
10
vuotta!

ELOKUUSSA
tavataan 14.8.

ORIMATTILA - MYRSKYLÄ - PUKKILA

Orimattilan palvelujen, kaupan, osaamisen ja tapahtumien erikoislehti.
www.olanextraa.fiJakelupainos n. 10 500 kplOrimattilan parhaaksi 

10.7.2019
Erkontie 13, Orimattila

ma-ke 9-17, to-pe 9-18 la 9-16 ja 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

SILMÄLÄÄKÄRIT:
To 25.7. Ritva Lemola
Ma 29.7. Jukka Siitonen
To 8.8. Jukka Siitonen
Ma 12.8. Ilkka Puusaari
Ke 14.8. Ritva Lemola
To 29.8. Aleksi Sarkola

POP UP-tehtaanmyymälä
15.-18.7. Erkontie 12, ORIMATTILA

TEHTAAN
UUTUUKSIA!

OUTLET-
tarjouksia!

Asut ihanille naisille.
Meillä on myös
isoja kokoja!

TEHDAS & MYYMÄLÄ, Vaahteratie 4 B, Oitti, P. 050 518 8667

VERKKOKAUPPA: www.sarafaani.fi

Valmistettu Suomessa

POP UP-myymälä 15.-18.7. ORIMATTILA
ERKONTIE 12 (Näkökeskuksen naapurissa)

p. 045 248 7338. Sarafaani-facebook
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ORIMATTILAN KANTRIKATSASTUS

SOITA
045 693 3748

Topintie 2B
Orimattila

www.omkk.fi

100% Kotimainen katsastusasema

39€

KATSASTUS Varaa aikasi heti!

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

Varaa aikasi: omkk.fi / 045 693 3748

+PÄÄSTÖT

KORJAUSOMPELUA
Avoinna kesällä
tiistaisin 10-17,
tai sop.mukaan

Erkontie 6, Orimattila
käynti Tullintien puolelta
Puh. 045-8806650
 heli.lahtonen@katsura.fi
myös facebook:
katsurahelilahtonen

Vetoketjujen vaihdot 
Lahkeiden, hihojen ja
helmojen lyhennykset
Kavennukset, paikkaukset ym. 

Kenkätalo
MASCOTTI

Kesätarjouksia 15.7.-14.8.

29€
Naisille ja
miehille
VAPAA-AJAN
KENKÄ

36-46 30€
Naisten
TARRA-
LENKKARI
koot 36-42

Tarj. tuotteita niin kauan kuin riittää!!!
Erkontie 14, S-marketin vieressä, 
ORIMATTILA, puh. 050 309 3383

Avoinna: ma-pe 9-16.30

Olemme
LOMALLA
Liike suljettu
8.-14.7.-19
Mukavaa kesää!
t:Mascotin väki

Naisten ja miesten 
KÄVELYKENKÄ

36-46

Naisten
KESÄKENKÄ

36-41
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Musiikkia joka makuun

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

puh 0400 352 215
bussipalvelu.nieminen@phnet.fi
Bussipalvelu M.Nieminen OyTopintie 2, 16300 Orimattila

KYSY  VAPAISTA ASUNNOISTA
Orimattilan Vanhustentaloyhdistys Ry:llä

on useita vapaita asuntoja Puistotiellä 35m2 ja
Kuismapolulla 40m2. Lisätietoja huoneistoista

annetaan Orimattilan Isännöintikeskuksesta ti-to 9-15
Orionaukio 4, 16300 Orimattila

puh. 03-777100 tai sähköpostilla orimattila@imasa.fi 
www.olanvanhustentaloyhdistys.fi

Orimattilan Vanhustentaloyhdistys ry

Se on jo 31. kerta, kun kantrit kutsuvat mukaan 19.-20.7. 
Se on yksi Orimattilan suurimmista tapahtumista, ja ne 
tunnetaan lähes kautta Suomen. Aikanaan juuri kantrit saivat 
allekirjoittaneenkin tulemaan markkinointihommiin Orimat-
tilaan vuonna 2008. Silloin kantrit olivat vielä tosi iso juttu 
ja vielä muutamana seuraavanakin vuonna. Esiintyjätkin 
Suomen huipulta; Yö, Popeda, Kari Tapio, Anna Eriksson 
jne. Sittemmin oli pakko supistaa tapahtumaa, kun se ei 
tuottanut muuta kuin miinusta. Esiintymispalkkiot olivat 
Yöllä ja Popedalla silloin 16.000 euroa ja niitä rahoja ei 
lipputuloilla saatu.

Nyt mennään pieni askelin eteenpäin. Ja ruodissa jaksaa 
ja jaksaa aina vaan Hannu Tuominen. Mies on ollut joka 
kerta vetohommissa mukana ja se on suuri hatunnoston 
arvoinen teko!

Erkkorock on uusi musiikkitapahtuma, joka jyrähtää soi-
maan kantrien jälkeen 3.8. Nimensä mukaisesti luvassa on 
rockia ja muuta kovempaa musamenoa. Taustalla häärää 
paikalliset bändit The New Rockvoyagen johdolla sekä Ra-
vintola Tehdas ja Orimattilan kaupunki. Hienoa!

Erkkorock toivotetaan tervetulleeksi, sillä nuorisokin 
kaipaa oman tapahtumansa ja joukossa jammaa taatusti 
varttuneempaakin rokkikansaa.

Kannattaa noteerata myös Mallusjoen Takinkääntöviikko, 
jossa musiikki raikaa 21.-27.7.

Olan Extraa 10 vuotta!
Nyt heinäkuussa tulee 10 vuotta, kun Olan Extraa syntyi. 
Eka numero ilmestyi Seutunelosten liitteenä, mutta sen 
jälkeen siitä syntyi oma lehti Orimattilaan.

On ison kiitoksen paikka, niin tukijoille kuin lukijoillekin. 
Ilman mainostajia Extraa ei olisi. Siksi suositan, että käyttäkää 
aina Extraa-lehden mainostajien palveluja ja tuotteita, niin 
saatte lehden jatkossakin. Kiitos!

 
Extraa on suosittu lehti, sen tiedän saamastani palautteesta.

Lehti on aina toiminut Orimattilan puolesta, se on tehty 
suurella sydämellä. Vaikka eräät tahot eivät tykkääkään 
kaikista jutuista ja kannanotoista, niin artikkelien takana 
on ollut joka kerta toiminta ainoastaan ja vain Orimattilan 
parhaaksi!

Extraa löytyy myös netistä, josta sitä voi mennä katsomaan 
koska tahansa. Ilman erillistä maksua.

Tämäkin vielä näkyviin
Varsinkin eräille Orimattilan virkamiehille ja kuntapäättäjille 
tiedoksi:

Johtajaksi nimitetty kuvittelee usein, että on noussut tois-
ten yläpuolelle, vaikka pitäisi kokea päinvastoin, toteaa 
johtamisen asiantuntija. (HS 14.6.2019)

- Monet kuvittelevat esimiesasemaan päästyään olevansa 
työntekijöiden yläpuolella. Hyvän johtajan asenteen täytyy 
kuitenkin olla täysin päinvastainen, sanoo johtamisen asian-
tuntija, emeritusprofessori ja dosentti Pauli Juuti.

- - -
Mukavaa suven jatkoa!

Reijo Välkkynen www.olanextraa.fi

Jätevesijärjestelmät
pitää hoitaa kuntoon

31.10.2019 mennessä täytyy puutteelliset jätevesijärjes-
telmät päivittää uusien säädösten mukaiseksi:

Ranta-alueilla asuin- tai vapaa-ajan rakennus, jossa syntyy 
jätevesiä, alle 100 m päässä vesistöstä (joki, järvi, lampi) 
ja pohjavesialueilla.

Muualla kuin pohjavesialueella tai ranta-alueella olevilla 
alueilla jätevesien käsittelyjärjestelmän korjaus- ja muutos-
työssä huolehditaan siitä, että perustason puhdistusvaatimus 
täyttyy, kun kiinteistöllä: 

- rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilait-
teistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa 
järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan; tai

- tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva 
rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.

Kiinteistöillä on myös huolehdittava siitä, että kiinteistöä 
ylläpidetään siten, että perustason puhdistusvaatimus täyttyy 
tehtyjen toimenpiteiden jälkeenkin.

Syksyyn mennessä 31. lokakuuta 2019 jätevesijärjes-
telmät tulee päivittää, kun 

- jätevesijärjestelmä ei täytä nykysääntöjä.
- kiinteistö on alle 100 metriä vesistön rantavyöhykkeeltä.
- kiinteistö on pohjavesialueella.

Muutoin jätevesijärjestelmä tulee päivittää, kun 
- kiinteistö on yli 100 metriä vesistön läheisyydestä tai 

pohjavesialueen ulkopuolella, jätevesijärjestelmä pitää kun-
nostaa seuraavan ison remontin, kuten esim. vesikäymälän 
rakentamisen yhteydessä.

Jätevesisaneerausvelvoitteilta voi säästyä, kun
- kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai 

sen jälkeen (kun/= kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä 
käsittely).

- kiinteistössä on vain vähäinen vesi (esim. kantovesi/
kylmä kesävesi) ja kuivakäymälä.

- kiinteistö liitetään viemäriverkostoon.
- jos olet syntynyt ennen 9. maaliskuuta 1943.

Jätevesijärjestelmät
kuntoon 31.10. 2019 mennessä

Kaivopuhdistamo
                  -jätevesi-
puhdistamo on uusi
jätevesijärjestelmän
saneeraukseen kehitetty
puhdistamolaitteisto,
joka voidaan asentaa
olemassa oleviin kaivoihin.

 Helppo  edullinen
 ilman kaivuutöitä

www.yip.fi
TUTUSTU!
Jätevesien pienpuhdistamo

040 5895 123, info@yip.fi

            
hd

Säästöpankissa tehtiin
organisaatiomuutoksia

Kevät toi mukanaan muutoksen 
tuulia Myrskylän Säästöpan-
kissa. Organisaatiomuutoksen 
myötä tutut konttorinjohtajat 
siirtyivät osittain uusiin tehtäviin.  

Jussi Korkeamäki otti vas-
tatakseen liiketoimintajohtajan 
tehtävän, keskittyen jatkossa 
maatalous- ja yritysasiakkaisiin. 
Ninni Grönberg toimii jatkossa 
myyntijohtajana Myrskylän ja 
Porvoon konttoreissa ja Mar-
ketta Mantila myyntijohtajana 
Orimattilan ja Mäntsälän kont-
toreissa. 

Marketta toimii
mahdollistajana

- Nykyinen työkuvani Myrskylän 
Säästöpankissa on tukea, kan-
nustaa ja kehittää Orimattilan ja 
Mäntsälän konttoreiden henki-
lökuntaa. Eli toimin eräänlaisena 
”mahdollistajana”, jotta kontto-
rin arki pyörii ja jokainen meillä 
onnistuu, viihtyy ja on motivoi-
tunut työssään mahdollisimman 
hyvin sekä asiakkaamme saavat 

parhaan asiakaskokemuksen 
asioidessaan meillä. 

- Varsinaista asiakastyötä teen 
itse nykyisin vähemmän kuin 
ennen. Lisäksi vastuualueeseeni 
kuuluu edelleen koko pankin 
osalta varallisuudenhoidonpal-
velut ja niiden kehittäminen. 
Jaan aikani sekä Orimattilan, 
että Mäntsälän konttoreiden 
kesken, ja minut tavoittaa 
Orimattilan konttorista 2 – 3 
päivänä viikossa. Parhaiten mi-
nuun saa yhteyden soittamalla 
tai laittamalla sähköpostia. Yh-
teystiedot löytyvät pankkimme 
verkkosivuilta, Marketta sanoo.

Jussilla on nyt
laajempi kenttä 

- Minun uusi toimenkuvani 
sisältää asiakasliiketoiminnan 
johtamista koko pankin osalta, 
ja erityisesti yritys, sekä maa- ja 
metsätalouspuolella. Vastuualue 
kasvaa siten, että hoidan sitä 
koko pankin alueella, eli Ori-
mattila, Porvoo, Mäntsälä ja 
Myrskylä.

- Liikkumista tulee siten lisää, 
ja enää minua ei tavoita ihan 
niin usein Orimattilan konttorilta, 
mutta puhelimella ja s-postilla 
toki tavoittaa edelleen samoin 
yhteystiedoin, Jussi selvittää.

Konttorinjohtajat Ninni, Jussi ja Marketta siirtyivät 
osittain uusiin tehtäviin.
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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 39 € 
(ovh 49,50 €) 

www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

Graafisen alan palvelut
vuosien kokemuksella
Suunnittelen ja toteutan lehti-ilmoitukset, 
lehdet (myös järjestölehdet), esitteet, kirjat 
jne. haluamaasi muotoon sekä toimitan 
painovalmiin aineiston painoon.
Otan myös kuvat ilmoituksiin tarvittaessa.

Ota yhteyttä!
maaritov@hotmail.com • P. 040 506 1941

Maarit Ovaska, Orimattila

Avoinna
 ma-pe 9-17
 la suljettu
  heinäk.

Tarjoukset voimassa heinäkuun 2019

Erkontie 16, Orimattila

HYVÄN OLON KAUPPA

VIVANIA BEAUTY SHOT
Ihon kauneuteen

VITAMAR 1000

PYCNOGENOL STRONG PERILLA
Suoliston rauhoittaja

CARMOLIS
yrttitipat 

100 ml

KYOLIC 100+20 BIOTIINI STRONG

ARTHROBALANS
Nivelille

Pia Tuhkanen
Fytonomi
FLT-ravintovalmentaja-
opiskelija

P. 0440-611 611

3000 3490

1690 3490 1290

2 ploa

tai
16,90/ plo

tai
21,90/ pkt

(44,90) (30,00/L) 

186,23€/kg

157,90€/kg

1216,66€/kg 551,85€/kg

410,58€/kg 623,20€/kg

(25,90)
(16,90)

Omega-3
100 kps

SÄÄSTÖ-
KOKO

SÄÄSTÖKOKO

Hiuksille
ja kynsille

60+30 tbl

60 kps
60 tbl

120 tbl

4000

850

2 pkt

1490
(22,90)

(85,00/L) 

OMASTA
Orimattilasta

OSTAN

Miksi kannattaa luottaa
huippuammattilaiseen?

Ostetaan oman kaupungin
erikoisliikkeestä!

Vaikka kilpailu on nettikaupan myötä 
lisää kiristynyt, niin Orimattilassa on 
vielä erikoisliikkeitä, jotka tarjoavat 
laadukkaita tuotteita. Hintatasokin pär-
jää esimerkiksi Lahden Renkomäen 
ja Launeen kaupoille, jonne pitää aina 
erikseen lähteä polttamaan bensaa 

ja omaa aikaansa.
Se nettikaupankaan toiminta ei ole 

ihan niin helppoa, jos tuote ei olekaan 
sitä mitä luvattiin, ja rahat menivät…

Extraa on koko olemassa olonsa 
ajan kirjoittanut Orimattilan palvelujen 
puolesta. Ja jatkaa samaa rataa. Nyt 

käydään läpi Orimattilan erikoisliikkeitä 
ja kauppias saa itse kertoa miksi juuri 
hänen kauppansa on hyvä valinta. 

Juttusarja alkaa S-Marketin kaup-
pakeskuksesta, jossa palvelee Aito 
hyvän olon kauppa ja kauppias Pia 
Tuhkanen.

- Terveys kiinnostaa ihmisiä nyt 
enemmän kuin koskaan. Myös 
marketit sekä puhelinmyyjät 
tarjoavat kilvan omia luontais-
tuotteitaan, joissa ostopäätös 
tapahtuu lähinnä hinnan perus-
teella. Laatu ja teho onkin sitten 
aivan toinen asia, Pia Tuhkanen 
sanoo suoraan.

- Ravintolisiä on niin laadul-
taan kuin vahvuuksiltaan erilaisia 
tuotteita. Meillä Aito-kaupassa 
kaikki tuotteet on valittu tiukan 
seulan mukaisesti. Myös omia 
huippulaatuisia Aito-tuotteita 
on saatavana. Tuotteet ovat 
tehokkaita ja hyvälaatuisia, ja 
niitä tutkitaan sekä valvotaan 
tarkasti Eviran toimesta.

- Aito-kaupassa voit luottaa, 
että saat ammattimaista palvelua. 
Tietoa ja taitoa on päivitetty jo 
10 vuotta erilaisilla koulutuksilla. 
Saat aina ravintolisistä oikeat 
annosteluohjeet ja tietoa mikä 
sopii yhteen minkä kanssa. Myös 
sen, milloin on paras ajankohta 
ottaa ko. ravintolisä ja miten lääk-
keet sopivat yhteen ravintolisän 
kanssa.

Pia on valmistunut fytono-
miksi Helsingin yliopistosta. 
Taustalla on myös lähihoitajan 

ja fytoterapeutin tutkinnot sekä 
ravitsemustietoa ja lääketieteen 
opinnot.

Pia valmistuu tämän vuoden 
aikana Paula Heinosen funktio-
naalisen lääketieteen ravintoval-
mentajaksi, joten vaikeammissa 
suolistovaivoissa yms. kannattaa 
varata aika ravintovalmennuk-
seen. Paraskaan ravinto tai ra-
vintolisä ei tehoa, jos suolistossa 
ruuansulatus ja imeytyminen ei 
ole kunnossa. Vaivoja kannattaa 
kertoa Pialle, niin hän etsii yhdes-
sä apua niihin luontaista apua. 

- Aito-kaupassa on erittäin 
edullinen ja kilpailukykyinen 
hintataso, ja lisäksi joka kuukausi 
vaihtuvia tarjouksia. Kannattaa 
asioida meillä Orimattilassa eikä 
lähteä merta edemmäs kalaan. 
Terveys on elämän tärkein asia, 
joten pidetään siitä hyvää huolta.

- Ja pidetään erityisosaaminen 
Orimattilassa. Asioidaan aina 
oman kaupungin parhaassa 
erikoiskaupassa, sillä näin hy-
vää ammattitaitoa ja osaamista 
et muualta saa.

- Tykkää facebookissa Aito 
hyvän olon kauppa Orimattila 
ja liity kanta-asiakkaaksi jo tä-
nään, Pia suosittelee.Pia ja Aito-kauppa tarjoavat ammattimaista palvelua.

SärkiSirkus
- ei mikään
järki sirkus!
Sirkus valloittaa jälleen Kyrön 
maneesin heinäkuussa! Perin-
teeksi muodostunut kesäsirkus 
järjestetään tänä vuonna jo 
viidettä kertaa. Koko perheen 
hyväntuulinen sirkusshow on 
täynnä vauhdikkaita temppu-
ja ja iloista mieltä. Esityksen 
toteuttaa Salpauksen sirkus-
artistikoulutuksen opiskelijat: 
Annika Koljonen, Emmi Peltola, 
Sini Saari ja Tilda Lappalainen.

Liput: 4/7€. Lippuvarauk-
set: sarkisirkus@gmail.com 
Facebook: Särki Sirkus

Esitysajat: ke 10.7. klo 18–
18.45, to 11.7. klo 18–18.45, 
pe 12.7. klo 14–14.45, pe 
12.7. klo 18–18.45, la 13.7. 
klo 14–14.45, la 13.7. klo 
18–18.45 ja su 14.7. klo 
14–14.45.

Tapahtumapaikka: Kyrön 
maneesi, Orimattila Salus-
tentie 10.

Mallusjoen
takinkääntöviikko
Jo vuodesta 1992, joka kesän kohokohta Orimattilan Mallusjoen 
kylässä.

Viikko laulua, soittoa, tanssia ja olutta! Musiikkia upeassa ympä-
ristössä laidasta laitaan, poppia, rockia, lastenmusiikkia, klassista, 
etnoa, torvisoittoa!

Mallusjoen legendaarinen takinkääntöviikko tulee jälleen seura-
talolle. Mallusjärven maisemissa voit tulla kuuntelemaan musiikkia 
kansanmusiikista jazziin olututuopposen, siiderin, pienpanimo-olu-
en ja hapankaali-braatvurstiannoksen ääressä. Kyläjuhlamainen 
tunnelma syntyy koko alueen väen talkooponnistuksena.

Su 21.7. Säveltäjä Maestro Kaj Chydenius, solisteinaan Kari 
Hevossaari sekä Taru Nyman, illan lopettaa Miikka Kallio Band 
20 vuotta -juhlaspektaakkeli

Ma 22.7. Edu Kettunen, Sara Lee & Tee Tee Jumpin’, Päijät-Hä-
meen ukuleleorkesteri

Ti 23.7. Taidevankkuri Linnuntie, “M” (Minja Kosken artistinimi) 
ja Tania – taattu pop/rock-kokoonpano

Ke 24.7. Duo Emilia Lajunen & Suvi Oskala ja illan päättää 
Suistamon Sähkö

To 25.7. Klo 18: Lastenkonsertti: Fa-Tamm! Sadun äänet,
tämän jälkeen aikuisemmalle väelle Varjottaret, iltamyöhäisellä 

vielä Veeti Kallio
Pe 26.7. Pentti Varhama & The Big Easy, Martti Peipon Iskelmäoktetti
La 27.7. Torvisoittokunta ja tanssit tarjoaa Eki Jantunen
Vapaa pääsy. Tervetuloa! Kaikkina päivinä klo 18 -24
Mallusjoen seuratalo, Seuratalontie 37, 16450 Mallusjoki
Sali täyttyy tulojärjestyksessä - olethan ajoissa paikalla. Ovet 

avataan kello 18 - torstaina lastenkonsertti-iltana jo kello 17! 
Huom! Kassoilla käy vain käteinen.

Kivaa kesää kaikille!
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Lähimatkailua 

Luontoäidin kotiapteekki
Opetettiinko sinutkin lapsena laittamaan 
”haavalehti” eli piharatamoa haavoihin? Ehkä 
olet niinkin onnekas, että yskääsi lääkittiin 
hyvänmakuisella kuusenkerkkäsiirapilla. 
Yrtit eivät ole menettäneet tehoaan vuosien 
saatossa, vaan ovat edelleen ajankohtainen 
ja tehokas tapa itsehoitoon.

Näin kesällä lisääntynyt ulkoilmaelämä voi 
aiheuttaa kaikennäköistä harmitusta hyttysistä 
auringonpolttamiin.  Apukin on onneksi yleensä 
käden ulottuvilla, luontoäidin helmasta ammen-

nettavissa. Antibakteerisena, ihoa uudistavana 
ja verenvuotoa tyrehdyttävänä piharatamo 
on erinomainen kasvi haavojen, ruhjeiden 
ja rakkojen hoitoon. Jotta vaikuttavat aineet 
vapautuisivat kunnolla kasvin solurakenteista, 
hiero lehdet kostean nahkeiksi käsien välissä 
ennen haavaan sitomista. Samaan tapaan 
voi käyttää myös siankärsämön lehtiä. Sian-
kärsämön kukista tehtyä alkoholiuutetta voi 
käyttää ulkoisesti puhdistusaineen tapaan, 
ja jalkakylpyinä kukat elvyttävät väsyneen 
kesälomalaisen jalat parantamalla laskimo-
verenkiertoa.

Pihkasalvan toivoisi löytyvän joka lääkekaa-
pista, hoidetaanhan sillä onnistuneesti jopa 
säärihaavoja yhä tänäkin päivänä. Hyttysten 
ja mehiläisten pistot rauhoittuvat niin ikään 
piharatamolla. Kipeämpiin, kuumottaviin pau-
kamiin kannattaa tehdä yrttipakkaus viilentä-
västä ja ihoa rauhoittavasta pihatähtimöstä. 
Silppua kasvi veitsellä mehukkaaksi mytyksi ja 
sido harsolla hoidettavaan kohtaan vähintään 
puolen tunnin ajaksi.

Mikäli iho pääsee palamaan auringossa, 

levitetään kuumottavalle iholle rauhoittavaa 
aloe vera – geeliä ensiavuksi. Ihoa voidaan 
hoitaa myös kylmään kamomilla-, kehä-
kukka- tai kuismayrttiteehen kostutetulla 
pyyhekääreellä. Kyseiset yrtit käyvät myös 
pienten palovammojen hoitoon. Palanut iho on 
menettänyt paljon kosteutta, joten yrttihoito 
tulisi viimeistellä voiteella tai öljyllä kosteuden 
haihtumisen ehkäisemiseksi iholta. Runsaasti 
ihoa hoitavia karotenoideja sisältävä tyrniöljy 
tai kehäkukkavoide on loistava vaihtoehto 
tähän tarkoitukseen. Kuismaöljy edistää arpien 
paranemista ja hoitaa ihotulehduksia.

Kesähelteistä muutoin kärsivät etsikööt 
varjosta mukavan paikan lepolasselle ja 
nauttikoot ihanan raikkaasta ja viilentävästä 
piparminttu-jääteestä.

Turvotus helpottaa koivunlehtiteellä ja 
voikukalla, mikä on maksaa tukevana kas-
vina samalla oiva villivihannes grilliruoan 
kylkeen. Lisätehoa ruoansulatukseen saa 
myös siankärsämöstä. Nyt on aika kerätä ja 
säilöä rohtojen parantava voima talven varalle. 
Tutuksi kannattaa tulla erityisesti yrttiemme 
tuhattaiturin, siankärsämön kanssa. Mikset 
samalla hemmottelisi itseäsi ja kokeilisi vaik-
ka tuoksuvan ja ihoa hoitavan yrttiöljyn tai 
-voiteen valmistusta. Purkitetut puutarhan 
tuoksut ja maut tuovat auringon ja hymyn 
talvipäivänkin keskelle. 

Säteilevän kaunista kesää!
Hanna Valkjärvi
Keruutuoteneuvoja

Siankärsämö on luonnon parhaita 
rohtoja.

MEREN laulavat aallot, lämpimään hiekkaan 
uppoavat askeleet. Rantatuolit ja auringon-
varjot. Viilentävä juoma hikikarpaloiden 
täyttämässä illassa. Ohuet kankaat ja ennen 
hämärää heinäsirkkojen konsertti. Niin moni 
jää haaveilemaan lomasta jossakin lämpi-
mässä, hiekkarannalla paahteisen auringon 
kutittaessa suomalaista ihoa. Niin monelle 
se jää haaveeksi. 

OHJASIN joogatuntia viikko sitten. Tunti oli 
hiljaisuuden joogaa, jonka tarkoitus olisi tuo-
da osallistujan olemukseen hitusen rauhaa. 
Otin teemaksi rentoutushetkissä kaukaisen 
yksinäisen luodon, joka meren ympäröimänä 
olisi vain osallistujan oma tila. Annoin aikaa 
mielikuvitukselle, pyysin heitä kuvittelemaan 

minkä värinen ympäröivä meri on, minkälai-
sia ääniä luodolla kuulee. Sen jälkeen tilaa, 
äänetöntä tilaa olla omalla luodolla, ehkäpä 
nukahtaa, ehkäpä levollisesti katsella mai-
ninkeja. Ehkäpä tuntea ääretöntä vahvuutta 
myrskyävän meren äärellä. Oppilas saattoi 
käyttää mielikuvaa päästäkseen hieman irti 
arkisista mieltä askarruttavista ajatuksista.

Teimme liikkeitä, joihin jäädään useiksi mi-
nuuteiksi ja saliin laskeutui tunnin edetessä 
utuinen tunnelma. Mielessä kiitivät kalastavat 
tiirat, nouseva myrsky ja kiireettömyys. Mihin 
sitä luodolta kiire olisikaan. Tunnillani oli mies, 
jonka maaliset kädet kielivät työntouhuista ja 
jalkapohjat paljain jaloin kävelystä. Miehen 
kääntyessä joogamatolla kolahti taskusta 
porakoneen ruuvi.

TUNNIN päättyessä raukeat oppilaat nousivat 
hiljaisina joogamatoiltaan. Puolitoistatuntinen 
oli ohi ja oli aika palata arkeen, jossa odotti 
maalaamaton aita, kesälomarupeama mökillä 
ja valmistautuminen seuraavaan työpäivään.

Joku oli nukahtanut luodolleen ja ruuvinsa 
pudottanut mies vastasi: ”Tämähän oli lähi-
matkailua parhaimmillaan”.

HINTAKIN on vain viinipullon verran.

Kerttu Laine
Vapaa kirjoittaja
Porvoon seudulta

Aito countryman saapuu

Larry luo upean
kantritunnelman
Kantrit ovat 19.-20.7. Silloin 
on taas luvassa monenlais-
ta musiikkia ja kantrikulkue, 
joka starttaa Jokivarren 
koululta perjantaina 19.7. 
kello 18. Mukaan kutsu-
taan taas paljon yleisöä ja 
hassunhauskoja menopele-
jä. Katso kantrimainos tästä 
lehdestä, niin näet valtavan 
musiikkikattauksen.

Tänä kesänä kantreilla on 
tarjolla aitoa kantrimusiik-
kia, jota esittävät perjantaina 
19.7. Larry Peninsula ja 
lauantaina 20.7. Nico Rin-
bacher countrybändeineen.

Extraa otti yhteyttää Lar-
ryyn ja pyysi pikahaastat-
telua. Tässä kysymykset ja 
Larryn mukavat terveiset.

Larry, tulet esiintymään 
Orimattilaan kantrifes-
tareille perjantaina 19.7.

Onko Orimattilan kantri-
festarit ja onko Orimattila 
tuttu juttu?

- Mahtavaa tulla esiinty-
mään Orimattilan kantrifes-
tareille ensimmäistä kertaa. 
Olen ollut tietoinen festarista 
jo pitkään. Ensimmäinen 
asia, mikä tulee mieleen 
Orimattilasta, on nimen-
omaan kyseiset festarit. 
Haluan ehdottomasti tutustua 
Orimattilaan paremmin, kun 
tulen käymään.

Kerro vähän itsestäsi ja 
miksi juuri kantrimusiikki 
on niin hienoa. Olet käynyt 
esiintymässä myös ulko-
mailla?

- Aloitin keikkailemaan ja 
kirjoittamaan omia kappalei-
ta kymmenen vuotta sitten. 
Innostus countrymusiikkiin 
tuli artistien, kuten Willie 
Nelsonin ja Johnny Cashin 
kautta. Countrymusiikki on 
minun sielunmaisemani.

- Pidän paljon muustakin 
musiikista ja inspiroidun mil-

loin mistäkin. Minulla on ollut 
mahdollisuus esiintyä Suo-
men lisäksi myös ulkomailla. 
Mieleenpainuva reissu oli, 
kun esiinnyin Yhdysvalloissa 
paikallisen bändin kanssa. 
Olen esiintynyt myös naapu-
reissamme Ruotsissa sekä 
viimeisimpänä Pietarissa, 
Venäjällä. 

Mitä biisejä on nyt luvas-
sa?

- Esitämme kappaleita de-
byyttilevyltäni kuten ”Country 
Music Only” ja ”Walk The 
Talk”. Joka keikalla soitam-
me myös covereita. Esitäm-
me myös CCR-klassikon 
”Lodi”.

Mistä musiikista tykkäät 
countryn lisäksi? Tapasit-
ko Kari Tapiota, joka oli 
myös countryman?

- Olen musiikin suhteen 
avarakatseinen. Spoti-
fy-aikakaudella on helppo 
löytää uutta musiikkia. Vii-
meisimpänä olen kuunnellut 
Sambaa, Elton Johnia, Kissiä 
ja Eros Ramazzottia.

- Kari Tapiota en valitet-
tavasti koskaan tavannut. 
Hänen musiikkiaan on tullut 
kuunneltua. Olen tavannut 
muita suomikantrin tekijöitä 

kuten Matti Eskon ja Mikko 
Alatalon, kenen kanssa jul-
kaisimme yhteiskappaleen 
”Kantriäijät”

Mitä haluat kertoa lukijoil-
le ja yleisölle, joka tulee 
kuuntelemaan sinua?

- Tervetuloa nauttimaan hy-
väntuulisesta livemusiikista 
Orimattilan kantrifestareille. 
Debyyttilevyni ”Country Mu-
sic Only” on myös myytä-
vissä keikalla.

- Mukavaa kesää kaikille 
Olan Extraa lukijoille, Larry 
toivottaa.
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FREEBAND

KANTRIFESTARIT 2019
31. kerran – musiikkia joka makuun, countrya, iskelmää… 

PE-LA 19.-20.7. klo 18
Orimattilan Kehräämö, Pakaantie 1
Kantrikansan härvelikulkue läpi kaupungin
starttaa Jokivarren koululta pe 19.7. klo 18.
- 10 parasta härveliä palkitaan kantrilipuilla.

Perjantaina 19.7. klo 18-00.30
klo 18.00 DJ Anselmi ja Lato Saloon
 - Kaupungin toimintahatun luovutus
klo 19.00 ORCUS BAND Back to the sixties
klo 20.30 TOMMI TUOMINEN Stand Up-pläjäys
klo 21.00 FREEBAND omat ja lainatut kantribiisit
klo 22.30 HUIPPUKANTRIA USA countrylistalta
 LARRY PENINSULA
 ja AITO COUNTRYBAND
- JUONNOISTA VASTAA WBK WEXI
- Mukana myös naapurinlady RIITTA VÄISÄNEN

Perjantain

ORCUS BAND

TOMMI RIITTA

LARRY

Lauantaina 20.7. klo 18-00.30
klo 18.00 Lato Saloon auki
klo 19.00 EIJA ja TUUKKA kantri- ja iskelmätuokio
klo 20.30 MIKKO ALATALO
 Mikon parhaat kantri- ja huumoribiisit
klo 21.30 MUTKATTOMAT humpan hurmaa 20 min.
klo 21.50 MATTI ESKO koko kansan rekkamies
klo 23.00 NICO RINBACHER
 aito rock/kantriyhtye
(Esiintymisajat ovat ns. noin-aikoja)

KANTRITANSSIJAT 
bootsinkäännössä!

- Tervetuloa maalaistunnelmaan paalin päälle aitoon kantrimeininkiin! 

Orimattilan
OSUUSPANKKI

SÄHKÖASENNUS Oy
Olin & Tuomiset

KEHRÄÄMÖ

Orimattilan
PUTKITYÖ Oy

ELINKEINOTOIMI
www.hennaan.fi
www.visitorimattila.fi

Menossa myös mukana: MEROSEN
maistuvat
eväät pe ja la.
Sikaa vartaasta
salaatin kera.
Saluunasta janoon
pilsnerit ja limut.
Ravintola Kehräämö
on mukana menossa!

a.

- Suomen halvin festari!
- Liput; pe 10€, la 10€ 

MIKKO

MATTI
Caravanparkki 40€
- sisältää liput pe-la
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HARKITSETKO RAKENTAMISTA?
Valitse energiatehokas ja terveellinen hirsitalo! 
Toteutamme kotisi sinulle talopakettina tai 
muuttovalmiiksi toteutettuna – valintasi mukaan.

Olli Kivi, talomyyjä
p. 044 540 4000
olli.kivi@mammuttihirsi.fi

Katso mallistomme jo 
tänään osoitteesta 
mammuttihirsi.fi

Sarafaani kesä-PopUp
Orimattilassa 4 päivää
- Orimattilan PopUpissa on tut-
tuun tapaan mukana paljon uutta 
sekä myös  outlet-löytöjä alen-
netuin hinnoin 15.-18.7., kertoo 
Anni Främling Sarafaanista.

- Sarafaanin tehtaalla Oitissa 
valmistuu pieniä yksilöllisiä sar-
joja uutuuksia sekä täydennyksiä 
tehtaanmyymälän valikoimiin 
koko ajan, niin myös kesällä. 
Nyt varsinkin suosittuja tunikoita 
on mukana PopUpissa. Materi-
aaleista suurin osa on puuvilla- 
tai viskoosineuloksia, jotka ovat 
hengittäviä ja iholle miellyttäviä 
materiaaleja.

- Kaikki Sarafaanin tuotteet 
ommellaan Suomessa, joko Oitin 
tehtaalla tai lähiompelimoissa. 
Mallistossamme käytettävät yk-
siväriset ja raidalliset puuvillat-
rikoot valmistetaan ja värjätään 
Suomessa. Kaikkia tuotteita val-
mistetaan XS koosta 5XL:ään 
saakka, joten meiltä  löytyy myös 
isoja kokoja.

Tehtaanmyymälä Oitissa on 
avoinna ympäri vuoden maa-
nantaista lauantaihin ja siellä on 
käsityöharrastajille myynnissä 
myös tuotannon ylijäämäpaloja 
sekä matonkuteita edullisesti.

- Kiinteän myymälän lisäksi 
pidämme näitä lyhyempiä Po-
pUp-putiikkeja eri paikkakunnilla.  
Viimeisimmät ovat olleet Salossa, 
Heinolassa ja Hämeenlinnassa.

- Orimattilassa olemme käy-
neet useampaan kertaan. Mo-

nesti asiakkaat jo kysyvätkin, että 
koska tulet taas, ja täällä onkin 
aina todella mukava vierailla.

Tuotteita on mahdollista tilata 
myös verkkokaupasta www.sa-
rafaani.fi ja sieltä löytyy myös 
tehtaanmyymälöiden ja Po-
pUp-putiikkien aukioloajat ja 
yhteystiedot.

- Tervetuloa tutustumaan 
uutuuksiin Orimattilan 
PopUp-myymälään  Nä-
kökeskuksen naapuriin, 
toivottaa Anni Sarafaa-
nista.

The New Rockvoyage
- sormet verillä brittirockin puolesta 
Olan Extraa tapasi hyväntuu-
lisen rockbändin Orimattilan 
keskustassa uuden äärellä. 
Bändi valmistautuu parhail-
laan tulevaan Erkkorock-fes-
tivaalikeikkaansa uusia juonia 
punoen. 

The Rockvoyage on tullut 
tutuksi musiikinystäville 
vuosien ajan. Miksi nimen-
muutos? 

- The New Rockvoyage on 
bändi, joka synnytettiin v. 
2019 bändistä nimeltä The 
Rockvoyage. Siinä missä 
The Rockvoyage keräsi ko-
kemuksensa ja kannuksensa 
vuosikymmenen ajan juhlis-
ta ja pippaloista bilebändin 
ominaisuudessa, The New 
Rockvoyage keskittyy ainoas-
taan siihen, mikä on bändin 
sielunmaailmalle ominaisin-
ta: uskollisuus ja kunnioitus 
brittirockkia kohtaan ja ilo 
sen esittämiseen, sanailevat 
bändin jäsenet Matti, Petri, 
Tuomas, Jarno ja Arto.  

- Nimenmuutos suunniteltiin 
tähän saumaan, sillä bändin 
miehitys on muuttunut ku-
luneen vuoden aikana ja nyt 

sitten samalla haluttiin myös 
tehdä näkyväksi kokonaisval-
tainen muutos; bilekeikois-
ta on luovuttu kokonaan ja 
jatkossa esiinnytään omien 
musiikillisten ambitioiden 
siivittämänä. Tehdään siis 
sitä mistä nautitaan eniten, 
niin jos nyt ajatellaan asioita 
vain musiikillisessa mielessä, 
Matti kertoo poikamainen pilke 
silmäkulmassaan. 

- The New Rockvoaygen 
nimessä kaikuu myös aika, 
jolloin sorvattiin The Yardbird-
sistä The New Yardbirds, ja 
siitä edelleen Led Zeppelin, 
musiikkimiehet luennoivat 
aiheeseensa uppoutuen. 

Mitä tarkalleen ottaen The 
New Rockvoyage siis soittaa 
ja esittää? 

- Bändin missio on hyvin 
selkeä. Vanha kunnon britti-
rock bändeineen artisteineen 
nostetaan jalustalle, jossa sitä 

kunnioitetaan asianmukaisella 
showlla ja meiningillä, kuvailee 
laulusolisti Petri. 

- The New Rockvoyagen 
musiikillisessa show’ssa 
napsitaan kaikkein tunne-
tuimpien brittirockpioneerien 
teoksia yleisön kuuluville kuten 
päärynöitä puusta. Nostalgi-
sella rockmatkalla kuullaan 
The Beatlesin, The Rolling 
Stonesin, The Yardbirdsin, The 
Kinksin, The Whon, Led Zeppe-
linin, Queenin, Eric Claptonin, 
David Bowien, Peter Greenin ja 
monen muun tuotantoa, bändi 
jatkaa kuvailuaan. 

- Setti tempaisee varmasti 
yleisön mukaansa elämään ja 
hengittämään bändin kanssa 
brittirockin aikaa, jolloin kaik-
kein paras musiikki on tehty, 
sanoo Tuomas.

Elokuussa on uusi festivaa-
li Erkkorock. Miten bändi 
siellä vakuuttaa yleisönsä ja 

hurmaa tukun uusia faneja?
- Tietysti bändin ensimmäi-

nen julkinen esiintyminen niin-
kin isosti kuin Erkkorockissa 
on mahdollisuus lähteä täysin 
puhtaalta pöydältä liikkeelle, 
että siinäkin mielessä bändin 
nimenmuutos osuu hyvään 
hetkeen. Tilanne on kaikin 
puolin kutkuttava! Hienoja 
biisejä tiedossa, uusia ide-
oita...Ja mikä mahtavinta, 
voimme käynnistää tämän 
prokkiksen kotikulmilla isolla 
lavalla, Jarno toteaa. Bändi soi 
hienosti ja live-esiintyminen 
on meille kaikille se paras ja 
eniten motivoiva juttu. 

- Ja ei tosiaan laiteta pa-
haksi, jos lähimaakunnista 
lähdetään myös liikkeelle 
Erkkorockkiin. Hyvän musii-
kin ja tapahtuman päälle ym-
märtäviä on havaittu liikkuvan 
myös Orimattilan ulkopuolella, 
Matti huomauttaa. 

- Erkkorockissa meillä on 
tiukkojen bassoriffien lisäksi 
luvassa yllätyksiä, jotka tuo-
vat oman lisänsä showhun, 
Tuomas avaa. 

- Erkkorockia ei siis saa 
missata missään tapaukses-
sa, ettei pahoita mieltään, kun 
naapurit ja kaverit puhuvat 
festivaalista jälkeenpäin! 

Erkkorockissa la 3.8. 2019 
kaupungintalon parkkipaikalla 
esiintyvät The New Rockvo-
yagen lisäksi Coda Mood ja 
Luxury Toys. 

- Joten: Siellä tavataan!

The New Rockvoyage
Matti Myllynen: kitara ja lau-
lu, Petri Kuosa: laulu, Jarno 
Ovaska: kitara, laulu ja piano, 
Tuomas Strandman: basso-
kitara ja laulu, Arto ”Artsi” 
Tuominen: rummut ja Pasi 
Velling: äänentoisto. 

Arto, Jarno, Matti, Petri, Tuomas. Tapahtuu!

“ Setti tempaisee varmasti yleisön mu-
kaansa elämään ja hengittämään bändin 
kanssa brittirockin aikaa, jolloin kaikkein 

paras musiikki on tehty.
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Taas pannaan
menemään…

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

JAKELUHÄIRIÖT

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

n. 10.500 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
14.8.2019

Sähköasennustyöt 
luotettavasti ammattitaidolla

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

PALVELEMME
TEITÄ

MA-PE
7.-17

Tarjoamme asiantuntevaa
palvelua yli puolen
vuosisadan kokemuksella. 

Tarvitsetko
sähkömiestä? 
Soita ja sovi aika

03-7777 444 
Haluatko tarjouksen
sähköurakasta?
Ota yhteyttä:
Seppo Hämäläiseen,
040 5152 445
seppo.hamalainen@pp6.inet.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 

Ei se ollut niin
Viime Extrassa oli tällä pals-
talla asiaa Lahdentien bussi-
katoksista ja siinä todettiin, 
että kuvassa ollut katos olisi 
korjattu. Ei pitele paikkaansa, 
sillä katto on edelleen rikki. Ih-
me juttu miten sekin on saatu 
rikottua. Ilmeisesti joku änkyrä 
on kiivennyt katolle hyppimään. 
Joku ilmeisesti korjasi irtonaisen 
pleksin palan pois maasta. Se oli 
irronnut katoksen seinästä, jon-
ka tihulaiset olivat potkineet irti. 
Jatkossa kannatta bussipysäk-
kien katokset tehdä lujasta me-
tallista, jotta pysyvät kunnossa.

Naapurista vaan

Kyltit piilossa
Orimattilassa rehottaa puskia 
monin paikoin maanteiden varsil-
la niin, ettei aina näy opastekyltit 
ja liikennemerkit.

Onko se nyt niin vaikeaa käydä 
jonkun pomon ja puistikkoryh-
män kanssa ajelulla ja niistää 
pahimmat puskat pois kylttien 

edestä?
Oheinen kuva Lahdentien 

varrelta, jossa opastekyltti on 
pahasti peittynyt pusikon se-
kaan. Siinä monelta matkailijalta 
jää kotieläinpuistonkin opaste 
piiloon.

Kesätöitä tarjolla?

Do dii, ja heleää heinäkuuta 
kaikille rakkaille ja lukijoille! 
Pian on jo lähes kaikkien auto-
jen talvirenkaat vaihdettu kesä-
kiekkoihin, joten onneksi olkoon 
Orimattila! Juhannuksen jälkeen 
tosin yksi ajeli vielä nastarenkail-
la Artjärven Saleen olutkaupoille.

Sitten nämä mopopojat. Koi-
vulan suunnalla saisi isit ja äidit 
pikkaisen valvoa poikiensa tou-
huja. Ajelevat mopoilla kevyen-
liikenteenväyliä pitkin ja sitten 
on tulpissa häiriönpoistajat rik-
ki, ja kuulemma telkkarin kuva 
sotkeentuu mopopojan ajaessa 
mökin ohi.

* * *
Tiesitkö, että S-Marketin parkki-
hallissa on yksityinen parkkiruu-
tu? Siinä se lukee pienen pienellä 
pienessä lapussa sähkörasian 
pienessä kannessa. Siitä otettiin 
lukijan kuvan kera yhteyttä.

Juhannusruuhkan aikaan oli 
nääs sattunut niin, että asiasta 
tietämätön viehättävä neitonen 
ajoi kyseiseen parkkiruutuun 
ja siihen saapui myös toinen 
auto, ”hyvä haltijatar”. Vaikka 
oli kuinka halunnut selvittää, 
ettei huomannut tuota pikku-
ruista nimikylttiä, niin oli saanut 
kuittauksen: - Älä yritä!

Tuollainen sanominen sitten 
harmitti syytöntä kuin pientä ora-
vaa. Niin olisi meikääkin ottanut 

kaaliin. Siksi tämä julkaisu, ettei 
kukaan ajaisi ko. parkkiruutuun.

* * *
Senkin kurtturuusu! Ja nyt on 
kyse ihan oikeasta luonnon-
kasvista, joka on laittomasti 
levinnyt Suomeen. Se tuli jo 
ennen Kekkosen aikaa. Nyt 
se pitäisi hävittää kaikkialta, 
tappaa puutarhasta ja pihoilta, 
tienpientareilta. Sama koskee 
villejä lupiineita. Siinä on sitä 
ympäristönsihteeriköilläkin taas 
takaa-ajamista. Mutta meikän 
mailla lupiini on ja pysyy.

* * *
Useat kunnon kansalaiset ovat 
ottaneet yhteyttä, että miksi 
Orimattilan kaupunki pakottaa 
liittymään haja-asutusalueilla 
kaupungin vesi- ja viemäriverk-
koon, vaikka kiinteistöjen vesi- ja 
jätevesijutut ovat hoidettu?

Sitä samaa meikäkin ihmet-
telee ja kovasti me kaipaamme 
Vuorlahden Matin aikoja, jolloin 
asioista neuvoteltiin ja löydettiin 
aina sopuratkaisu. Ei tarvinnut 
pelätä ja menettää yöuniaan. 
Pyyntö; konsulit valvokaa yli-in-
toisia virkailijoita!

* * *
Kantrit. Ne on sitten pian. Ilman 
kantreja Orimattila on kuallu. 
Vaikka olisi sata Hennaa.

Ohessa muisto kantreilta ja 
samalla lukijakisa. Tuttuko ajaa 
erikoista härveliä, jonka nimeä 
haetaan, ja kuka on vasemmassa 
laidassa oleva paparazzi…?

Oikeat vastaukset voi kuis-
kata Kuumaskupin mukavalle 
myyjälle.

* * *
- Oho, sanoisi Eemelikin, kun nyt 
puuhataan oikein koirapuistoa 
Orimattilaan. Nyt pitäisi olla tosi 
skarppina ja rakentaa puisto toi-
mivaan paikkaan. Kukaan ei ole 
esittänyt koirapuistoa Hennaan, 
vaikka se on kaupungin nopeim-
min kasvava kaupunginosa. Kan-

nattaa se puisto sinnekin jo nyt 
rakentaa, kun kaikkea muutakin 
sinne on tulossa. Paitsi asukkaita.

* * *
Ja sitten itte joulun pukki, joka 
on jäänyt taas joulusta Orimat-
tilaan. Hänkin on tulossa taas 
kantreille nauttimaan Järvikylän 
traktorin kyydissä korpikuusen 
kyyneleitä. Ihka aitoa sellaista.

Kuvassa hän silmänlumeeksi 
joulun alla kyseli vielä lahjatoi-
veita eräältä kunnon kansalai-
silta, kun paineli Kuumakuppiin 
kaffeelle.

* * *
Kantreilla näyttää olevan nyt 
muutakin ohjelmaa kuin pai-
kallisten humppaveikkojen 
pamppailua. Ihan oikeaa kant-
rimusaa on luvassa ja sehän 
on sitten parasta mitä voi olla. 
On siinä Tuomisen Hanski taas 
pannut parastaan ja saanut kant-
reille hyvää meininkiä.

Vieläkin monia vituttaa, kun 
kantrit eivät ole enää kotieläin-
puistossa. Niinpä, samaa mieltä 
on Eetvarttikin, joka jo reilut pa-
rikymppisenä kisaili puistossa. 
Oi pojat niitä aikoja ja tyttöjä!

Ehkä joskus vielä kirmataan 
vanhoilla tanhuvilla, kun eräät 
ovat siirtyneet toiseen hiippa-
kuntaan.

* * *
Kaupunkikin jo haluaa, että tulet 
hajuttomana asioimaan viras-
toon, palavereihin, kokouksiin… 
Sinänsä hyvä ajatus, sillä moni 
haisee kuin rytökärppä. Liikaa 
hajusteita käyttävät eräät naiset, 
miehet kuin teini-ikäiset pojatkin. 
Vähempikin suitsutus riittäisi.

Näin kesällä, kun seisoo kaup-
pajonossa jonkun takana, niin oli-
si kyllä suositeltavaa, että se joku 
voisi joskus käydä suihkussa tai 
peseytyä vaikka Palojoessa. Niin 
hirveälle ei edes rakas jokemme 
haise kuin eräät.

Palojoesta sen verran, että mi-
tähän sotkua pääsi taas jokeen 
toukokuussa… Oheinen kuva 
kertoo kyllä, ettei ihan normaalia 
ole touhu.

* * *
Kovasti ihmiset haluaisivat, et-
tä meikä kirjoittaisi Hennasta. 
Paha kirjoittaa, kun ei siellä 
tapahdu mitään. Valitettavasti. 
Se vilkas bussiliikennekin loppui 
ja kyydityksiä sinne erämaahan 
hoidetaan nykyisin kait taksi-
palveluina? 

* * *
- Tiedätkös Eetvartti, että onko 
maankäyttöinsinööri Hosiais-
luoma edelleen Orimattilan 
kaupungin palveluksessa, kun 
hänen nimensä yhä kummittelee 
kaupungin ja hennaan.fi -netti-
sivuilla? Itse hän kyllä ilmoittaa 
facebookissa, että alkoi työsken-
nellä organisaatiossa Lahti 29. 
huhtikuuta maankäyttöinsinöö-
rinä. Noin kyseli Masa ja Jaska 
meikältä maitokaupassa.

Asia piti oikein tarkastaa ja 
niinpä näkyy miehen nimi olevan 
Orimattilan kaupungin sivuilla 
tonttiosastolla, ja nimi löytyy 
myös Lahden kaupungin sivuilta!

No, ollaan Hämmeessä ja tääl-
lähän tiedot päivittyy niin hitaasti. 
Kyseinen tieto oli kaupungin net-
tisivuilla vielä 7.7. 2019. Tai sitten 
mies on hommissa molemmissa 
kaupungeissa? Hyvä mies joka 
tapauksessa, josta Orimattilankin 
kannattaa pitää kiinni.

* * *
Verkko kiristyy. Pimeän ja har-
maan työn tekijät ja firmat ovat 
kuulemma erityissyynissä. Ori-
mattilassakin. Neuvoksi, ettei tule 
yllätyksenä housuihin.

* * *
Siitä mulla on hyvä mieli, ettei 
mulla ole paha mieli.

E E T V A R T T I

Joulupukki tapasi tutun kaverin. Kantreilla taas tava-
taan.

Älä erehdy ajamaan tähän S-Marketin parkkihallissa. 
Jos et halua mielipahaa. Paikka on hallin pohjoiskul-
massa. 

Kesäkisa. Kuka on paparazzi ja mikä on hullunhauska 
kulkupeli?

Palojoki kesän kynnyksellä. Oksennusta vai mitä ih-
meen sotkua taas joessa? Mutta, mitä sen on väliä? 
Eihän se kenellekään kuulu.
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  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Palvelemme:
ma-pe

7.00-17.00

LAATUTUOTTEET MEILTÄ!

SÄHKÖMIEHET OVAT KOKO 
KESÄN PALVELUKSESSANNE

Soita ja tilaa 03 7777 444

Laadukkaat
SÄHKÖ-

TARVIKKEET 
edullisesti!

AURINKO-
KENNOVALOT

YLIJÄNNITE-
SUOJAT

Hinnat 
alkaen 4€

7,50

Kesähelteille
pöytä-
ja lattia-

TUULETTIMET
EDULLISESTI!

VARAUDU HELLEKESÄÄN!
FUJITSU
viilentää
sopivasti! 
Ilmalämpöpumput ja jäähdytyslaitteet

alk.

LAADUKKAAT
VALAISIMET

MONITOIMI-
TYÖKALUT

Ammattiliikkeestä laatua
työhön ja vapaa-aikaan

16€

EDULLISEEN HINTAAN

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00
la 9.00-13.00

www.lantmannenagro.fi/orimattila

2590

6500

RUDUS HARMAA BETONILAATTA 
298x298

ERÄ 

KESTO- 
PUU 
28x95 
SHP VIHREÄ 
AB-LUOKKA 119

/jm

- NYT SUTIT HEILUMAAN!

ÖLJYPOHJAINEN
PUNA-
MAALI 10 L

MAKITA AKKU
5.0AH LXT

ERÄ
kpl

T HEILUMAAN!

Tervetuloa 
kaupoille!

100
kpl


