Pojat saivat
vapautuksen

Sitten koitti se tärkeä hetki, 
antaako opettaja nyt pojille 

vapautuksen, vai ei?
- Kummankin tapaus selvitetty, 

rangaistus kärsitty ja omatun-
to puhdistettu, kuului opettajan 
vapauttava päätös!

Ja voi niitä riemun ilmeitä Karin 
ja Juhan silmissä. Lähellä oli, 
etteivät ilosta itkeneet.

- Kiitos. Aina tykkäsin opettaja 
Kivisestä, koska sain kannustus-
ta ja innostusta, vaikka en aina 
osannutkaan mitä piti tehdä, Kari 
päästeli riemuaan.

- Nyt tuntuu hyvältä. Kyllä 
opettaja Kivinen oli mukava ja 
varmasti paras opettaja Tietä-
välässä, Juhakin suitsutti.

Pojat intoutuivat muistelemaan 
kuinka se ja se opettaja oli ihan 
peestä ja niitten kanssa ei tultu 
toimeen pätkääkään…

Sirpa, Juha ja Kari olivat iloisia 
tapaamisesta. Aikaa kouluajoista 
oli vierähtänyt jo lähes 40 vuotta 
ja vanhoja muistoja nousi esiin, 
joita yhdessä naurettiin. Opet-
taja kertoi omasta matkastaan 
koulumaailmassa ja tulostaan 
Orimattilaan, ja varsinkin Tie-
tävälään opettajaksi.

- Jotenkin tämä Tietävälä 
on koskettanut minua eniten 
opettajana. Täällä on aivan 
erilainen ja samalla ainutlaa-
tuinen kyläyhteisö verrattuna 
muihin paikkoihin, joissa olen 
ollut opettajana. Tietävälässä on 
sellainen aito välittämisen henki 
ja meininki, Sirpa kiittelee.

- - -
Tämä tarina on tosi, vaikka se 
onkin leikkimielinen.

Kari melkein murtui ja Juhakin hikoili, kun piti paljastaa vanhoja koulukolttosiaan. 
Opettaja joutui muutaman kerran käyttämään karttakeppiään. Sirpa oli pukeutu-
nut 70-luvun opettajaksi.

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.

Oma terveys on kaiken a ja o!
Yleensä en kirjoittele omista 
terveysjutuista, mutta heitän 
ilmoille muutaman ajatuksen, 
josta voi napata kopin, jos siltä 
tuntuu.

Viimeksi olen tarvinnut lääkä-
riä 1993-94 vuodenvaihteessa, 
kun oikean jalan nilkkani murtui 
ja paukahti nivelsiteet samalla 
kertaa. Surkuhupaista oli se, 
että leikkaushaavaan iski Sa-
takunnan keskussairaalassa 
sairaalabakteeri, johon olisin 
kuollut, jollen olisi itse ottanut 
kipsiä pois jalastani ja näin 
pelastuin verenmyrkytykseltä.

Tuo tapahtuma herätti tervey-
den hoitamisen tärkeyden. Jätin 
kokonaan pois myös alkoholin 
käytön, josta nyt tulee 15 vuotta 
ensi kuussa. Ei sitten pisaraa-

kaan mitään, ei edes olutta.
Tupakanpolttokin jäi, kun eräs 

neitonen tokaisi, että jos hän 
haluaa joskus lapsen, niin hän 
ei tahdo sisäänsä mitään sa-
vusiittiöitä. Se oli niin hienosti 

todettu, että laittoi miettimään 
röökin turhuutta. Ja sitähän 
paskaa se olikin. 

Tupakanpoltto on ollut pahinta, 
se oli hidasta itsemurhaa. Vuo-
sien saatossa se savusti äijän 

niin, ettei enää veri kiertänyt 
kunnolla missään. Kunto oli 
nolla. Mutta röökin lopettami-
sen jälkeen alkoi taas virrata. 
Vieroitusoireet olivat kuin he-
roinistilla, huh.

Viimeisin hullutus on nyt me-
nossa, kun keväällä jätin ns. nä-
kyvät sokerituotteet pois. Nyt 
olen reilun kuukauden elänyt 
kalan, vihannesten ja kasvis-
ten voimalla, kun kananlihakin 
jäi pois ruokajutuista. Proteiinia 
napsitaan nyt eri tuotteista.

Täytyy sanoa, että ilman maalla 
liikkuvien eläinten syöntiä pärjää 
hyvin ja olo on kuin uudestisynty-
neellä. Tämänkin innoituksen ai-
heutti ruokavaliooni nainen, tietty.

Sitten säännöllistä liikkumista, 
lähinnä koiran kanssa lenkille, 
niin on äijä paremmassa kun-
nossa kuin nuoruusvuosina.

Suositan näitä terveysjuttuja 
muillekin, jotka rakastavat it-
seään ja haluavat olla terveinä!

- - -
Saa hymyillä ja ottaa osaa. Voi 

myös laittaa viestiä ja kysellä 
lisää terveysasioista. Osoite 
löytyy nettisivun kautta: www.
parantavavoima.com

Reijo VälkkynenTässä muistoja kohta 7 vuoden takaa. 
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Ja kantri soi
Taas alkaa olla se aika, jolloin 
Mr. Country, Tuomisen Hanski, 
ratsastaa John Waynen lailla ja 
järkkää jälleen kerran kantrimei-
ninkiä Orimattilaan. Ei voi muuta 
sanoa, että on Hanski melkoinen 
äijä, kun vuodesta toiseen jaksaa 
painaa kantrien puolesta. Ilman 
Hanskia ei olisi koskaan ollut 
eikä tullut Orimattilan kantreja.

Eetvarttikin aikoo osallistua 
myös kesäiseen ilotteluun, jo-
ten tapaillaan neitoja piknikin 
merkeissä.

* * *
Kulkuettakin kantsii katsella, ja 
se saisi olla vieläkin hulvatto-
mampi. Voisi myös Orimattilan 
kaupunki olla mukana omalla 
ajopelillään. Traktorin lavalla oli-
si päättäjiä ja päättömiä. Joku 
irvileuka jo ehdotti, että siellä 
lavalla olisi hirttopuu, jonne aina 
pantaisiin roikkumaan vuoden 
roisto. Heh, heh. Sillä menolla 
kantrikulkue ei loppuisi Orimat-
tilasta konsanaan…

* * *
Kuvan auto oli tulossa kantri-
kulkueeseen jo ennen jussia, 
mutta päätyikin sitten kaata-
maan koivullisen saunavihtojen 
aineksia. Artjärventien suoralla 
ollaan. Ihme kun oli mutkista 
selvinnyt.

Edelleen meikälle tulee pos-
tia, ettetkös saa niitä polliiseja 
tutkan kanssa Luhtikyläntielle 

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
10.08.2016

Liput: 5€/ennakko
ja 8€/ovelta

Keikan jälkeen
vapaa sisään-
pääsy.

TERVETULOA!!!

PE 22. HEINÄKUUTA

Villa roihu on kesän 2016 asuntomessujen suosikki.
Tule tutustumaan asuntomessuille tulevana kesänä.

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

www.mammuttikoti.fi

asuntomessukohteemme  
seinäjoella Kesällä 2016

v i l l a  r o i h u

Selvänäkijä 
Tuulia Mäntylä
Ajanvaraus 040-4108877

tai tuuma@suomi24.fi

torstaisin klo 17-19.
3. krs. Pekka

Löytty 044 3160 925

SUOMI-
TIKKAA

Kehräämöllä

Taru Karoliina
Intuitiivinen näkijä. 
Teen tulkintoja
myötätunnolla ja
 rakkaudella. 

30min/35 Eur

60min/50Eur

Puh. 050 3473668
taru.astikainen1980@gmail.com

mittaamaan nopeuksia. Jonkun 
paikallisen rakentajan autotkin 
siellä ajavat aina ylisuurta nope-
utta. Sakkoja saisi, jos narahtaisi. 
Samoin yks Pontiakki.

* * *

Heinämaa aikoo ottaa mallia 
Englannista ja eroaa Orimattilas-
ta. Heinämaan oma Brexit-mi-
nisteri Sepänjoentien alkupäästä 
vannotti, että Heinämaahan lii-
tetään Pensuo, Karkkula-Mal-
lusjoki ja Luhtikylä. Orimattilan 
keskustaajama saa jäädä oman 
onnensa varaan ja Hennaa ei 
mukaan huolita, kun ei tarvita 
mitään juna-asemia Heinämaalle. 
Kovaa tekstiä…

* * *
Joku ei päässyt linjabiilin kyy-
tiin, kun tossut haisi liikaa. Ne 
piti jättää Tokmannin läheiselle 
pysäkille ja niin matka jatkui Lah-
teen nauttimaan kansallisruoka 
kebabia.

* * *
Viimeinkin Niementien jatke, 
joka vie vanhalle Porvoonjoen 
puusillalle, sai sillan molempiin 
päihin betoniporsaat. Nyt vih-
doinkin kiitos teknisen toimiston 
osaajalle.

Vanha puusilta on notkunut sy-
vään, kun ykskin mummo on siitä 
viilettänyt autollaan viittäkymppiä 
yli. Nyt ei mummo viiletä tuttua. 
Siis reittiä.

* * *
Samainen sillan kohdalla on 
Porvoonjoessa uppotukkeja 
pystyssä. Aatelkaapa millainen 
murhenäytelmä syntyisi, jos vaik-
kapa rakas kaupunginhallitus 
iloissaan olisi veneretkellä Tön-
nöstä Lahteen ja huvittelupursi 

törmäisi uppotukkiin ja paatti 
uppoaisi! Miten meidän muit-
ten poloisten kävisi, jos vaikka 
kaikki päättäjät ja virkamiehet 
hukkuisivat. Onneksi Kuparinen 
osaa uida.

* * *
Kimalaisesta tuli mieleen, että 
taas Artjärvipäivätkin kutsuvat. 
Meikä aikoo olla mukana jos ei 
ihan voimamieskisassa niin ai-
nakin katsomossa. On se vaan 
niin hieno kesäjuttu että!

* * *
Kyllä Orimattilan kelpaa vai 
kelpaako, kun katselee nyky-
taidetta Lahdentien varrella, 
siinä kirjaston kulmalla. 

Eetvartti ei tätä kuvatusta ym-
märrä, mutta niin ei varmaan ole 
tarkoituskaan, vaan annetaan 

kaikkien kukkien kukkia.
Meikältä on tulossa kuntalaisa-

loite, että Hennan puuhamiehille 
on saatava näköispatsas tule-
valle juna-asemalle. Jos ei junat 
pyssää siinä kohdin, niin ainakin 
veturinkuljettajilla on hauskaa 
niille morjestella.

* * *
Kuivannolle suunnitellaan kesä-
tapahtumaa ”Vetelin kuivat”. No, 
no, poijaat. Kyllä se Kuivannon 
kymppi riittää ja siellä on ihan 
riittävästi nättejä tyttöjä kirmaa-
massa. Ei tarvi heittiä houkutella 
tuollaisilla konsteilla kylään…

* * *
Näillä mennään. Hutun vienoo 
kesää kaikille! Meikä jää parit-
teluvapaalle.

E E T V A R T T I

Tämä auto vetäisi suoraan vihtamettään.

Haisevat tossut jalassa ei päässyt kyytiin.

Taidetta. Jonkun mie-
lestä.

Paikallinen James Stee-
vartti ei tälläkään kertaa 
pääse kantreille. Matkai-
lee vaimoineen.

Rumaa jälkeä syntyy, jos paatti törmää uppotukkiin.
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  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

SÄHKÖMIEHET OVAT KOKO 
KESÄN PALVELUKSESSANNE

Soita ja tilaa 03 7777 444

2000 1600

(84,00)

00

49,–Taittoveitsi c55b

Kesähelteille
pöytä-
ja lattia-

TUULETTIMET
EDULLISESTI!

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

Maatalouspirkka Oy
Vesitornintie 1 ORIMATTILA 03-872 530

99000

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00
la 9.00-13.00

www.k-maatalous.fi

ILMALÄMPÖPUMPPU 
Panasonic QE9PKE IN+OUT

19901990

9990 110
kpl

BETONILAATTA 
30x30 

harmaa

KATKAISU-ja JIIRISAHA 
Nutool NTMS210-15 

ERÄ!

ERÄ!

ERÄ!

AKKUPORAKONE 
Nutool NPK18L 18 v

HÖYLÄ 
Nutool MP750N 
750 W 82mm 

 

 

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

Värisilmä POUTA
talomaali

Värisilmä PILKE
kuultava puunsuoja

PANU
talomaali

KESÄN PARHAAT
MAALITARJOUKSET!

 

6690€
7,43 €/l

+sävytys

8950€
9,94 €/l

+sävytys

6790€
7,54 €/l

+sävytys

UUTUUS!
Vinyylilankku,
3 upeaa kuosia

Upeita laattauutuuksia,
3-D kuvat remonttiisi 
VELOITUKSETTA!

2590€
m2

vain

Tutustu superedullisiin
OUTLET laattoihin

osoitteessa www.otv.fi

Kaapistot kuntoon!
Nyt kotimaiset
CC liukuovet Värisilmästä!
Ota mitat ja pyydä tarjous.

• 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
Uudiskohde

 • Rivi-, pari- ja puutalot

Myrskylä, Keskusta rt 69,5 m2

Kauppakuja 4. 2h,k,s,terassi. A*. Uu-
si, juuri valmistunut I-tasoinen taso-
kas ja moderni huoneisto. Yhtiössä 6 
huoneistoa. Terassilta näkymä Kirk-
kojärvelle, sekä käynti piha-alueelle. 
Valokuitu (tv ja internet), hälytyspal-
velu kuuluvat varustukseen. Jokaiselle 
huoneistolle yksi autopaikka ja irtai-
misto varasto. Nyman 0400 347758/
Orimattila. Vh. 180.700 €. 563511

 • Omakotitalot

Orimattila, Kuivanto okt 175/245 m2

Varpulantie 78. 4h, k, s. ei e-tod*. 
Runsaasti remontoitu v.1940 valmis-
tunut kivitalo jossa maalämpö. Hoi-
dettu oma 8820 m2:n tontti. Viihtyisä 
desing- tyyliin toteutettu saunaosas-
to, josta yhteys takkahuoneeseen. 
Yläkerrassa 2mh, keskikerroksessa 
keittiö, oh,1 mh ja kylpyhuone, Vilja-
nen 040 5073610/Orimattila.  
Mh. 178.000 €. 557509

 • Rivi-, pari- ja puutalot

Orimattila, Artjärvi rt 62/67 m2

Salmelantie 26. 2h,k,s. A2007*. Edulli-
nen, heti vapaa rivitalon päätyhuoneisto 
Artjärven kyläkeskuksessa. Remonttitai-
nen saa tästä viihtyisän kodin, sopii myös 
sijoittajalle tai vaikkapa loma/kakkos asun-
noksi ! Lähellä kauppa, kalaisat järvet ja 
lähiliikuntapaikka. Nyman 0400 347758/
Orimattila. Vh. 27.000 €. 528141

Myrskylä, Keskusta rt 55 m2

Höröläntie 7 A. 2 h,k,s,ph. B*. Heti vapaa, 
muuttovalmis koti odottaa uusia asuk-
kaita. Huoneistokohtainen lattialämmitys 
kaikissa tiloissa. Oma autokatospaikka. 
Ihana, tilava lasitettu terassi. Kaksi ome-
napuuta, luumupuu ja pieni piha-alue. 
Mattila 050 570 2725/Orimattila. Vh. 
89.000 €.  559630

Orimattila, Artjärvi rt 43 m2

Salmelanrinteentie 2-4 A. 2 h,kk,s,ph. C*. 
Lähes uudenveroinen rivitalohuoneisto 
Artjärven palveluiden välittömässä lä-
heisyydessä. Laminaattilattiat, pesutilat 
laatoitettu. Tilava lasitettu terassi länteen. 
Oma katospaikka autolle. Huoneisto on 
heti vapaa. Mattila 050 570 2725/Ori-
mattila. Vh. 65.000 €. 560864

 • Vapaa-ajan asunnot

Pukkila, Kantele 
vapaa-ajan asunto 45/62 m2

Ruhantie 52. tupak, mh. ei e-tod*. 
Viihtyisä vapaa-ajan kiinteistö mo-
ni-ilmeisellä, omalla n. 0,6 ha puu-
tarhatontilla. Hirsirunkoisessa pää-
rakennuksessa tilava tupakeittiö sekä 
erillinen makuusoppi. Lisäksi vie-
rasmökki, pihasauna, liiteri, varasto 
ja autotalli. Nyman 0400 347758/
Orimattila. Mh. 59.000 €. 535949

 • Tontit

Orimattila, Keskusta 
rt-tontti 2 740 m2

Urheilutie 10. Upealla paikalla Jy-
mylinnanmäellä, Rinnepuistoon ra-
joittuva tontti. Rakennusoikeus 822k-
m2, ja tontin palstoittaminen 3 osaan 
mahdollista. AP kaavamerkintä mah-
dollistaa rakentaa niin rivitalot, kytke-
tyt- ja erillispientalot. Nyman 0400 
347758/Orimattila. Mh. 69.000 €. 
565395

Juha Siivonen
Vapaalla/ 
lomalla

Mika Nyman
myyntipäällikkö

LKV, YKV 
yleisauktorisointi

0400 347758 
mika.nyman@op.fi

Jussi Mattila
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 570 2725

jussi.mattila@op.fi

Juha Viljanen
040 5073610

juha.viljanen@op.fi

Piia Stolpe
myyntineuvottelija

040 1951535
piia.stolpe@op.fi Katso esittelyajat ja muut kohteemme

osoitteesta www.opkk.fi/orimattila

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

Orimattilan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV

Orimattilan kesä hehkuu…
13.-17.07. Artjärvi-päivät. Nähdään siellä!

22.07. Kantrimeininkiä, kulkue klo 18.00

24.-30.07. Mallusjoen Takinkääntöviikko

28.07. Orimattilan Tähtikisat, järj. Jymy 

20.08. Orimattila Cruising Kehräämöllä.

Paas päivät allakkaan ja lähde mukaan!


