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ORIMATTILAN OSUUSPANKIN UUDET
AUKIOLOAJAT OVAT:

Ma 10-18
Ti 10-16.30
Ke 10-16.30
To 10-18
Pe 10-16.30

Kassapalvelut
joka arkipäivä

klo. 10-12

TOIVOTAMME HYVÄÄ KESÄÄ!

VahvaTassu
Kärrytie 6. Aukiolomme: Ma – pe 10-18, la 10-14

facebook.com/vahvatassu  puh. 044 796 0532

Koirien ruokavalikoimamme on laajentunut!

BELCANDO
Laadukas saksalainen,
vehnättömiä vaihtoehtoja! 

DR JOHN
Kana ja peruna 15 kg 49 €
Lammas ja riisi 15 kg 35 €

  Koirasi tykkää!

Saatavana
myös eläviä

JAUHOMATOJA! 

TERVETULOA!

koot 40-46

koot 36-41

koot 40-46

Miesten 
SANDAALI

Naisten
SANDAALI

Miesten
KESÄKENKÄ

Kenkätalo MASCOTTI
Erkontie 14, ORIMATTILA, S-marketin vier. puh. 040-558 6702

Lasten SANDAALI

 KESÄÄN
  Mascotista!

20€

ma-pe
9-16.30 koot 24-27

Erkontie 13, Orimattila
Ma-Pe 10-17, la 9-16, su 11-15

044 974 6132  www.diia.fi

Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu 
Diia Oy

Muista tehdä tilaus 
ajoissa, jotta voimme 

toteuttaa kaikki toiveesi.

- Kauneimmat    
 kukka-asetelmat
- Onnittelukukat
- Juhlapaikan
 koristelut
- Upeat pullo-
 koristeet

Elokuussa EXTRAA 16.8.

(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

www.orimattilannakokeskus.fi

Avaa tili!
Saat 12 kk
korotonta

maksu-
aikaa!

osta 1
saat 2
osta 1
saat 2

Esim. aurinkolasit
vahvuuksilla kaupan päälle!

Ostaessasi
myös linssit

-50%
KEHYKSET

-80%

Näöntarkastus
optikolla
kaupan päälle!

TAI

Kesäale!

SILMÄLÄÄKÄRIT:
Ke 19.7. Jukka Siitonen
Ke 26.7. Ritva Lemola
Ke 9.8. Jukka Siitonen
To 10.8. Aleksi Sarkola
Ma 21.8. Ilkka Puusaari

Avaa tili!
Saat 12 kk 
Korotonta 

maksuaikaa!
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Kantrit vaan porskuttaa!
Orimattilan oma ja omituinen juttunsa on kantrit. Järjestyk-
sessään jo 29. kerran. Pienestä se lähti ja leimahti, sitten 
meinasi hiipua, mutta hehkuu taas suvessa.

Pe-la 21.-22.7. taas tapahtuu, kun komea kantrikulkue 
paahtaa läpi keskustan ja Kehräämölle, jossa sitten alkaa 
kantrimeininkiä paikallisten soittoporukoitten ja Mikko Ala-
talon esiintyessä. Lauantaina meno jatkuu iloisin mielin ja 
mukana on suomalaisen kevyenmusiikin maestro Jukka 
Kuoppamäki.

Kiitokset Hannu Tuomiselle, jonka kantrisydän sykkii aina 
vaan upean tapahtuman puolesta, kiitos myös Mäkelän 
pojille, jotka Hanskin kanssa luovuttavat Kehräämön vuo-
desta toiseen kantrien pitopaikaksi. Kiitos lähtee myös 
kantrikulkueeseen osallistuville, bändeille, sponsoreille 
ja talkooporukoille. Kiitos myös kaupungille, joka myös 
osallistuu tapahtumaan. Ilman Teitä kaikkia Orimattilan 
kesässä olisi aika iso aukko!

Toivottavasti myös Orimattilan päättäjät kokevat kantri-
tapahtuman omakseen ja lähtevät mukaan.

Tervetuloa kaikki kansa mukaan! Tapahtumamainos on 
sivulla 5.

Hennassa tapahtuu…
Isot maansiirtokoneet mylläävät Hennassa ja rakentavat 
kunnallistekniikkaa sekä bulevardia.

Hennan ok-tonttien haku on päällä ja päättyy elokuun 
alussa. Paikallisessa baarissa jo tiesivät, ettei vielä ole 
tärpännyt kuin yhden tontin osalta, jota on tiedusteltu?

Toivotaan parasta ja ei pelätä pahinta. Se olisi melkoi-
nen katastrofi, jos tontit eivät menekään kaupaksi. Silloin 
nousee suureen arvoon viime Extraa-lehdessä ollut Ville 
Erolan mielipide siitä, että valtuutetuilla pitää olla vastuuta!

* * *
Orimattilan suvessa tapahtuu heinäkuussa. Menkää mukaan 
nauttimaan teatterista, Artjärvi-päivistä, kantreista, Mallusjoen 
takinkääntöviikosta, Jymyn Tähtikisoista… Jokaiselle on 
taatusti jotain, jota voi sitten kiikkustuolissa hyvillä mielin 
myöhemmin muistella.

Reijo Välkkynen    www.olanextraa.fi

- L u k i j a n   k y n ä s t ä - 
Tällä palstalla saa ottaa kantaa asioihin ja olla omaa mieltään, 
mutta ketään ei saa henkilökohtaisesti loukata. Asiattomia nä-
kemyksiä ei julkaista.
Mieluusti mielipiteet sähköpostitse: reijomedia@hotmail.com tai 
sitten soittamalla toimitukseen: 050 336 8425.

Joulutähti yhä
kukkii vaan. Salmiska kiikutti 
uuden kuvan joulutähdestään, 
jonka viime joulukuussa hankki 
Kukkakauppa Diiasta. Sieltä ker-
rottiin, että kyseessä on kuivan-
tolaisen puutarhan kasvattama 
kukka. 

Jos joulutähti on kukassaan 
vielä ensi jouluna, niin sitten 
julkaistaan kuva. Muuten ei enää.

Toimitus

Kuka tunnistaa nämä rintamamiehet?

Oheinen kuva on julkaistu Etelä-Suomen Sanomissa 27.4. 2017. Kuvassa on Orimattilan miehiä. 
Paikka on Tienhaaran maasto elokuussa 1944, jossa miehet tutkivat kotirintamalta tullutta lähetystä.

Keitä ovat kuvassa olevat miehet? Jos tunnistat heidät tai jonkun heistä, niin laita postia:
tuulikki.rantanen@gmail.com

Kiitos kisoista
Orimattilassa järjestettiin 
suunnistuskisat kesä-heinä-
kuun vaihteessa, jossa oli kiva 
nähdä suunnistajia Lähde-
puiston alueella. Se oli oikein 
piristävä juttu, kun sai läheltä 
seurata miten ne rastit löytyi-
vät. Suunnistajia oli pikkupojista 
eläkeikäisiin. Kiitos Rastivarsoil-
le, jatkossakin olisi kiva saada 
näitä kisoja keskustaan!

Fani Rataskujalta

Tämä joulutähti on 
saanut substraalia ja 
rakkautta, kun aina vaan 
jaksaa kukkia.

Valitettavasti
Koivulan alueen läpi kulkeva 
puistopolku on kamala kävellä 
ja ajaa pyörällä, kun se päällys-

tettiin kivimurskeella keväällä. 
Ensin se näytti hyvältä, mutta 
nyt on terävä ja isokokoinen 
murske noussut pintaan ja sa-
tuttaa jalkoja jopa kengänpohjan 
läpi. Koiratkaan eivät tykkää, kun 
terävä murske pistää tassuja.

Me lapsena juoksimme sitä 
polkua paljain jaloin, mutta ei 
onnistu lapsilta enää, kun on 
niin teräviä kiviä. Nyyh.

2xMari, Tiina ym.

Luhtikylässä suuri tapahtuma 9.9.2017

Suomenhevonen 110 vuotta
Luhtikylässä järjestetään lau-
antaina 9.9. suomenhevosen 
kunniaksi koko perheen ta-
pahtuma, jossa juhlistetaan 
suomenhevosen 110-vuoti-
sjuhlavuotta. Tapahtumassa 
päästään tutustumaan niin 
suomenhevosen historiaan kuin 
nykypäivään hevosalan osaajien 
opastamana. Suomenhevonen 
110v. on osa Suomen itsenäi-
syyden satavuotisjuhlavuoden 
ohjelmaa vuonna 2017.

- Ohjelmassa on mm. kärry-
ajelua ja talutusratsastusta se-
kä kyntöä ja äestystä entisajan 
malliin suomenhevosella, ohjissa 
Niilo Juselius ja Teuvo Holma. 
Tukkisavotan taukolaavulla 
on esillä vanhoja työvälineitä. 
Poriseepa nuotiolla nokipannu-
kahviakin, kertoo Luhtikylän Nuo-
rela ry:n puheenjohtaja Helena 
Kainulainen.

Ratsumieskillan Lahden Es-
kadroonan ratsuosasto esiintyy 
sekä esittelee sotaratsujen va-
rusteita.

- Keppareille on este- sekä 
kouluratsastuskisat. Ilmoittau-
tumisohjeet kisoihin tulevat net-
tiin elokuun alkuun mennessä, 
huomauttaa sihteeri Hanne 
Syrjäläinen.

Kouluratsastusnäytöksestä 
vastaa mallusjokelainen Siiri 
Kyrö, joka myös tuomaroi keppa-
rikisoja. Mukana tapahtumassa 
korumies Arvi sekä muita pai-
kallisia tuottajia ja käsityöläisiä.

Vielä ehdit ilmoittautua mu-
kaan! Laita s-postia luhtikylan-
nuorelary@gmail.com.

Mallusjoen hitaat miesvoimis-
telijat hämmästyttävät meitä 
notkealla esiintymisellään.

Kahviosta löytyy kahvia ja 
pullaa, sekä soppaa tykistä ja 
makkaraa grillistä. Arpajaisten 
pääpalkintona on liput kahdelle 
Helsinki International Horse Sho-
wn perjantainäytökseen. Face-
bookissa myös valokuvakilpailu.

Juhlintaan osallistuu paikallisia 
hevosalan yrityksiä, seuroja ja 
harrastajia. Tapahtuma järjeste-

tään pääosin paikallisin voimin, 
suurimmaksi osaksi talkootyö-
nä, yhteistyössä naapurikylien 
seurojen kanssa. Tapahtumaan 
ei ole pääsymaksua.

Suomenhevosen virallisena 
juhlapäivänä, keskiviikkona 
6.9. nostetaan lippu salkoon 
Nuorelassa. Luhtikylän koulu-
laiset osallistuvat seremoniaan 
ja kylän hevoset nähdään kul-
kueessa kylän ympäri. Jos ha-
luat osallistua hevosesi kanssa 
kulkueeseen, laita s-postia jo 

aiemmin mainittuun osoitteeseen 
ja tule mukaan!

- Tapahtuman tietoja päivite-
tään kesän aikana ja ohjelma-ai-
kataulu tarkentuu myöhemmin, 
joten olkaa kuulolla, Helena ja 

Hanne suosittavat.
Lisätietoja löytyy facebookista: 
Luhtikylän Nuorela ry

tai nettisivuilta www.luhtikylan-
nuorela.webs.com

Tapahtumaa sponsoroivat: Hel-
sinki International Horse Show, 
Vahvatassu, Osuuskauppa Hä-
meenmaa, Jokimaan ravikeskus, 

Hankkija Lahti, Sähköasennus 
Olin & Tuomiset Oy, Hevos-
urheilu-lehti, Suomen Ratsut 
ry, Kehräämö ja Olan Extraa. 
Tapahtumasta lisää elokuun 
Extrassa 16.8.

Helena, sylissään Otto, Tillikka ja Hanne toivottavat kaikki sydämellisesti tervetul-
leiksi juhlistamaan suomenhevosta Luhtikylään!

“ Ohjelmassa on mm. kärryajelua ja talu-
tusratsastusta sekä kyntöä ja äestystä 
entisajan malliin suomenhevosella.
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Hyvän unen 
hirssiakanatyyny 
Muotoutuu yksilöllisesti, 
antaa luonnollisen tuen.
Puhdas luonnontuote, 
ei hiosta, on pitkäikäinen. 
Koko 45 x 55 cm
Nyt tarjous 38 € 
(ovh 48 €) 

www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

ARTJÄRVI – PÄIVÄT
13. – 16.7.2017

TORSTAI 13.7. 
KESÄILLAN KYMPPI
- Vuorenmäki klo 18.30, Salmelantie 222   
ONKIKILPAILU Vuorenmäen uimaranta klo 18.00 
PERJANTAI 14.7. 
KARAOKEMUSIIKKIA SALMELAN TORI klo 18-20
- torikahvila avoinna 
LAUANTAI 15.7. 
TORITAPAHTUMA

(toripaikkojen varaukset p. 040 555 3436/Päivi)

lounas klo 11-14
 taidenäyttely 10-15

Kirkkotie, avoinna klo 10-13
Värjärintie 2, kahvila klo 10-15,

trubaduuri, Navettagalleriassa näyttely
Värjärintie 3-5, avoinna klo 9-14 

 Kinnarintie 32, avoinna klo 10-14
Kimonkyläntie, avoinna 13-15

Salmelantie 222 klo 15 - Läpimätä kattoremppa

SUNNUNTAI 16.7. 
KANSANLAULU MESSU Artjärven kirkossa klo 10.00
Kirkkokahvit ja kotiseutujuhla seurakuntakodissa 

 avoinna klo 12-15 
 Värjärintie 2, kahvila klo 10-15

Värjärintie 3-5, avoinna klo 9-14
Salmelantie222 klo 15 ja 18 - Läpimätä kattoremppa

 Mari Aulisen taidenäyttely klo 15-20

Tero on uusi marketpäällikkö
S-Marketissa on marketpäällikkö 
vaihtunut, kun Minna Kovero jäi 
vauvalomalle ja ruoriin tarttui 
Tero Vehko toukokuun alusta 
alkaen. Samaan aikaan Orimatti-
laan siirtyi myös apulaismarket-
päälliköksi Arla Kirjonen.

Extraa kävi kyselemässä mistä 
Tero tulee ja mitä hän tykkää 
Orimattilasta.

- Tulen Lahdesta, olen naimi-
sissa ja kahden lapsen isä. Har-
rastuksiini kuuluu monipuolinen 
liikunta, varsinkin crossfit, joka 
on vienyt mukanaan. Crossfit on 
kuntoilumuoto, jossa tavoitteena 
on kehittää tasaisesti eri fyysisiä 
ominaisuuksia, Tero selvittää.

Osuuskauppa Hämeenmaan 
palveluksessa Tero on ollut 
vuodesta 2006. Hän on ollut 
esimiestehtävissä aiemmin 
Kukkilan ja Myrskylän Salessa 
sekä Padasjoen ja Renkomäen 
S-Marketissa. 

- Orimattila tuli tutuksi, kun 
ajoin kaupungin läpi Myrskylään, 
joten jonkin verran tunnen jo 
paikkaa. Tämä on Hämeenmaan 
suurin S-Market, joten saan teh-
dä työtä todella isossa kaupassa. 

Tero kiittelee S-Marketin laajaa 
valikoimaa, jota voi verrata jopa 
Prismaan. Hän antaa painoarvoa 
myös leipien paistopisteelle, josta 
saa joka päivä itse paistettuja 
tuoreita tuotteita. Samoin he-
delmä- ja vihannesosasto on 
erityisen laaja ja tuotteita on 
monipuolisesti.

- Täällä on konsepti kohdal-

laan, toki pikku viilausta tuon 
tullessani, mutta hyvältä on 
näyttänyt alusta alkaen. Myös 
henkilökunta on erittäin osaa-
vaa ja asiakaspalvelu toimii. 
Asiakkaat antavat positiivista 
palautetta. Se on hyvä mittari.

- Jatkossakin S-Marketista 
löytyy lähialueen tuottajien kas-

vattamia tuotteita. Siitä on selvää 
etua kuluttajille, kun tuotteet ovat 
aina tuoreita ja hintatasokin saa-
daan pysymään kohdallaan, kun 
tuotteet tulevat läheltä.

- Orimattila vaikuttaa oikein 
mukavalta paikkakunnalta. Asi-
akkaitten kanssa olen jo jonkin 
verran tullut tutuksi ja minua saa 

ottaa kaupassa hihasta kiinni ja 
vaihdetaan kuulumisia.

- Meillä on kaupungin laajin 
valikoima päivittäistavaratuot-
teita, joissa hinta laatu ovat 
kohdallaan, lisäksi osuuskau-
pan jäsenenä saa ostoksista 
bonusta. Tervetuloa ostoksille, 
Tero toivottaa.

- Myös leipien paistopisteen tuotteiden määrä on saanut kiitosta asiakkailta, Tero 
sanoo.

Orimattilan Osuuspankki palvelee:

Tule vaikka illalla
rahoitusneuvotteluun
Tekeekö tiukkaa päästä pankkiin 
neuvottelemaan rahoitus- ja lai-
na-asioista arkisin, kun olet töis-
sä tai et muuten pääse käymään 
pankissa päiväaikaan? Ei hätää, 
sillä Orimattilan Osuuspankin ra-
hoitusasiantuntija Juha Viljanen 
on tavattavissa ihan silloin kun 
asiakkaalle parhaiten sopii.

- Tarjoamme Orimattilan 
Osuuspankissa nyt palvelua, 
jossa asiakas voi valita ra-
hoitusasioissa tapaamisen ja 
neuvottelun juuri hänelle sopi-
vaan aikaan. Joustavasti niin, 
että homma pelaa ja asiakas 
on tyytyväinen, Juha selvittää.

- Olen periaatteessa aina tavat-
tavissa, kun asiakas haluaa tietää 
laina- ja muista rahoitusasioista. 
Kelloa ei tarvitse katsoa, kun 
minulle soittelee ja sovitaan ta-
paaminen. Iltaisin ja jopa viikon-
loppuisin olen valmis tapaamaan 
täällä konttorilla. Jos en ehdi 
vastaamaan puhelimeen, niin 
soitan sitten takaisin ja sovitaan 
palaverista. Myös sähköpostilla 
saa kätevästi yhteyden.

- Nyt on lainojen korot jo pit-
kään olleet historiallisen alhaalla, 
joten se kannattaa hyödyntää 
ja sopia vaikka kodin remontin 
rahoituksesta.., tai sitten jostain 
suuresta haaveesta, kuten ve-
neen tai moottoripyörän han-

kinnasta. Ihan mitä asiakas nyt 
vaan haluaakin, niin olen valmis 
keskustelemaan ja antamaan 
rahoitukseen liittyviä neuvoja ja 

opastan kaikissa rahoitukseen 
liittyvissä asioissa.

Juhalla on vahvaa kokemusta 
kiinteistönvälityksestäkin, joten 

hän osaa auttaa myös asunto-
kauppoihin liittyvissä rahoitus-
asioissa.

- Se oma koti, se on elämän 
yksi tärkeimmistä asioista. Uuden 
talon rakentaminen tai valmiin 
ostaminen sekä asunto-osak-
keen hankkiminen on aina iso 
juttu. Silloin kannattaa kääntyä 
ammattilaisten puoleen, että 
kaikki sujuu parhain päin. 

- Esimerkiksi millainen kodin 
remontti on tarkoitus tehdä, ja 
jos remonttiin tarvitaan rahoi-
tusta pankin kautta, niin on hy-
vä olla yhteydessä pankkiin jo 
riittävän aikaisessa vaiheessa. 
Silloin voidaan arvioida minkä 
suuruiseen remonttilainaan on 
mahdollisuuksia. Jo heti suun-
nittelun alkuvaiheessa kannat-
taa olla yhteydessä minuun, niin 
opastan asiassa eteenpäin, Juha 
sanoo.

Tämä Osuuspankin joustava ja 
liikkuva palvelumuoto on otettu 
hyvin vastaan. Monet ovat kii-
telleet, kun on päästy neuvotte-
lemaan rahoitusasioista pankin 
aukioloaikojen ulkopuolellakin.

- Useimmiten tapaamme täällä 
konttorilla iltaisin tai viikonlop-
puisin, silloin kun se asiakkaalle 
sopii parhaiten. Tarvittaessa olen 
valmis käymään myös asiakkaan 
luona, mutta mieluiten palvelen 
pankissa.

Juhan tavoittaa numerosta 
040 507 3610 tai sitten säh-
köpostilla: juha.viljanen@op.fi 

Palvelu on tarkoitettu hen-
kilöasiakkaille, mutta tietty 
yritysasiakkaatkin Juha hoitaa 
eteenpäin Osuuspankin yritys-
palveluun.

- Asiakas saa valita itselleen sopivan tapaamisajan. 
Soitellaan ja nähdään, sanoo Juha.

Tulevia kivoja jutskia…

Artjärvipäivillä voima jyllää...

13.07.-16.07. Artjärvi-päivät
21.-22.07. Kantrimeininkiä, Kehräämö.
23.07.-29.07. Mallusjoen Takinkääntöviikko
29.07. Orimattilan Tähtikisat, urheilukenttä
19.08. Orimattila Cruising, Kehräämö alk. klo 16.
06.09. ja 09.09. Suomenhevosen päivä Luhtikylän Nuorelassa.

Huom! Muutokset mahdollisia.
Mikäli haluat tapahtumastasi maininnan Olan Extraan, niin lähetä 
pikku postia: reijomedia@hotmail.com
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Reilut puolitoista viikkoa on 
aikaa Orimattilan kesän kuu-
mimpaan tapahtumaan, sillä 29. 
kanrit vietetään pe-la 21.-22.7. 
Viimeistään nyt aikamäärä on 
laitettava allakkaan ja lähdettävä 
mukaan kantrimeininkiin.

Kantrikulkue starttaa perjantai-
na klo 18 Jokivarren koululta ja 
etenee Käkeläntietä Viljamaan-
tielle, josta Puistotielle ja liiken-
neympyrän kautta Erkontielle, 
josta Artjärventien yli ja Kehrää-
mölle. Se perinteinen reissu, joka 
on hyväksi havaittu osallistujien 
ja hurraajien kesken. S-Marketin 
kulmilta kajahtaa musiikkia kul-
kueen aikoihin, pikkasen ennen 
ja jälkeenkin.

Vehkeet kuntoon kulkueeseen 
ja mukaan!

Kaksi iltaa
iloista menoa

Perjantai-iltaa jatketaan Kehrää-
mön nurtsilla, jossa on moni-
puolista touhua. Koko kattaus 
näkyy oheisessa ilmoituksessa, 
joten vilkaise sitä!

Perjantaina paikallisten bändien 
lisäksi esiintyy Mikko Alatalo, 
joka on aina ollut kantrimiehiä. 
Musiikkia on luvassa koko illan 
ja tarjottavaa löytyy, kahvia ja 
limsaa sekä vähän vahvempaa-
kin juomaa.

Liput perjantaille maksavat 10 
euroa. Lapset pääsevät mukaan 
ilmaiseksi vanhempiensa seu-
rassa.

Lauantaina kantrimeininki 
jatkuu Kehräämön Villa Ladon 
nurkissa. Luvassa on taas rentoa 
menoa ja musiikkia. Illan veto-
naulana on Jukka Kuoppamäki, 
joka on yksi suomalaisen kevy-
enmusiikin parhaista paloista. 
Jukan käsialaa ovat monet tun-
netut ja suositut biisit, kuten Jari 
Sillanpään esittämä ”Satulinna” 
ja Katri-Helenan ”Ei kauniimpaa”.

Lauantaina on myynnissä 
Merosen sikaa vartaassa, jo-
ten kenenkään ei tarvitse olla 
bileissä nälkäisenä.

Liput lauantaille maksavat 
15 euroa ja lapset ilmaiseksi 
vanhempiensa mukana.

Mariian kasvisruokavinkki
KESÄ on perinteisesti monille meille suo-
malaisille myös mökkeilyn kulta-aikaa. 
Luonto vetää puoleensa, ja niin perheet, 
suvut kuin ystäväporukat hakeutuvat 
mielellään metsän keskelle tai järvien 
äärelle. Kesään kuuluu toki myös herkut-
telu! Grillimakkara ja olut maistuvat mo-
nille mutta yhä useammat haluavat myös 
valmistaa kulinaristisempia nautintoja 
ruokapöytään.

Tällä kertaa valmistin teille kesäisen pe-
runasalaatin vegaanisena, täynnä makua 
ja hyvää tekeviä kasviksia. Tästä määrästä 
syö neljä muun ruoan lisäkkeenä.

Kesäinen perunasalaatti

500 g uusia perunoita pestynä ja keitetty-
nä (ei tarvitse kuoria)

yhden kesäsipulinipun sipulit TAI sen verran 
että vastaa yhtä normaalikokoista sipulia

4 rkl auringonkukansiemeniä
oliiviöljyä

Mariia antaa 
Extraa-leh-
den luki-
joille ihania 
ruokavink-
kejä, joissa 
kasviksilla on 
suuri osuus.

ruususuolaa tai puhdistamatonta meri-
suolaa

nippu retiisejä, 200 g kukkakaalia
n. 1,5 dl tuoreita herneitä tai puolisen 

pussia pakasteherneitä
puolet tilliruukusta ja puolet sipulinipun 

vihreistä varsista

Kastike: avokado, 4 rkl oliiviöljyä, ¾ tl 
ruususuolaa, ½ sitruunan mehut, 1 tl 
mustapippurirouhetta ja 1 tl sipulijauhet-
ta, 1-2 valkosipulin kynttä

Kuutioi jäähtyneet perunat reilun kokoi-
siksi paloiksi. Kuullota öljyssä kuutioidut 
sipulit ja siemenet. Lisää vajaa tl suolaa. 
Kuutioi kukkakaalit suupaloiksi. Viipaloi 
retiisit, silppua sipulinvarret ja tilli. Yhdis-
tä kastikkeen ainekset ja sekoita sauva-
sekoittimella tasaiseksi. Yhdistä kulhossa 
kasvikset, sipuli, perunat ja kastike. Tarkista 
suola (saa maistua!)

loista kesää!
Mariia Kotila

mariiashealthjourney.fi

Värisilmästä nyt
myös lasiterassit
Värisilmä on kodinsisustuksen 
ammattilainen ja haluaa tarjo-
ta asiakkailleen myös kaikkea 
kotiin ja asumiseen liittyvää 
mukavuutta.

- Valikoimiimme kuuluvat nyt 
myös Keraplastin laadukkaat 
valmisterassit ja terassilasi-
tukset, kertoo kauppias Aimo 
Lappalainen.

- Lasitetulla terassilla saadaan 
lisää asumismukavuutta, ja 
omalla terassilla voi olla myö-
häiseen syksyyn, kun lasiseinät 
ja katto suojaavat sateilta ja 
kylmältäkin.

Esimerkiksi 12 neliön (3x4m) 
lasiterassien hinnat ovat alkaen 
5100 euroa ja lisäksi päälle mah-

dollinen lattialaudoitus.
- Orimattilassa on paljon 1970-

90 -luvuilla rakennettuja omako-
titaloja, joissa on terassi, jonka 
päällä on kattolippa. Nyt tällaisiin 
kohteisiin voidaan tehdä liuku-
lasituksella seinät. Esimerkiksi 
noin 4 metriä leveän liukuseinän 
saa alle 1000 eurolla.

Aimo suosittaa, että nopein 
ja edullisin tapa on käyttää 
vakiomittaisia lasituksia. Toki 
lasitukset tehdään myös asi-
akkaan omiin mittoihin.

Kaikkiin terasseihin löytyy 
myös lattialaudat Värisilmästä. 
Tänä keväänä Suomen mark-
kinoille tulleet Elegro-terassi-
laudat ovat saavuttaneet suurta 

kiinnostusta.
- Täysin huolto- ja hoitova-

paassa laminaattipintaisessa 
terassilaudassa on valittavana 
kolme eri kuosia.

- Kannattaa tulla kysymään 
tarjous niin lasiterassista kuin 
terassilaudoistakin, Aimo suo-
sittaa.

Terassilaudoissa löytyy 
kolme eri kuosia.

- Tämä malliterassi on esittelyssä Värisilmän pihassa Kärrytiellä, Aimo sanoo.

Jukka Kuoppamäki, Mikko Alatalo…

Kantrit porskuttaa

Kantrikulkue vetää taatusti taas…

Jukka Kuoppamäki on lauantaina mukana menossa. 
Mikko Kuustonen ehkä ensi vuonna?

Kehräämön nurtsille kannattaa lähteä naattimaan.

- Tervetuloa mukaan, toi-
vottaa tuttu Countryman.
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KANTRIT
Maailman pienimmät kantrifestarit
PE-LA 21.-22.7. 2017 klo 18.00
Orimattilan Kehräämö, Pakaantie 1 
KAIKEN KANTRIKANSAN KULKUE
starttaa Jokivarren koululta perjantaina 21.7. klo 18.00.

21.-22.7. 2017

ORCUS BAND

FREEBAND

ROCKVOYAGE

LEANERS BAND

JOENSUU RIIHIMÄKI JUKKA KUOPPAMÄKI

MIKKO ALATALO

PERJANTAI 21.07.

klo 18.00 Kulkue läpi kaupungin Kehräämölle

klo 17.00 Country-lato, salon open
klo 18.00

 
ORCUS BAND, kantrilatoarena

 klo 19.30 FREEBAND kantritunnelmissa
klo 21.00 ROCKVOYAGE 
klo 22.30 MIKKO heinähattu-ALATALO

Tule viihtymään kesäiltaan!  Mukavaa musiikkia joka makuun!
 Kantrimurkinaa tarjolla – virvokkeen kera.  Purtavaa paalilla rennossa

kantrimeiningissä. Kahvia ja Sirpan kantrimunkkia, kantrimakkaraa...

lapset veloituksetta aikuisten mukana.

Erillinen anniskelualue. TERVETULOA MUKAAN!
Kantritapahtuman tiedustelut: 0400 492 944 tai 040 556 4563

Kantrilady, naapurintyttö Riitta ja kantrisisko Lea 
ovat kahvinkeitossa pe 21.7.

Riitan
IHMETEIPPIÄ
vain kantreilta

ERIKOIS-

TARJOUS: 5 €
rulla

klo 23.20 alue tyhjä…
Kantrikuulutus:
RIITTA naapurintyttö
kahvilasta.  Liput 10 

Liput pe 10 € la 15 €www.markprint.fi

€

Mukana Orimattilan KantritanssijatRIITTA

LAUANTAI 22.07.
klo 17.30 The Wave Band 60 luvun tunnelmissa
klo 17.00 Country-lato, salon open

klo 18.00 Sikaa vartaassa a’la Meronen
klo 19.00 LEANERS BAND Keijo Johanssen&co
klo 20.30 JOENSUU RIIHIMÄKI Band
klo 22.00 JUKKA KUOPPAMÄKI
 - sininen ja valkoinen -tunnelmissa.

- ONNEA SUOMI 100 vuotta!
klo 23.30 alue tyhjä…
Mukana Orimattilan Kantritanssijat
LIPUT 15 €, Country-possuateria 15 €

ELINKEINOTOIMI
www.hennaan.fi
www.visitorimattila.fi

Orimattilan
KEHRÄÄMÖ

Menossa myös mukana:
Orimattilan
OSUUSPANKKI

Myrskylän
SÄÄSTÖPANKKI

Orimattilan
PUTKITYÖ Oy

SÄHKÖASENNUS Oy
Olin & Tuomiset
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Topintie 2, 16300 Orimattila

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

Nuorela Hots & Wheels
Nuorelassa rokataan jo kolman-
tena vuonna peräkkäin! Tarjolla 
takuuvarmaa rautakitaralan-
kamusiikkia sekä häikäisevä 
tanssishow! Pihaan mahtuu 
isommallakin cadillacilla vaik-
ka voit tulla myös traktorilla 
tai potkumopolla, ihan sama, 
kunhan tulet!

The Moments soittaa ja kah-
viosta löytyy kahvia ja pullaa. 
Ai mikä se ”hots” on? No siitä 
osuudesta vastaa burleskitaitei-
lijat The Ravishing Shangri-La 
Rubies.

Liput 12,- (käteinen). Järj. 
Luhtikylän Nuorela ry

Burleskitaiteilijatkin ovat 
mukana rokkaamassa!

Tero Pitkämäki
heittää Tähtikisoissa
Lauantaina 29.7. klo 14 alkavis-
sa Tähtikisoissa on Antti Ruus-
kasen vuonna 2013 heittämä 
kenttäennätys 84,05 vaarassa, 
kun Tero Pitkämäki osallistuu 
keihäskilpailuun. Tero on tällä 
hetkellä maailmanlistan neljän-

tenä tuloksella 88,27.
Kisaamassa myös iso joukko 

muita kansainvälisiä ja kotimai-
sia huippu-urheilijoita! Tervetuloa 
paikan päälle kannustamaan Tero 
ja muut urheilijat huippusuori-
tuksiin!

Heittääkö Tero nurin Antin kenttäennätyksen?

Nyt mennään eikä meinata

10 päivää h-hetkeen!
Piia Andelinin ja Johanna 
Kakon vattanpohjassa alkaa 
olla pientä jännitystä, sillä Ar-
tic Challenge-haastekisa alkaa 
lauantaina 22.7. Levin vaativassa 
tunturimaastossa. Silloin otetaan 
Orimattilan naisista mittaa ja 
katsotaan miten he selviävät 
rankasta kisareissusta pölkyn 
kanssa.

- Pikkuhiljaa alkaa himmai-
lu, eikä enää treenata täysillä, 
tehdään vaan kevyttä liikuntaa, 
Piia sanoo.

- Sopii mulle, että liikutaan vä-
hemmän ja syödään enemmän, 
ladataan hiilihydraattivarastoja 
ja ollaan sitten hyvässä iskussa, 
säestää Johanna.

Myös erilaisia geelejä pitää 
hankkia, joita sitten imeskel-
lään kisan aikana ja saadaan 
energia imeytymään mahdol-
lisimman nopeasti.

- Geelejä on pakko kokeilla 
etukäteen, jos joku ei sovikaan 
vatsalle ja se heittää sitten yllärin 
itse kisassa, Piia pohtii.

- Juomaa pitää olla paljon 
mukana. Mitään tölkkejä ei voi 
olla matkassa, sillä luontoon ei 
saa heittää mitään roinaa kisan 
aikana.., Johanna miettii.

He päätyvät siihen, että pitää 
hankkia kummallekin juomare-

Tässä mennään käsivoimaharjoittelua Ämmäntöyrään 
telineillä. Vastaavaa tulee eteen myös itse kisassa.

put, joihin mahtuu 2-3 litraa juo-
mia sekä geelit mukaan. Reput 
on helppo kuljettaa selässä ja 
ei ole väliä vaikka ne kastuvat 
lammen ylityksessä, joka iskee 
ekana eteen, kun kisa alkaa.

Piia ja Johanna aikovat selättää 
haastekisan kolmessa tunnissa. 
Se tietää koko ajan painamista 
täysillä ylöspäin Levin rinteitä. 
Matkaan mahtuu peräti 18 
suorituspistettä, joissa joutuu 
tekemään rankkoja suorituksia.

- Etukäteen tiedämme jo lähes 
kaikki rastit, tai niiden nimet. Ei 
tietenkään missä mittakaavas-
sa jutut ovat ja mitä missäkin 
joudutaan oikeasti tekemään. 
Vain kolme on täysin salattuna… 
Se selviää sitten pelipaikalla ja 
sitä ei etukäteen murehdita, Piia 
toteaa.

Molemmat uskovat, että tu-
levat kokemaan monta kertaa 
riittämättömyyden tunteen, 
mutta varmasti yhtä monta 
kertaa myös tunteen, että on 
voittamaton, mikään ei voi enää 
pysäyttää MEITÄ.

Haasteena kisassa onkin: It-
sensä voittaminen, tahdonvoima, 
tiimityö ja luonnon kunnioitta-
minen.

Kisaan on ilmoittautuneita 
ympäri Suomen lähes 400 ur-
hoollista. Tiettävästi Orimattilan 
seudulta ei ole mukana muita 
kuin Piia ja Johanna. Toivotamme 
heille hyvää reissua ja tsemp-
piä! Haastekisasta sitten juttua 
elokuun Extrassa.

Muistathan lemmikkieläinten
turvallisuuden myös matkoilla
Vaikka kesän lämpö tuntuu 
vielä pakenevan meiltä, niin 
on keskustelu lemmikki-
eläinten matkustamisesta 
joka vuotuinen aihe, jossa ei 
voida aina välttyä eripuralta. 
On hyvä ottaa matkustaes-
sa tiettyjä asioita huomioon, 
mutta tässäkin aiheessa 
tasapainon löytäminen on 
tärkeää. 

Koiran kanssa matkus-
tettaessa on ensisijaisen 
tärkeää huomioida liiken-
neturvallisuus. Ei tarvitse 
kummoisiakaan äkkiliikkeitä 
tai jarrutuksia kun karvaka-
veri muuttuu tykinkuulaksi. 
Yksinkertaisin ratkaisu on 
koirien turvavyövaljaat. 
Pienemmät koirat ja kissat 
sekä jyrsijät matkustelevat 
parhaiten kuljetuskopeissa. 
Isoimpia koiria varten tarvi-
taan järeämmät häkit, joita 
autoihin valmistaa mittati-
laustyönä esimerkiksi pai-
kallinen Le-Met.

Kuumuus on liikennetur-
vallisuuden jälkeen toiseksi 

tärkein huomioitava seikka. 
Koirille on olemassa monen-
moisia viilennystuotteita aina 
alustoista huiveihin. Vuoden 
pirkkaniksi aiheesta on vesi-
pullojen pakastaminen: juo-
mapullo täytetään vedellä, 
jonka jälkeen se pakastetaan 
ja kiedotaan esimerkiksi pyyh-
keeseen, joka sijoitetaan eläi-
men ympärille. Kuljetuskopissa 
matkustavalle ilmanvaihto 
voidaan hoitaa tuulettimella.

Ja sitten on se kuuma pe-
runa: autoon jätetty lemmikki. 
Tässä on herkkä raja siinä, 
ettei asiaan puututa, tai että 
poliisit soitetaan saman tien 
paikalle. Hetkellinen tilanteen 
seuranta on hyvä tapa toimia, 
mutta jokainen ihminen toimii 
näissä tilanteissa oman oma-
tuntonsa mukaan. Ja onhan 
toisaalta ihana huomata, mi-
ten eläinrakkaita me ihmiset 
luonnostamme olemme. 

Katja Kalenius
VahvaTassu

Rekulla on turvavyöval-
jaat. Nyt on turvallista 
matkustaa autossa.

Elokuussa EXTRAA 16.8.
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Huh, hellettä!
Heinäkuuta mennään ja 
kohta tulee joulupukki. 
Sitä ennen väännetään 
monet tortut ja orkutkin. 
TV-uutisissa kerrottiin, että 
Suomen lentopallonaiset ovat 
tuskailleet pelinsä kanssa. 
Onneksi Orimattilassa ei ole 
naislentopalloilijoita…

* * *
Moni myös on tuskaillut, kun 
on kieltomerkistä huolimatta 
ajanut Niementien jatkeena 
olevaa tietä vanhalle Por-
voonjoen puusillalle, jossa 
betonipossut sitten estävät 
matkanteon. Ähä kuti! Siinä 
onkin sitten peruuttamista 
aika pitkä matka, kun tuli 
ajettua väärin. Ympäri kun ei 
pääse. Toisaalta moottoriajo-
neuvolla ajo kielletty -merkki 
olisi hyvä panna myös Luh-
tikyläntieltä erkanevan pel-
totienpätkän alkuun, etteivät 
syyttömät tietämättömät aja 
väärin sinne vanhalle tielle.

* * *
Isoja bileitä on heinäkuussa. 
Ekana Artjärvi-päivät, jonne 
meikä menee voimanai-
nen-kisaan kannustamaan 
yhtä ihanaa. Sitten osallistun 

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. 10.500 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
16.08.2017

21.-22.7.
TAAS 
ILOISTA
KANTRIMEININKIÄ!

torstaisin klo 17-19.
3. krs. Pekka

Löytty 044 3160 925

SUOMI-
TIKKAA

Kehräämöllä

Kymmenien vuosien
kokemuksella
SELVÄNÄKIJÄ MARJA
Varaa aikasi 040-5687380
www.marjahuovinen.com
Facebookissa:
Selvänäkijä Marja Huovinen

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

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

Tervetuloa!

Alusta asti oikeista
raaka-aineista

itse tehtyä
HERKULLISTA

RUOKAA

LAAJA OLUTVALIKOIMA
Tule ja testaa!

PAKAANTIE 1, ORIMATTILA
www.ravintolatehdas.fi

TAVATAAN TAAS
ARTJÄRVI-päivillä

lähes kaikkeen mahdolliseen 
ja haastan Kimmo Kuparisen 
mukaan voimamies-kisaan. 
Meikä ei siihen osallistu, kun 
olen käyttänyt dopingia.

Sitten on kantrimeininkiä, 
jossa kuulemma on oikein 
iso meininki päällä. Sinne 
mennään taatusti.

Heti perään on Mallusjoen 
takinkääntöviikko, jonne pitää 
ehdottomasti osallistua mo-
nien Orimattilan päättäjien. 
Varsinkin niiden, jotka ovat 
syöneet sanansa äänestäjille, 
myös Henna-jutussa. Kuinka 
te kehtaatte?

Jymyn Tähtikisat kisaillaan 
29. päivä ja sinnekin oli tar-
koitus mennä. Vielä ei kai saa 
kertoa, että itte Tero Pitkämäki 
on mukana ja kolmiloikkaa-
jatyttö ei välttämättä hyppää. 
Mutta ans kattoo mitä Veini H. 
ja Juho L. nyt saavat aikaan.

* * *
Aika moni ei varmaan usko, 
että aika moni tonkii Orimatti-
lan keskustan alueella roskik-
sia ja etsii sieltä ruokaa? Tä-
mä on ihan totta, ja Koivulan 
Kioskilla roskista pöyhivästä 
miehestä lähetettiin Eetvartille 
oikein valokuvakin, mutta sitä 
ei julkaista.

Toinen kuva kyllä julkaistaan 
ja uudestaan, kun kaljupää-
toimittaja oli julkaissut sen 
väärässä yhteydessä viime 
lehdessä. Oheisessa kuvassa 
ei jonoteta Kehräämöllä äm-
päreitä, vaan Hennan ok-tont-
teja, jotka ovat vihdoinkin 

tulleet hakuun! Hieno juttu!
* * *

Kuvassa keikistelee Orimat-
tilan kesämies. Mitäs tytöt 
tykkäätte jupin vaatetuksesta, 
jos törmäätte tyyppiin Erkon-
tiellä?

Bussipysäkin merkki makaa ruohikossa. Nyt merkki 
pystyyn, että Hennaan matkustavat otetaan kyytiin 
pysäkiltä.

Vanhalle puusillalle ei ole ajamista. Betonipossut 
ovat aiheuttaneet monille perkeleitä, kun niihin on 
törmännyt pimeässä.

* * *
Meikä ostaa aina Orimatti-
lasta tai Myrskylästä kaiken 
mitä tarvitsen. Aiemmin ostin 
sulttaanit Pukkilasta, mutta 
nykyisin en tarvi niitäkään, 
kun ei tule kuin tippa ja sekin 
silmästä. No, ei vaiskaan… 
Puhtia riittää Eetvartin pun-
tissa!

* * *
Huomasin juuri, että olen 
ostanut Mascotista kolmet 
ihan samanlaiset kengät, 
jota ihmettelin (dementiaa 
jo?). Ovat muuten Dr Wiio 
-tuotemerkillä varustettuja, 
kestäviä ja jalkaan sopivia 
kävelykenkiä. Ei ole jalat tur-
voksissa eikä känsillä. Sopivat 
hyvät jalkineet. Suositamme.

* * *
Heinäkuun helteitten kunniak-
si julkaisemme jääpalakoneen 
kuvan, jossa on pikkasen 
isompi jääkikkare nostettu 
Villikkalanjärvestä. Harvoin 
jääkaira porautuu noin hyvin.

* * *
Kuka kumma on kaatanut lin-
jabiilipysäkin Luhtikyläntien 
varrelta, läheltä Juonalantien 
risteystä? Nyt se sitten äk-
kiä pystyyn, että viimeistään 
joulukuussa Kelotien ja 
Mäntykaaren asukkaatkin 
pääsevät nousemaan kau-
pungin tarjoamaan bussiin, 
joka vie matkustajia Hennan 
juna-asemalle.

Niittokonemies on saanut 
pysäkkitolpasta aika tällin, 
kun se siellä heinikossa 
makasi… Varmasti heräsi. 
Kumpi?

* * *
Tällaista touhua. Tutuille taas 
vippaillaan.

E E T V A R T T I

Tässä sittenkin jonotetaan Hennan tontteja?

Tässä tuore näyte jääpa-
lakoneen tehosta.

Kesämies ihastuttaa 
kylillä.

- Eetvartti on se Takapihan Tauno Heinämaalta!
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Tokkolantie 8, Orimattila
www.orimattilanputkityo.fi 

Orimattilan
Putkityö Oy

LVI-MYYMÄLÄMME

palvelee arkisin

8.00-16.00

Olemme myös
Facebookissa

LÄMMITYSKULUT
KURIIN KERRALLA

Myymälä Joni 040 513 8073, Janne 0400 616 234, Hanski 0400 492 944

Tilaa putkimies: www.orimattilanputkityo.fi

Sähkö-, öljy- ja puulämmittäjät

Putkityön myymälään on asennettu mallilaitos. 
Käy tutustumassa laitteeseen. Teemme
tarjouksen sinulle omaan kiinteistöösi.

TARJOUS!
NOPEILLE ESITTELYKONE    -10 %
ERKOISALENNUKSELLA  ( 3 kpl esittelylaitteita)

Jos sinulla on vesikiertoinen lämmitys-
järjestelmä, siirry nykyaikaan ja asennuta

MITSUBISHI ECODAN 
ilma / vesi-
lämpöpumppu
Saat lämmityksen ja lämpimän 
veden samasta yksiköstä.
Se toimii yksin tai vanhan jär-
jestelmän rinnalla.  Voit unoh-
taa maaputket ja porakaivon 
teot. Säästä euroja ja hermoja!

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

Maatalouspirkka Oy
Vesitornintie 1 ORIMATTILA 03-872 530

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00
la 9-13.00

2590

314900

27900

www.k-maatalous.fi

Ultra classic 11,7 ltr

9900
+sävytys

ETULEIKKURI 
MCCULLOCH 
M125-94FH

ÖLJYPOHJAINEN 
PUNAMAALI 10L 

RUOHONLEIKKURI 
MCCULLOCH 
M46-125M Bio90

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

-20%

SÄHKÖMIEHET OVAT KOKO 
KESÄN PALVELUKSESSANNE

Soita ja tilaa 03 7777 444

1600

Heinäkuun tarjous:

Kesähelteille
pöytä-
ja lattia-

TUULETTIMET
EDULLISESTI!

JÄNNITTEEN KOETIN .......7,00
PALOVAROITIN ................7,00
POLKUPYÖRÄN
AJOVALO ...................14,00
YÖVALO ..........................  5,50

-LAATUA
TARJOUS

5€
LED-lamppu
Polttoikä
25.000 h!

900

SISUSTUS-
VALAISIMET

6690€
+sävytys

/9 l

Värisilmä

POUTA 
talomaali 6790€

+sävytys
/9 l

Värisilmä

PILKE 
kuultava 
puunsuoja

11500€
+sävytys

/9 l

Virtasen

4 öljyn
 maali9890€

+sävytys
/9 l

Nordica

Eko
9900€
+sävytys

/11,7 l

Tikkurila

ULTRA 
100 v
juhlapurkki

PANU
talomaali

8950€
+sävytys

/9 l

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

Parhaat ulkomaalit 
TARJOUSHINTAAN

Elegro 
terassilauta,
laminaattipinta,

kolme upeaa kuosia,
26v. takuu!

Tule tutustumaan!

Kaipaako
kylpyhuoneesi 
remonttia?

Anna ammattilaisen
auttaa ja varaa aika
suunnittelijallemme
03 871250/Minna Frang


