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  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

SÄHKÖMIEHET OVAT KOKO 
KESÄN PALVELUKSESSANNE

Soita ja tilaa 03 7777 444
VARAUDU HELLEKESÄÄN!
FUJITSU
viilentää
sopivasti! 
Ilmalämpöpumput ja jäähdytyslaitteet

9€
TARJOUS-
VALAISIMIA alk.

7€

Meiltä myös
ABLOY
CLASSIC -avain 7,50

Antaa turvaa
mm. ukkoselta
YLIJÄNNITE-
SUOJAT alk.

Kesähelteille
pöytä-
ja lattia-

TUULETTIMET
EDULLISESTI!

LAADUKKAAT
VALAISIMET

MONITOIMI-
TYÖKALUT

Ammattiliikkeestä laatua
työhön ja vapaa-aikaan

AURINKO-
KENNOVALOT 9,00alk.

16€

Erkontie 13, Orimattila
ma-to 10-17, pe 10-18, la 10-14, su sulj.

044 974 6132    www.diia.fi 

Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu 
Diia Oy

MUUTTO-
MYYNTI!
Sisustustuotteet
nyt jopa -50-70%

Palvelemme normaalisti

Meidänkin
hommat jatkuu

nahkhiir.fi

Onnea
11-vuotiaalle

juniorille
yli kaksi-

kymppiseltä!

OMT Fysioterapeutti

AULI AUVINEN
Puh. 0400 497585

Orimattila, Koulutie 19
/Wanhan Amiksen polku 3B

www.fysioterapeuttiauli.fi

ORIMATTILAN KANTRIKATSASTUS

SOITA
045 693 3748

Topintie 2B
Orimattila

www.omkk.fi

100% Kotimainen katsastusasema

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

Varaa aikasi: omkk.fi / 045 693 3748

Tervetuloa
Kantri-

katsastukseen!

Silmälääkärit:
To 16.7. Jukka Siitonen
To 30.7. Jukka Siitonen
Ke 12.8. Ritva Lemola
To 20.8. Aleksi Sarkola
Ma 24.8. Ilkka Puusaari

Kesäaukioloaika

Ma -To 10-17
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Picnic-kantrimeininkiä

- Naapuri sanoi, että hän käy aina
 Orimattilassa kaupassa, kun täällä
 on niin nättejä myyjiä. Sama mulla.
- Markettiin kiikutan juomapulloja,
 jotta saan kassoilla vähän vilkuilla.

Orimattilassa on paljon
erikoisliikkeitä, niin pieniä
kuin suurempia osaajia,
erilaisia palveluja tarjolla!

OMASTA
Orimattilasta

OSTAN

Kantrihenki elää niin vahvana Orimattilassa, että jonkinlaista 
kantrimeininkiä on luvassa tulevana perjantaina 17.7. Silloin 
tapahtuu Kehräämöllä kello 19 alkaen.

Koronarajoitukset ovat osittain voimassa, joten mitään 
virallista tapahtumaa ei ole kantrien suhteen luvassa. Nyt 
vaan kesäillan tuuli kutsuu mukaan ja nauttimaan pic-
nic-periaatteella musiikkia. 

Lienee mukana paikallisia soittoniekkoja, jotka soittelevat 
tuttuja biisejä, taattua hyvää iskelmää. Juomapuolella ei ole 
myyntiä, joten omasta repusta pitänee sitten löytyä eväitä. 
Tilaisuuteen ei ole lipunmyyntiä.

Kyseessä on nyt 33. kerta, kun on jonkinlaista kantri-
meininkiä. Orimattila rulaa aina vaan kantrikaupunkina.

Kantrikulkuetta ei virallisesti ole tänä vuonna. Jokainen 
voi ja saa ajella omaan tahtiinsa. Puskaradio niin laulaa…

Missä nyt mennään?
Orimattilan päättäjille ei isommin kiiri kiitosta näinä päivinä. 
Monessa yleisönosaston kirjoituksessa ja keskusteluissa 
päättäjät saavat huutia, kun kyläkouluja lopetetaan ja pieniä 
lapsia rahdataan sinne sun tänne kouluun ja päiväkotiin.

Orimattilan johtokaan ei saa kuntalaisilta kiitosta, sillä 
aikanaan vauras pitäjä on joutumassa myös taloudellisesti 
ahdinkoon. Toki siihen vaikuttavat myös valtion kurjistustoi-
met kuntia kohtaan, mutta jonkinlainen hallinnassa oleva 
puskurivara pitäisi olla taitavilla johtajilla.

Orimattila kaipaa jatkossa sellaisia johtavia virkamiehiä, 
jotka asuvat paikkakunnalla. Nyt ns. kärjestä vain yksi asuu 
Orimattilassa ja hänkin tämän tästä haikailee muualle.

Kansa muistaa lämmöllä Heinosen Marttia, Vuorlahden 
Mattia ja Kivisen Erkkiä, jotka sydämestään rakensivat ja 
panostivat aina Orimattilan hyväksi. Näin se vaan on.

Hyvällä johtajalla on asenne kohdallaan. Hänellä on am-
mattitaitoa. Häneltä sujuu myös johtaminen.

Keskustassa kaivetaan

Isoja hulevesiputkia vedettiin Helsingintien 
liikenneympyrän tienoilta Palojokeen.

Monissa kohdin keskustassa on menossa maanrakennus-
töitä. Käkeläntiellä jatkuu tieremppa ja sitten työn alla on 
myös Kankaanmäentien kääntymiskaistojen rakentaminen 
Helsingintiellä. Samalla rakennetaan hulevesien viemäriputki 
Terveystieltä Palojokeen. Tämä remppa kestää marraskuun 
loppuun.

Orimattilan Vesi rakentaa hulevesien putkea myös kes-
kustan alueella, kun Helsingintien liikenneympyrän kohdalta 
kaivetaan isoa putkea kohti Palojokea.

Palojoki saa näin virkistystä jonkin verran puhtaampien 
hulevesien muodossa.

 
Mukavaa suvea. Koronasta huolimatta.

Reijo Välkkynen www.olanextraa.fi

Kovaa vääntöä valtuustossakin:

Kaupunki supistaa kouluverkkoa

Järvikunnan koulu elokuussa
2018. Koululaiset
lähdössä evakkokouluun
keskustaan, kun
sisäilmaongelma haittasi uutta koulua. Taas alapohjassa on kosteusongelmaa?
Kysymys kuuluukin: Miksi kukaan ei valvo rakentamista ja varsinkin rakennuksen
pohjatöitä? Orimattila on maksanut ja maksaa edelleen kaupungin omistamien
rakennusten sisäilmaongelmista miljoonia euroja.

Orimattilan kaupunginvaltuusto 
päätti maanantaina 8. kesäkuu-
ta kouluverkon supistamisesta. 
Itä-Orimattilan alueen Kuivannon 
ja Vuorenmäen koulut yhdiste-
tään syksyllä 2022 Vuorenmäelle.

Luhtikylän koulu lakkautetaan 
syksyllä 2021 ja Järvikunnan 
koulu (Mallusjoki) syksyllä 2024, 
jolloin Länsi-Orimattilan koulun 
toiminta alkaisi Hennassa.

Tönnön koulu yhdistetään Jo-
kivarren kouluun syksyllä 2025.

Valtuuston päätös kouluverkon 
supistamisesta on linjanveto. 
Varsinaiset lakkautuspäätök-
set tehdään jokaisen koulun 
kohdalla erikseen, minkä yhtey-
dessä järjestetään asukkaiden 
kuulemiset.

Orimattilassa toimii tällä het-
kellä 10 peruskoulua. Syksyllä 
2020 koulutiensä aloittaa en-
nusteen mukaan 182 oppilasta, 
kun vuonna 2025 aloittavia on 
arvion mukaan 124.

Viiden vuoden päästä Järvi-
kunnan koulussa aloittaisi 1 ja 
Luhtikylässä 2 oppilasta. Vuo-
renmäellä aloittavia olisi ollut 5 
ja Tönnössä 20. Kouluverkko-
selvityksessä otettiin huomioon 
sekin, että koulurakennukset 
vaatisivat investointeja.

Päätökset vaikuttavat myös 
varhaiskasvatuspalveluiden 
järjestämiseen. Varhaiskasvatus 
pyritään säilyttämään Kuivan-
nolla. Artjärven varhaiskasvatus 
keskitetään Vuorenmäelle.

Kouluverkko-
äänestykset

Päätös syntyi useiden äänes-
tysten jälkeen. Ensimmäinen 
äänestys koski kouluverkkopää-
töksen siirtämistä syksyyn. Sirk-
ka-Liisa Papinahon (kesk.) 
siirtoehdotusta kannatti 15 
valtuutettua, kun 18 kannatti 
hallituksen pohjaesitystä.

Susanna Särkinen (sit.) jätti 
eriävän mielipiteen ja poistui 
paikalta. Eriävän mielipiteen 
jättivät paikalta poistuneet Ju-
ha Hirvonen (sit), Ville-Petteri 
Erola (ps.) ja Jari Kaitaran-
ta (ps.). Arja Simola (ps.) jätti 
eriävän mielipiteen, mutta jäi 
kokouspaikalle.

Oman siirtoehdotuksensa teki 
myös Pertti Laaksonen (kd.). 
Hän ehdotti, että ennen päätös-
tä Vuorenmäen ja Kuivannon 
koulujen kustannuksista ja 
tarvittavista remonteista teh-
täisiin luotettava selvitys. Tätä 
kannattivat Jouni Räsänen (ps.) 
ja Juha Hämäläinen (kesk.). 
Pohjaesitys voitti äänin 18–11.

Käsittely jatkui kaupunginhalli-
tuksen esityksen pohjalta. Venla 
Avelin (vihr.) ehdotti Kuivannon 
ja Vuorenmäen koulujen yh-
distämistä vuonna 2023 sekä 
Kuivannon koulukiinteistön 

myyntiedellytysten ja korjaus-
kustannusten selvittämistä en-
nen lakkautuspäätöstä. Ehdotus 
sisälsi myös varhaiskasvatuksen 
säilymisen Kuivannolla erona 
pohjaesitykseen, jossa varhais-
kasvatus pyritään säilyttämää. 
Simola kannatti esitystä.

Seuraava ehdotus tuli Jouni 
Räsäseltä, joka ehdotti koulu-
jen toiminnan jatkuvan ennal-
laan. Sari Sikkilä (ps.) ja Esa 
Heinonen (vihr.) kannattivat 
ehdotusta, minkä jälkeen Ave-
linin ja Räsäsen ehdotuksista 
äänestettiin: Avelin 4, Räsänen 
12, tyhjä 13.

Sen jälkeen äänestettiin 
hallituksen pohjaesityksen ja 
Räsäsen ehdotuksen välillä, 
jolloin pohjaesitys voitti äänin 
18–11. Eriävän mielipiteen 
jättivät Laaksonen, Sikkilä ja 
Räsänen.

Käsittely jatkui Avelinin eh-
dotuksella, joka koski Län-
si-Orimattilan kouluratkaisujen 
jättämistä pöydälle. Sikkilä ja 
Simola kannattivat. Pohjaesitys 
voitti äänestyksessä 18 äänellä, 
kun Avelinin esitys sai 11 ään-
tä. Sikkilä ja Heinonen jättivät 
eriävän mielipiteen.

Käsittely eteni Jussi Va-
hen (kok.) ehdotuksella Tönnön 
yhdistämisestä Jokivarren kou-
luun. Riitta Karjalainen (kok.) 
ja Jukka Mölsä (kesk.) kan-
nattivat. Äänestyksessä Vahen 
esitys sai 14, pohjaesitys 13 ja 
tyhjää äänesti 2. Voittanut esitys 
vastasi Vahen johtaman sivis-
tys- ja hyvinvointivaliokunnan 
aiempaa esitystä kouluverkosta.

Ville Erolan puheenvuoro
jäi medialta pimentoon…
Kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Ville
Erola (ps) katselee maailmaa koko Orimattilan kannalta
ja huomioi myös kylien elävyyden.

Ville piti puheenvuoron, jossa hän esitti yhteiskoulun 
rakentamisen siirtämistä. Hänen näkemystään ei kuitenkaan 
noteerattu millään tavoin ja paikallinen mediakin ”unohti” 
Villen tärkeän ja rakentavan puheenvuoron.

Extraa pyysi puheen Villeltä ja tässä se on vihdoinkin 
kaikkien nähtävänä.

Hyvät päättäjät!

Kouluverkkoasiaa on yritetty viime aikoina kiireellä vääntää, 
ilman todellisia laskuja kuluista tai säästöistä, joita kyseiset 
esitykset mahdollisesti aiheuttavat. Koska aiemmissa pu-
heenvuoroissa on korostunut se, että kuljetuskustannukset 
kyliltä keskustaan ei näyttele suurta roolia, ehdotankin, 
että käännetään pakka toisin päin. Täytetään kyläkoulut, 
ei rakenneta uutta Yhteiskoulua, vaan tehdään Jokivarren 
koulusta pelkkä yläkoulu. Jokivarren oppilaat, jotka tällä 
hetkellä tulevat Pakaan ja Niinikosken suunnalta voitaisiin 
ajaa samalla ajalla ja kustannuksilla Vuorenmäen koululle, 
Heinämaan porukka Kuivannon kouluun, Arolan alueen 
lapset ohjattaisiin Tönnöön, Lintulan lapset Virenojalle jne. 
Oppilasmäärien vähennys tulevina vuosina mahdollistaa 
tämän kaltaisen uudelleen jaottelun ilman, että Yhteiskouluun 
tarvitsee budjetoida yli 20 miljoonaa ja kylät säilyttäisivät 
elävyytensä koulujen toimiessa harrastuspaikkana ilta-
käytölle ja niitä ei tarvitsisi lakkauttaa. 

Jokivarren koulua on suunniteltu remontoitavaksi 2030, 
jolloin voisi uudelleen harkita millainen koulu keskustaan 
tarvitaan, onko se yksi yhtenäiskoulu vai pelkkä yläkoulu. 
Seuraavat kolme vuotta voinee parakit toimia yläkouluna, 
kunnes oppilasmäärät ovat laskeneet, koska niistä on jo 
sopimus tehty.   

Ville Erola, 8.6.2020
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www.ruskovilla.fi

Tervetuloa tekemään löytöjä: -10% kaikki 
tuotteet  -30% kauneusvirheelliset tuotteet

Kinnarintie 32, Artjärvi
Avoinna ma-pe klo 9-16, la klo 10-14

Hyvän unen 
paras ystävä

HIRSSIAKANATYYNY
Aikuisten tyyny 45x55 cm 

nyt kesätarjouksessa 
tehtaanmyymälässä 39€ (50€)

Topintie 2, 16300 Orimattila

KORJAUS-
OMPELUA
Erkontie 6, Orimattila,
käynti Tullintien puolelta
Puh. 045-8806650
heli.lahtonen@katsura.fi

Avoinna ti 10-17, ke ja to 9-14. 
Muuten sop. muk.

Katso lisää netistä: www.katsura.fi

Nuorisoseura vuokraa telttaa
juhliin ja eri tilaisuuksiinne

Teltta on kolmessa
kuljetuspakkauksessa. 
Koko 3 x 4,5 m. Seinä,
joissa kaksi ikkunaa ja ovi. 
Alumiinikehikko on
helppo koota ja purkaa.

NTN - nuorisoseuran jäsenille 20€/vrk.
Alueen asukkaille 25 €/vrk. Muilta 35€/vrk.
Seuraava vuorokausi 10€/vrk, muilta 15€/vrk.
Varaukset ennakkoon:

Niemenkylän-Tönnön Nuorisoseura ry
Pertti Oksanen mp. 0400 459 222  
e-mail: pertti.oksanen@phnet.fi

Osta tilalta! -päivä
Valtakunnallisen Osta tilalta! -päivän avajaistapahtuma järjestetään tänä 
vuonna Pukkilassa 12.9.2020 klo 10-14 Hutkon laama- ja eläintilalla.

Odotettavissa satoja kävijöitä, myös bussikuljetuksilla lähialueen 
kaupungeista pääkaupunkia myöden sekä nimekkäitä puhujia. Kävi-
jämääräksi odotetaan satoja ihmisiä vauvasta vaariin. Tapahtumalle 
odotetaan merkittävää näkyvyyttä niin paikallisesti, kuin valtakun-
nallisestikin. 

Ilmoittautuminen näytteilleasettajaksi on nyt käynnissä.
Esittely- ja myyntipaikat ovat maksuttomia. Etusijalla ovat lähiruoan 

tuottajat, mutta mukaan mahtuu muitakin Osta tilalta! -päivän ja 
maaseudun hengessä myyjiksi tai esittelemään toimintaansa.

Ilmoittaudu näytteilleasettajaksi myymään lähellä tuotettuja tuotteita 
tai esittelemään toimintaa: https://ampu.4h.fi/hankkeet/tulevaisuu-
den-tuottajat/osta-tilalta-tapahtuma-12-9-2020/

Kotimuseo vie vanhaan aikaan

- Kotimuseo on vanhassa aitassa. Se avattiin nyt 
juhannuksena, Kaija kertoo.

Juhannuksena avattu Aholan 
Kaijan ja Riston kotimuseo 
Villikkalassa antaa oivan kat-
tauksen entisajan tavaroista aina 
1900-luvun vaihteesta alkaen. 
Esineistöä on todella runsaasti 
pieneen kotimuseoon, jossa van-
hat tavarat ovat taas päässeet 
näytille ja jopa ihmeteltäväksi; ai 
että tuollaisiakin on joskus ollut!

- Meillä oli itsellä paljon erilai-
sia vanhoja esineitä nurkissa ja 
päätettiin koota ne yhteen tilaan. 
Sitten on saatu naapureilta ja 
tutuilta lisää. Ainakin yli 300 eri-
laista esinettä löytyy, selvittää 
Kaija kotimuseon taustaa.

- Vanhat esineet kertovat 
meille millaista oli entisaikaan 
eläminen. Ne ovat omalla taval-
laan arvokkaita askeleita tähän 

päivään. Nyt kun niitä vertaa ny-
kyaikaan, niin kyllä se ihmetyttää 
ja hymyilyttääkin, miten kaikki 
on ollut ennen niin toisenlaista. 
Aholan kotimuseossa on maata-
loustyökaluja ja käsityöesineitä, 
vanhoja astioita sekä keittiötar-
vikkeita. Löytyy sanomalehtiä, 
maatalouden oppaita, keittokirjo-
ja, separaattori, kivimankeli ym.

Kotimuseoon pääsee tu-
tustumaan, kun sopii ajas-
ta Kaijan kanssa. Pääsy-
maksua ei ole muuta kuin 
omantunnon mukaan. 
- Minulle voi soittaa numeroon 
0400 574 455 ja sovitaan tu-
tustumiskäynti. Taatusti monille 
nousee muistojakin mieleen 
näistä vanhoista esineistä, Kaija 
naurahtaa.

Maatalouspirkka on nyt
Maatalous Meriläinen Oy

Maatalouspirkan yrittäjä Sami 
Mäklin teki liiketoimintakaupan, 
jolla koko Maatalouspirkka Oy:n 
toiminta siirtyi Antti ja Katja Me-
riläiselle kesäkuun lopulta 
alkaen. Kauppaan kuuluvat 
Lahden, Orimattilan ja Porvoon 
Maatalouspirkat.

Antti on toiminut Lantmännen 
Agron maayhtiön toimitusjohta-
jana ja Katja on työskennellyt 
Valiolla eri myyntitehtävissä. 
Extraa-lehti toivottaa Antin ja 
Katjan tervetulleiksi kauppiaiksi 
Orimattilaan. Tässä kuulumisia 
miten Maatalous Meriläinen jat-
kaa maatalous- ja rautakauppaa.

Kysymykseen miltä Orimattila 
vaikuttaa uusien kauppiaitten 
silmin, Antti ja Katja vastaavat:

- Emme vielä kovin ole eh-
tineet tutustua, mutta Orimat-
tila muistuttaa paljon nykyistä 

kotipaikkaamme Nurmijärveä. 
Lähellä isompaa kaupunkia, mut-
ta silti luonto ja maaseutu ovat 
lähellä. Tapaamamme ihmiset 
Orimattilan kaupalla vaikuttavat 
mukavilta ja ystävällisiltä.

Katja kertoo, että hän on kotoi-
sin Lahdesta ja osa sukulaisista 
on asunut ja asuu Orimattilassa.

Samalla tavoin
jatketaan kauppaa

Maatalous Meriläinen kulkee 
Maatalouspirkan viitoittamaa 
maatalous- ja rautakaupan tietä.

- Nykyinen henkilökunta jatkaa 
vanhoina työntekijöinä ja heidän 
kanssaan suunnittelemme pieniä 
uudistuksia Orimattilassa. Olem-
me huomanneet, että vielä kaikki 
orimattilalaisetkaan eivät tiedä 
mitä kaikkea myymälässämme 
on tarjolla, Antti sanoo.

- On mukava aloittaa yritys-
toiminta Orimattilassa ja päästä 
kehittämään paikallista tarjontaa. 
Haluamme tarjota paikallisesti 
parhaat maatalous- ja rautakau-
pan palvelut sekä kuluttajille että 
maatalous- ja muille yrittäjille, 
he toteavat.

Antti lisää, että Orimattilalla on 
aina ollut maatalouspitäjän vahvat 
juuret ja sama jatkuu tulevai-
suudessakin. Orimattila on yksi 
eteläisen Suomen maatalouden 
vilja-aitoista. Tuottajia löytyy myös 
karjankasvatuksesta ja erilaisista 
kasvinviljelyn alueilta.

- Meillä selkeästi nähdään, että 
Orimattilassa on maatalous- ja 
rautakaupan hyvä sijaintipaikka. 
Haluamme osaltamme rakentaa 
vahvaa Orimattilaa, Antti lupaa.

- Jatkamme rautakaupassakin 
Tero Lahtosen viitoittamaa tietä. 
Haluamme, että meiltä saa kai-

ken niin rakentamiseen ja kotiin 
kuin maatalouden tuotteisiin ja 
tarpeisiin, Katja sanoo.

- Kuuntelemme kaikessa myös 
asiakkaitten mielipidettä, he to-
teavat. – Päivitämme toimintaa 
koko ajan.

- Kummallekin on tärkeää, 
kun nyt saamme olla lähellä 
ihmisiä ja palvella kaikkia sy-
dämestämme. Meillä on sellai-
nen kansanomainen meininki, 
että tullaan tutuiksi ja sinuiksi 
nopeasti. Maatalous Merilainen 
haluaa olla osa Orimattilan arkea 
ja aina lähellä asiakkaita.

- Luottamus ansaitaan teoilla, 
Antti lisää.

- Orimattilan kaupunki on 
edistyksellinen, sillä täällä on 
rakentamiseen tarjolla paljon 
tontteja sopivasti eri puolilla 
Orimattilaa. Keskustan lisäksi 
elävät kylät ja yhteiset tekemiset 
ovat parasta mitä voi olla!

Ovatko Antti ja Katja mahdol-
lisesti muuttamassa Orimatti-
laan, niin siihen he vastaavat, 
että Anna-tyttären päättäessä 
yläkoulun, niin he muuttavat 
Lahden seudulle.

Harrastukset liittyvät kummal-
lakin paljolti liikuntaan.

- Pidämme molemmat ulkoi-
lusta. Lenkkeily, pyöräily ja hiihto 
talvella ovat harrastuksiamme, 
Katja kertoo vapaa-ajan toimin-
noista. 

Avajaiset 8.8.

Orimattilan toimipisteessä Maa-
talous Meriläinen pitää avajaiset 
lauantaina 8.8., jolloin tapahtuu 
monenlaista niin maatalous- kuin 
rautakaupankin puolella.

Keväällä koronan takia peruun-
tunut raksapäivä kompensoituu 
nyt avajaisiin. Nyt ihmiset halua-
vat lähteä myös tapaamaan tut-
tujaan, joten avajaisiin mukaan!

- Tarjoilua ja tarjouksia on 
luvassa niin maatalous- kuin 
rautakaupankin puolella, Katja 
ja Antti lupaavat. Merosen mak-
karaakin on...

Avajaisista enemmän 5.8. 
ilmestyvässä Extraa-lehdessä.

Antti ja Katja jatkavat reilua maatalous- ja rautakauppaa Orimattilassa.
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Kehräämö Kehräämö 

tarjoaatarjoaa
monipuolisia tiloja
yritystoimintaan!
Lisätietoja: olli@lahdenrakentava.fi

Orimattilan parhaaksi
Seuraa meitä
facebookissa
Orimattilan Kehräämö

Aurinkoista
kesän aikaa!

Koko kaupunki rokkaa 1.8.

Erkkorock lataa
parasta pöytään

Petri, Matti ja Jarno lupaavat upean Erkkorock-illan. 

- Taas tehdään historiaa orimat-
tilalaisella kulttuurikentällä, kun 
koko Orimattila ja puoli Suomea 
pistää rokkivaihteen silmään ja 
festaroi kuin huomista ei oli-
si! Noin hehkuttaa Erkkorock 
facebook-sivuillaan tulevaa 
tapahtumaansa, joka pidetään 
lauantaina 1.8. kaupungintalon 
parkkipaikalla.

- Ovet ovat auki kello 17 
alkaen ja siitä eteenpäin illan 
teemana on loistava rockmusa, 
juoma ja seura, kertovat Petri 
Kuosa, Matti Myllynen ja Jarno 
Ovaska Erkkorockin järjestely-
komiteasta.

Viime vuonna jännitettiin sitä, 
miten ensimmäinen Erkkorock 
sujuu ja vetää porukkaa.

- Erkkorock sujui heti eka ker-
ralla ihan mallikkaasti ja veti 
paikalle noin 600 rockmusiikin 
ystävää. Tapahtumassa ei ollut 

yhtään järjestyshäiriötä, vaan 
rokkikansa nautti musiikista 
kavereitten kesken hyvällä pö-
hinällä, Matti sanoo, ja luottaa, 
että sama meininki on taas tänä 

vuonna. 
- Suomen kesäfestarit on tältä 

vuodelta peruttu, joten Erkko-
rock tarjoaa erinomaisen tilai-
suuden päästä livemusiikin ja 
festaritunnelman pariin helposti 
keskellä kaupungin ydintä, Jarno 
muistuttaa. 

Nyt kattavammin

Tämän vuoden festivaalin jär-
jestämiseen lähtökohdat olivat 
alkuvuonna erilaiset. 

- Olimme nyt ladanneet erilai-
sen konseptin, kun tavoitteena 
oli järkätä iltafestivaalin lisäk-
si yhteisöllinen päivätapah-
tuma Erkkorock jr. perheille 
ja nuorisolle, mutta kevään 
koronarajoitukset saivat sen 
peruuntumaan tältä vuodelta, 
harmittelee Jarno.

- Meillä oli päivätapahtumaan 
jo kaikki valmiina. Myös yhteis-
työkumppaneita oli innokkaasti 
mukana, kuten Orimattilan kau-
pungin nuorisotoimi, MLL:n 
Orimattilan yhdistys, Leonat 
ja Orimattilan Lions Club sekä 
muutama muukin kiinnostunut 
taho, Petri listaa.

- Ensi vuonna otamme paikal-
lisille nuorille ja lapsille suun-
natun Erkkorock jr:n mukaan. 
Orimattilassa ei ole vastaavaa 

musiikki- ja perhetapahtumaa, 
joten sitä on oikeastaan toivot-
tukin meiltä, miehet toteavat.

Alun perin Erkkorock oli suun-
niteltu soimaan Varsapuistoon, 
mutta niihinkin suunnitelmiin tuli 
muutos.

- Meistä riippumattomista syis-
tä joudumme vetämään tapah-
tuman edelleen kaupungintalon 
ja Osuuspankin välisellä park-
kipaikalla. Eli samoilla kohdin 
kuin viime vuonna. Uskomme, 
että homma toimii, siitähän on 
jo kokemus olemassa. Olemme 
saaneet VIP-alueen nyt suurem-
maksi, Matti sanoo.

- Korona on tuonut festivaa-
lin järjestelyyn tosi paljon huo-
mioonotettavaa, mutta tietyillä 
rajoitteilla festivaali onnistuu 
järjestää. Tapahtumakävijöillä 
on tietenkin oma vastuunsa 
ohjeiden noudattamisesta, 
mutta terveellä maalaisjärjel-
lä lopputulos on varmasti hyvä, 
järjestäjät kertovat. 

- Luvassa on siis huippu-
rockmusaa, kolmen eri bändin 
tahdissa voi laittaa sykettä sy-
dämeensä ja jammata täysillä, 
Petri suitsuttaa.

Ekana soittaa The New Rock-
voyage, Matin, Petrin, Jarnon, 
Tuomas Strandmanin ja Arto 
”Artsi” Tuomisen bändi.

- Me ei paljasteta mitä biisejä 
nyt on luvassa, mutta kunnon 
rokkimusaa ladataan maailman 
huipulta! Rock’n roll soi ja taa-
tusti Orimattila nauttii täysii, 
Matti, Jarno ja Petri lupaavat.

Niin tekee myös Coda Moda, 
joka jatkaa huippumusaa ja AC/
DC-meininkiä. Jo nyt kannattaa 
varautua menevään rocksettiin, 
joka vedetään isosti ja tunteella! 

Hienon illan päättää Suo-
men rock’n roll -kentän ehkä 
kovin livebändi Los Bastardos 
Finlandeses!!! Vauhtia takaa 
yksi Suomen tunnetuimmista 
rumpaleista, itse Twist Twist 
Erkinharju.

- Siitä showsta ei puutu vauh-
tia, tulta eikä bensan ja tequilan 
tuoksua, Matti suitsuttaa.

- Kova ilta on tulossa. Kello 
17-23 Orimattila ilakoi ja nauttii 
kunnon rockista suviehtoossa. 

- Peace, love and rock’n 
roll- K-18. Liput ovat ennak-
komyynnissä 15 euron hintaan ja 
portilta sitten 18 euroa. Tilaisuus 
rajataan 500 henkilölle koro-
natilanteen rajoitusten vuoksi, 
joten suosittelemme lippujen 
ostamista ennakkoon, sillä ta-
pahtuma on herättänyt jälleen 
laajaa kiinnostusta, Erkkorockin 
voimakolmikko kertoo. – Ter-
vetuloa mukaan!

Tähtien Kisat tiistaina 21.7.2020

“ Showsta ei puutu 
vauhtia, tulta eikä 
bensan ja tequilan 

tuoksua.

- 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

Missä merkki?
Näin kesällä voisi joku järjestää Ori-
mattilassa kisan, jossa etsitään piilossa 
olevia tai kadonneita liikennemerkkejä?

Oheinen kuva kertoo omaa kieltään. 
Säästöpankintalon kohdalla on liiken-
nemerkki, joka kertoo pyörätiestä ja 
samalla kielletyn ajosuunnan, joka on 
täysin oksien peitossa. Näyttää myös 
väärään suuntaan, sillä merkki lienee 
tarkoitettu, ettei kukaan aja parkki-
kaistalle Säästöpankin suunnalta?

Säästöpankin ja Osuuspankin välinen 
paikoitusalue on ajettaessa yksisuun-
tainen, mutta sitä satunnainen turisti 
tai matkamies ei tiedä, saati ymmärrä, 
kun ao. merkit puuttuvat tai ovat väärin 
asetettu tai sitten oksien peitossa.

Joku teknisen puolen pikkutakkimies 
voisi hoitaa asian kuntoon?

Yksityinen tarkkailija

Hyvinpä on leikattu
Koivulan alueella on ollut fiksu tienpientareitten leikkaaja, kun hän 
on jättänyt kukkivat kohdat niittämättä. Varmaan on pörriäisten 
kaveri tämä niittokoneen kuljettaja.

Päivänkakkaratkin kukkivat kauniina Jalavakaaren tienpienta-
reella, kun niittokone ei niitä kaatanut kumoon.

Onni ja Hilma

Kiitos lammen kukista
Veteraanipuistoon tulee vaihteeksi kiitosta, kun lammikossa kukkivat 
vesililjat ja lumpeet kauniisti. Kiitos siitä kaupungille.

Näkösuoja Lahdentielle olisi parin kesä-Arskan mielestä tarpeen, 
kun he ovat kuin tarjottimella, kun nauttivat eväitään betonipenkillä.

Puistonvartija vm 34
- - -

Kiitos myös roskiksesta, joka on saatu veteraanipuistoon. Näin 
ilmoittivat Extraa-lehdelle Taiston pojat.

Toimitus

Orimattilan Jymy järjestää kansainväliset yleisurheilun Tähtien Kisat tiistaina 21.7. klo 17.30 
Orimattilan urheilukentällä.

M: 100 m, 1500 m, 400 m aj, seiväs, pituus, kiekko, keihäs
N: 200 m, 800 m, 100 m aj, korkeus, kolmiloikka, kuula, moukari

Liput 10€

käteismaksu
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Muisteloita kesäillan ratoksi...

Picnic-meininkiä
kantrien merkeissä
perjantaina 17.7.-20
klo 19 Kehräämöllä

Iloista yhdessäoloa
ja musiikkinautintaa
Orimattilan suvessa...

Kantri-
juliste
vuosi
2009

Hagströmin kiertue
yllättää vielä kerran!
Vapaa pääsy. Pidäthän huolta
vaadituista turvaväleistä. Tilaa on
kylliksi kaikille. Huonon ilman sattuessa tapahtuma perutaan.

Kohti uusia seikkailuja ja tapahtumia...
ELOKUUSSA

11vuotta

Varaa oma paikkasi
heti jo pikapikaa:
reijomedia@hotmail.com
050 336 8425, Reijo

5.8.!

Ruokailutottumusten muuttaminen
Jokaisella meillä on haaveita 
ja tavoitteita, jotka ohjaavat 
elämäämme. Moni haluaisi 
esimerkiksi syödä terveel-
lisemmin, koska tiedämme 
hyödyt. Jotta muutos terveel-
lisempään tapahtuu, tarvit-
semme uusia tapoja toimia. 
Usein nämä uudet tavat ovat 
haastava omaksua, koska 
olemme tottuneet johonkin 
tiettyyn ja meistä on tullut 
mukavuudenhaluisia. Miten 
muutosta kannattaisi lähteä 
tekemään?

  Ensimmäiseksi selvitetään 
miksi haluaa laittaa ruokailu-
tottumukset kuntoon. Toisel-
le on tärkeää elää terveenä 
pitkään, jotta voi leikkiä 
lastenlasten kanssa. Toinen 
haluaa olla tyytyväisempi 
peilikuvaan ja saada lisää 
itsevarmuutta, jotta uskal-
tautuu työhaastatteluun tai 
vaikka treffeille. Tottahan se 
on, että kun syö terveellisesti 
niin on virkeämpi, näyttää pa-
remmalta, pysyy terveenä ja 
jaksaa touhuta koko päivän 
töissä ja vielä perheenkin 
kanssa. Vaikka motiivi on 
usein vahva, niin miksi silti 
muutoksen tekeminen ruo-

kailuihin on vaikeaa?
  Kaikki lähtee mielestämme 

ja lapsuudestamme. Jokai-
sella on erilainen tunneside 
ruokaan ja on löydettävä oma 
tyyli muokata tavoistaan ter-
veellisemmät. Ruokailuja voi 
lähteä purkamaan ruokapäi-
väkirjan avulla tunnistaakseen 
ongelmakohdat. Sitten pure-
taan päiväkirja aamupalasta: 
syökö aamupalaa lähes heti 
herättyä ja onko ateria mo-
nipuolinen ja laadukas. Jos 
aamupalassa on jotakin 
korjattavaa, niin kannattaa 
aloittaa harjoittelu syömällä 
kuukauden ajan joka päivä 
hyvä aamupala. Kun aamu-
pala on kunnossa, niin siirry-
tään lounaaseen. Seuraavan 
kuukauden ajan harjoitellaan 
syömään hyvä lounas. Lou-

nasvaihtoehtoja kannattaa 
olla 3-5, jotta harjoitus ei käy 
tylsäksi. Näin edetään, kun-
nes kaikki ruokailut ja veden 
juonti ovat kunnossa. Aikaa 
kuluisi syömisen harjoitteluun 
4-5 kuukautta, jonka jälkeen 
uutta tapaa tulee ylläpitää. 
Elämänmuutosten tekemiseen 
kannattaa aina varata aikaa ja 
edetä maltillisesti, jotta mieli 
pysyy mukana ja muutosta on 
helpompi ylläpitää. Terveelli-
nen ruokavalio ei sulje pois 
herkkuja, mutta niiden määrä 
tulee pitää kohtuullisena.

  Ei kuulosta pahalta, eihän? 
Ongelmia ilmenee kuitenkin 
monella, sillä mistä sitä tietää 
mikä on itselle hyvää ja ter-
veellistä. Jos oma tietotaito 
ei riitä ja saatavilla oleva 
tietomäärä sekoittaa pään, 
niin on hyvä kääntyä ravit-
semusterapeutin tai personal 
trainerin puoleen ja pyytää 
apua makrojakauman ja ka-
loreiden selvittämiseen, jotta 
ruokailut saadaan juuri sinulle 
sopiviksi.

Maukasta kesän jatkoa!
Tinja Krigsman,
personal trainer

Extraa jo 11 vuotta
Nyt 15.7. tulee 11 vuotta siitä, 
kun ensimmäinen Extraa-lehti 
ilmestyi heinäkuussa 2009. 
Siihen liittyivät silloiset kantrit 
voimakkaasti.

Lehti syntyi, kun alun perin piti 
julkaista kantriliite Orimattilan 
Sanomissa, mutta sittemmin 
he ilmoittivat tekevänsä oman 
kantriliitteensä. Silloin sitten 
päädyttiin siihen, että tehdään 
kantriliite Seutunelosten liitteenä 
ja Olan Extraa -nimellä. Joten, 
Orimattilan Sanomat on myötä-
vaikuttanut Olan Extraa-lehden 
syntymiseen. Lehtiliite sai niin 
hyvää palautetta, että se sitten 
kannusti tekemään uusia Ext-
raa-lehtiä.

Extraa on aina kirjoittanut ja 
toiminut Orimattilan puolesta. 

Varsinkin Orimattilan omien 
yritysten puolesta, kaupat ja 
palvelut sekä eri tapahtumat 
ovat olleet joka numerossa 
näkyvillä. Noin 600 erilaista 
yritys- ja tapahtumajuttua on 
julkaistu 11 vuoden aikana.

Extraa ei ole uutislehti. Toki 
ottaa kantaa Orimattilan asioihin, 
toimii aina Orimattilan parhaaksi. 
Lehti on saanut paljon hyvää 
palautetta, mutta hieman myös 
se on närästänyt, kun Extraa ei 
ole tanssinut kaikessa päättä-
jien pillin mukaan, varsinkaan 
Hennan kohdalla.

Lehden lukuarvo on ilmeisen 
kiinnostava, sillä palautteen 
määrä on runsasta. Kiitos siitä!

 
Tässä hieman palautetta, joista 

toinen tuli viime vuonna:
- Kymmenen vuotta, eikä 

suotta! Upeaa, sitkeää journa-
lismitoimintaa Reijo!

- Erinomaista paikallisjourna-
lismia, ilman ”kuvien” kumarta-
mista. Sinunkaltaisia pioneereja 
tämä maa kaipaa lisää. ”Let the 
good times roll on”! 

Viimeisin palaute saatiin nyt 
kesäkuussa:

- Meillä kyllä Extraa oikein 
odotetaan, juurikin, kun se ei 
kumartele, vaan kertoo niin kuin 
asiat on.

- Todella iso peukku siitä!

Tämä lehti on järjestyksessään 
132. numero. Nykyisin sivumäärä 
on ollut 8 sivua, kun pitää bud-
jetin olla tasapainossa kulujen ja 
tuoton suhteen. Lehtihän ilmes-
tyy vain ilmoittajien mainosten 
myötä, kun ei ole tilausmaksua 
eikä isoa kustantajaa taustalla.

Lehden graafisesta osaamises-
ta, taitosta ja ulkoasusta vastaa 
oman kylän osaaja T:mi Maa-
rit Ovaska, joka tekee todella 
laadukasta jälkeä. Lehti paine-
taan Lehtisepät Oy:n Tuusulan 
lehtipainossa, jossa painojälki 
on Suomen parasta. Painosta 
kerrottiin, että Extraa-lehti on 
mallilehtenä, kun esitellään 
painotuotteita asiakkaille.

Yhden miehen lehtiprojekti 
jatkuu. Pysytään palstoilla.

Kiitos kaikille, niin mainostajille 
kuin lukijoillekin sekä muillekin 
kannustajille! 

Suosikaa Extraa-lehdessä mai-
nostavia yrityksiä, kauppoja ja 
palveluja. Se takaa, että Extraa 
ilmestyy jatkossakin.

Reijo Välkkynen

Tästä se alkoi 15.7. 2009. Eka numero ja taustalla 
kesäkuun numero 2020. 
Yksi yritys on ollut joka numerossa mukana ja näkyy 
tässäkin lehdessä. Kiitosta pukkaa kaikille mainosta-
jille!

Peto punaisessa narussa
Kissa on kuin halvaantunut. 
Sen takajalat ovat jäykistyneet 
ja se kulkee matalampana kuin 
äsken. Se päätti jo kuistin la-
siovien edessä istuen eilen, 
että pujahtaa. Kun ovet vihdoin 
aamulla avautuivat auringon-
nousuun, se livahti ovista, 
kipitti pienin suloisin kissan 
askelin nurmikolle, jättäen 
auringonsäteissä haihtuvat 
jäljet jälkeensä rappusille.

Pienet vaaleanpunaiset 
anturat kannattelevat sen 
kulkua märällä hiekalla. Se 
on halvaantunut suuresta ve-
destä, joka avautuu tyynenä 
sen edessä. Pään kokoisia 
kaloja hyppelee aamun rau-
hassa tervehtimään pinnan 
leväkerrosta. Mereltä kuuluva 
kumea ääni kertoo kalastajien 
olevan paikoillaan, juuri siinä 
aamun hetkessä, jossa heidän 
kuuluukin jälleen olla.

Kaikki on pienelle koke-
mattomalle niin suurta, että 
kultaiset silmät, joilla yöllä 
näkee pyydystää lentäviä 
otuksia hämähäkkien piikana, 
ovat kuin lautasina aamuau-
ringon maalaamalle aterialle.

Kauneushalvaus on parasta, 
mitä sille on tänään käynyt. 
Tuoksut, äänet ja viileä tuntu 
tassujen alla sykähdyttää. Se 
hypähtää kevyesti rantakivel-

le nähdäkseen hyppivät kalat 
paremmin. Puuhun takertu-
nut leijanaru vie huomion ja 
hetkessä kultasilmäinen kissa 
on tutkimassa sen olemusta. 
Puusta tipahtaa elämäänsä 
kypsynyt käpy, kopsahtaa 
niin kovin, että pehmeään 
päähän osuu ja kissa ottaa 
kiitolaukkaa takaisin mä-
rälle auringonpolttamalle 
nurmikolle.

Pieni pullea lintunen pyräh-
tää tarkkailijan eteen. Sillä on 
toivo elämästä. Uteliaisuus, 
luottamus ja uuden alku. Sen 
vielä pörröiset höyhenet ovat 
keltaisen ja ruskean sävyiset. 
Äiti neuvoo: ”olet liian lähellä 
vaaraa”. Pikkuinen ei ymmärrä 
vielä. Hän katselee minua ja 
koiraa. Koira havahtuu minia-
tyyrihahmoon ja lähestyy sitä 
uteliaana. Kohtaaminen, joka 
on luonnon ihmeitä.

Lintu kokee turvalliseksi 
laskeutua nurmikolle. Nappaa 

nokkaansa jotakin olematonta 
ihmissilmälle, jotakin pientä ja 
näkymätöntä. Kultasilmäinen 
olento näkee sen, tarkkailee 
hetken ja ponnistaa. Vaara! 
Sen kulmahampaat ovat esillä 
ja terävät kynnet saalistusa-
sennossa. Pieni pullea lintu 
tuntee sydämensä pakahtuvan 
ja käyttää kaikki oppimansa 
lennähtääkseen leijapuun 
oksalle.

Nappaan kissan syliini. Sen 
punainen pitkä naru seuraa 
perässä, vahtien kultasilmäistä 
petoa. Saa toruja kissanretale. 
Juuri tarjoiltu kotiaamiainen 
saa riittää, meillä ei tarjoilla 
elävää aamupalaa. Kynnet 
ovat vetäytyneet takaisin, 
koira katselee kokeneena 
valmentajana vieressä. Kis-
san hölmöläinen, ei osaa olla. 
Meillä kunnioitetaan elämää.

Pieni lintunen sirkuttaa 
puusta. Ei uskalla hypähtää 
nurmikolle enää. Kultasilmäi-
nen tarkkailee nyt västäräkkiä. 
Sille elämä on tarjolla tässä 
hetkessä. Kannan pedon 
sisälle, jännitysnäytelmä on 
päättynyt. 

Kultasilmäinen kissa, koira ja 
kirjoittaja jatkavat elämää tur-
vaten oravien ja lintujen eloa. 
Välillä on tosin hyvä seikkailla.

Kerttu Laine, Porvoo
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Tokkolantie 8, Orimattila
TILAA REMONTTI: putkityo@orimattilanputkityo.fi
040 513 8073 JONI tai 0400 492 944 HANSKI

Orimattilan Putkityö Oy

OMAKOTIASUKAS, tärkeää asiaa sinulle!
Öljylämpö on nyt edullista!
Tilaa meiltä poltinhuolto tai
uusi öljypihi Oilon-poltin
Tilaa meiltä polt
uusi öljypihi Oilo

 Meiltä löytyy:

Putkityö myy ja asentaa
JÄMÄ ja OILON
ILMAVESILÄMPÖPUMPUT

Ammattimies tekee vesi- ja lämpöjohto-
remontin nopeasti LAATUTARVIKKEISTA!
Vesijohtojen pintavedot komposiittiputkesta

Vaihda vanhat termostaatit
uusiin DANFOSS
-termostaatteihin

ORAS
on paras
vesikaluste!

Uusi vettä säästäviin
VESIKALUSTEISIIN!

Kysy
tarjous!

Kysy
tarjous!

yö
Tönnön Siltajuhlat 23.8.

Picnic-meininkiä 17.7.

Hagströmin juhlakiertue
saapuu kantrimuisteloihin

Perjantaina 17.7. ei ole virallisesti kantreja, vaan picnic-tapahtuma Kehräämön 
ravintolan pihan tuntumilla. Vapaa tilaisuus joka tavalla. Kuva menneiltä vuosilta.

Pitkään on vaivattu kantritai-
kinaa ja sitä perinteistä pullaa 
ei saada nyt syntymään, sillä 
koronatilanteen takia taikina ei 

nouse kunnolla.
Jotain herkkää on kyllä luvassa, 

mutta se on lähinnä picnic-sort-
tista meininkiä.

Nyt sitten saatiin ennakkotie-
toa puskaradion välityksellä, että 
aikanaan Mutkattomien lansee-
raama Hagströmin juhlakiertue 
olisi tulossa mukaan ja lauteille 
nousee paikallisia kylämuusikoita 
ja taitajia Kehräämön pihassa 
perjantaina 17.7. kello 19 alkaen.

Mitä on luvassa, niin sitä ei 
tiedä kukaan, sillä kukaan ei vi-
rallisesti järjestä mitään. Kaikki 
on vapaamuotoista ja pelipaikalle 
ei myydä edes lippuja. Tilaisuus 
on siis kansalaisten kohtaaminen 
suvi-iltana, toki koronan takia 
turvavälit huomioiden.

Paikalla saattaa olla pientä 
myyntiä, mutta muuten jokainen 
nauttii omasta eväspussistaan 
mitä sieltä sitten löytyykään. Pai-
kalla ei ole A-oikeuksia.

Tavoitteena on nauttia kivasta 
musiikista ja olla kantrimuiste-
loissa. Nythän kyseessä on 33. 
kantrivuosi, joten kantrihenki 
elää ja pysyy Orimattilassa!

Sen verran voi paljastella, että 
uunituore kantribiisi on soittolis-

talla. Paikallista omaa tuotantoa. 
Juhlasoittoa, jos saadaan pot-
kittua ukot lauteille… 

Kantrikulkue
on ajelua vaan

Nyt näyttää siltä, että KANTRIAJO 
lähtee Tokkolantieltä Heikki Saa-

risen hallilta ja Tokkolantieltä 
17.7 klo 18.

Kokoonkutsujaa ei ole. Ajokit 
ajelee kuin normaali liikenne 
ikään. Liikennesääntöjä noudat-
taen ja katsastetuilla tai muilla 
kelvollisilla ajopeleillä.

Jokaisella on vastuu itsestään 
ja omista tekemisistään.

Tässä on Hagströmin
edustus. Ne ovat Mut-
kattomien ensimmäiset
PA-laitteet vuodelta
1979. Ovat tehneet ja
nähneet monta keikkaa.

Liikunta kuuluu kaikille!

Orimattilan kuntoportaat
tehdään urheilukeskukseen

– Tähän rinteeseen por-
taat rakennetaan. Tulee 
taatusti riittävän vaativa 
nousu ja laittaa sydämen 
pamppailemaan ja kunto 
nousee, Piia lupaa.

Heinäkuun alussa Piia Andelin 
riemuitsi Gym23:n facebook-si-
vuilla näin:

- Arvatkaa mitä? Nyt on hymy 
herkässä 

- Saatiin myönteinen rahoi-
tuspäätös kuntoportaisiin! Eli 
homma alkaa pikkuhiljaa ete-
nemään.

Kyse on Etpähä-rahoituksesta, 
joka tuli kuntoportaitten raken-
tamiseen. Kaikkiaan 12 925 
euroa. Siitä kiitos Etpähälle ja 
Orimattilan kaupungin han-

keasiamies Jari Montoselle, 
joka on hienosti auttanut ra-
hoituksen hakemisessa.

- Me saatiin avustusta puolet 
kuntoportaitten kustannusarvi-
osta, joka on tarkalleen 25 850 
euroa. Talkootyön arvoksi on 
laskettu 8 010 euroa ja loppu-
rahoitus 4 915 euroa saataneen 
kokoon tukijoilta ja sponsoreilta, 
Piia hehkuttaa ja tietää, että nyt 
homma onnistuu!

Hän kertoo, että kuntopor-
taitten takana on paljon liikun-
nallisia ihmisiä ja eri yrityksiä. 
Kuntoportaat nähdään tosi tar-
peellisena myös Orimattilassa.

- Orimattilan kaupunki on 
myös mukana, sillä kunto-
portaille saatiin hyvä paikka 
urheilutalon ja urheilukentän 
väliseen mäkeen. Siellä se 

palvelee kaikkia liikunnan-
harrastajia ja urheilijoita. 

- Olan Kamppailijat ovat innok-
kaana mukana ja muutkin liikun-
taseurat. Etpähän rahoituksen 
hakemiseen tarvittiin toimiva 
seura, joten Olan Kamppailijat ry 
lähti heti mukaan, Piia kiittelee.

- Samoin kiitosta pukkaa jo 
tässä vaiheessa yksityisille 
lahjoittajille ja yrityksille. Vielä 
otetaan tukilahjoituksia vastaan, 
jolla voimme pienentää talkoo-
työn rahoitusosuutta. Minulle 
vaan sähköpostia, niin laitan 
lisäinfoa: piia@gym23.com

Talkoisiin on lupautunut jo 
mukavasti porukkaa.

- Moni olisi jo heti lähtemäs-
sä talkoisiin, Piia naurahtaa. Ja 
sanoo, että kaikki ovat sitten 
tervetulleita rakennushommiin.

Ensin pitää kuitenkin saada 
paperiasiat kokonaan kun-
toon ja sitten vielä täydellinen 
suunnitelma ja aikataulu, miten 
kuntoportaat rakennetaan.

- Tavoitteena on saada por-
taat valmiiksi tämän vuoden 
syksyllä. Uskon, että se sujuu 
sitten nopsaan, kun päästään 
kunnolla alkuun.

Kahden metrin leveisiin por-
taisiin tulee 72 askelmaa. Li-
säksi kaiteet molemmin puolin. 
Leveyttä on siis riittävästi ylös 
ja alaspäin menijöitten kohtaa-
miseen sekä vaikka reippaitten 
kyykkyhyppyjen tekemiseen.

- Pysykää kanavalla ja seu-
ratkaa kuntoportaitten raken-
tamisen tiedotuksia faceboo-
kissa ja intagramissa sekä eri 
medioissa!
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Tapahtui niinä…
Eetvartinkin juhannussalko oli tä-
nä vuonna komeasti pystyssä…

* * *
Sitten postia mukavalta lukijal-
ta, jota kismittää, kun ilmeisesti 
mopoautolla pennut kuskasi pöl-
lityn ruohonleikkurin, ja jättivät 
sen käyntiin Jokivarren koulun 
parkkipaikalle 15.6. Tämä ta-
pahtui puolilta öin. Eikä leikkuri 
edes meinannut sammua ennen 
kuin kaatamalla bensat tankista. 
Ilmeisesti kaasu oli saatu hirt-
tämään kiinni.

Äänenvaimennin oli kätevästi 
revitty irti, että varmasti koko 
naapurusto herää meteliin. 
Hätäkeskuksen puolesta olisi 
varmaan saanut käydä vaikka 
aamuun asti.

- No, sain sammumaan, kun 
revin tulpanhatun irti. Tulkoon 
pennut nyt nykimään uudestaan.

Alkaa olla oikeasti taas kakarat 
häiriöksi yöaikaan. Tietääköhän 
vanhemmat, mitä kullannuput 
puuhaa, lukijamme kyselee

Jonkin verran meikälle on 
tullut yhteydenottoja myös 
mopopojista, jotka iltamyöhään 
ja yöllä rälläävät kovaäänisillä 
mopoillaan keskustassa. Il-
meisesti äänenvaimentimet on 
tarkoituksella rikki mopoista? 
Joku soitteli myös isosta Ca-
se-traktorista, joka vetää peräs-
sään kasettiperävaunua, jonne 
on laitettu iso pressu ja vettä 
täyteen. Perävaunussa ilakoi 
nuoriso ympäri keskustaa…

* * *

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
Orimattila, Artjärvi,
Myrskylä, Pukkila.

Noutojakelussa: Kehräämö 
ja K-Supermarket Orimattila.
Jakelupainos:

n. 10.500 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona

5.8.2020

KODINKONEIDEN HUOLLOT,
ASENNUKSET ja VARAOSAT 

Toimisto puh. 050 443 5245
Ari 050 534 0619, Tapani 050 307 0879

sähköposti: huolto@konehuoltokeskus.fi 

Aina yhteistyöterveisin!
- - Leikkaa talteen - - Leikkaa talteen - 

ORIMATTILAN SÄHKÖ- JA
KONEHUOLTOKESKUS OY

 ILMALÄMPÖPUMPPUJEN
HUOLLOT ammattitaidolla!

Meiltä myös

Pukkilan Osuuspankki
liittyy mukaan selvitykseen Päijät-Hämeen alueen pankkien yhdistämiseen, 
jonka mahdollinen toteutuminen on syksyllä 2021. 

Kesäkuun alussa kerrotun mukaisesti Koitti-Pertunmaan, Orimattilan ja 
Päijät-Hämeen Osuuspankkien hallitukset ovat käynnistäneet selvityksen 
pankkien yhdistämiseksi.

– Tavoitteena on selvittää, voisimmeko yhdistää pankkiemme voimat 
laadukkaiden pankkipalveluiden saatavuuden turvaamiseksi kaikille asi-
akkaillemme. Olemme iloisia, että myös OP Pukkilan hallitus tulee mukaan 
suunnitteluun, kertoo OP Orimattilan hallituksen puheenjohtaja Katja Ku-
osa-Kaartti, joka toimii myös selvitystä tekevän hankkeen ohjausryhmän 
puheenjohtajana.

– Näemme naapuripankkiemme tavoin, että nyt on oikea aika arvioida 
yhdistymisvaihtoehdon asiakkaillemme tarjoamia hyötyjä sekä mahdollisia 
haasteita. Hankkeessa mukana olevat kolme muuta osuuspankkia olisivat 
meille hyvin luontevia kumppaneita, kertoo OP Pukkilan hallituksen pu-
heenjohtaja Mika Mäenrinta.

Katoaako Artjärvi kartalta? Moni 
suruisena katsoo nykymeininkiä, 
kun Artjärvi hiipuu…

Käyvätkö Artjärvenkin lapset 
tulevaisuudessa koulua Hennas-
sa? Siinä kysymys, joka myös 
askarruttaa. Sovelletaanko nyt 
Orimattilassa Lapin meininkiä, 
että palvelut saavat olla kymme-
nien kilometrien päässä? Onko 
menossa joku utsjoki-malli, sitä 
kysellään, kun kouluja lopete-
taan? Nyt onneksi Vuorenmäen 
koulu on jäämässä toimintaan, 
jonne rahdataan sitten Kuivannon 
suunnan lapset.

Maksaako nyt Henna ja si-
säilmaongelmat Orimattilassa 
niin paljon, että eri toimintoja 
ja palveluja ajetaan alas?

Oliko Artjärven liittäminen Ori-
mattilaan sittenkään onnistunut 
juttu? Olisiko Kuparisen pitänyt 
viedä kunta Iittiin? Sitä edelleen 
pohditaan…

* * *
- Mitäs mieltä Eetvartti on sii-
tä, kun kansanedustaja Jokinen 
jättää Orimattilan ja kunnallis-
politikan täällä? Noin kyseli 
Masan kaveri Timppa S-mar-
ketin käytävillä kesäkuussa. 
- Ihan hyvä niin, vastasin ja en 
kommentoinut enempää.

* * *
Orimattilan kaupunginvaltuu-
tetuille pitää esittää kysymys, 
että kuka tätä kaupunkia oikein 
johtaa?

* * *
Asiasta seuraavaan. Meikä ih-
mettelee, kun nyt tehdään Hel-
singintien ja Kankaanmäentien 
kääntymiskaistojen rakentami-
set. Herää kysymys, että miksi 
ja keitä ne palvelee? Onkohan 
mopedi taas karannut käsistä? 
Helsingintien liikennemäärä on 
vähäinen, ja se olisi pelittänyt 
kyllä entisellään ihan normaalein 
ajokaistoin. Rahaa taas palaa…

Sen sijaan terkkarin risteys 

kannattaa korjata ja lisätä nä-
kyvyyttä kumpaankin suuntaan 
Helsingintielle. 

Nyt terkkarin mäkeen on tuotu 
nopeusnäyttötaulu. Alueella on 
tierempan takia 30 km/h, jota 
kukaan ei noudata ja näyttötau-
lukin hymyilee, jos ajelet alle 
viittä kymppiä.

Kyseinen näyttötaulu työllistää 
kivasti teknisen puolen väkeä. 
Tärkeää työtä, heh.

* * *
- Kirjoittelet Eetvartti, että joku 
on joskus pölvästi. Koskeeko se 

myös hameväkeä? Noin kyseli 
Masa maitokaupassa. Vastasin, 
että kyllä siinä tapauksessa aina-
kin, kun antaa ymmärtää, muttei 
ymmärrä antaa.

* * *
Etätyö on ollut salakavalaa eräil-
le janoisille. Siellä kotosalla on 
työaikana voinut tissutella ja 
olla pikku hiprakassa töissä. 
Aamuisin ei ole nääs ollut tark-
kaa krapulankaan kanssa, kun ei 
tarvi lähteä autolla töihin. Moni 
sortui, kun ei ollut kontrollia…

* * *
Oikaisu on eräille nopein tapa 
päästä Erkontieltä Lahdentiel-
le. Jos liikennevaloissa palaa 
punaiset kääntymiseen Lah-
dentielle, niin eräät kaahaavat 
Erkontietä Annintuvalle ja siitä 
kevytväylää pitkin kirjaston pi-
haan ja sitten Lahden suuntaan.  
Kyseistä touhua on pitkään seu-
rattu kirjaston nurkissa. 

* * *
Kantrit ja Erkkorock ovat mei-
källä seuraavat kohteet. Jano 
ei pääse yllättämään ainakaan 
Erkkorockissa. Onkohan tänä 
vuonna kaljakelluntaa Palojoes-
sa samaan aikaan? Palojoki oli 
muuten entisaikaan Orimattilan 
keskustan mukuloitten uima-
paikka. Nyt ei. 

Jäätelöauto sen sijaan ei kiin-
nosta, kun soittaa yksitotista 
sävelmäänsä. Soittaisi edes 
”Jätkän humppaa”, niin voisi 
meikäkin moikata ja poiketa 
jätskille.

* * *
- Uskotkos Eetvartti jälleensynty-
miseen? Kyseli yksi kaunis neito.

Vastasin hänelle kyllä ja että 
toivon nimeni olevan silloin Jussi 
Hämäläinen.

* * *
Viesti lukijalta: Pakaantie oli poik-
ki kaatuneen koivun vuoksi 6.7. 
Pelastuslaitoksen urhot pilkkoi 
ja korjasi puun pois. Puiden huo-
nosta kunnosta ovat asukkaat 
valittaneet useasti. Tienpitäjä ei 
ole huomioinut valituksia. On-
neksi ei ollut ihmisiä tai eläimiä 
jäämässä puun alle.

Olisi syytä tienpitäjän muu-
tenkin tarkkailla mätäneviä 
puunrunkoja.

* * *
Voi meitä Sortavalan poikia.

E E T V A R T T I

Keskustassa Pakaantielle 
kaatui suuri koivu. Monet 
tienvarren puista ovat 
lahoja.

Ruohonleikkuri tuotiin yöllä Jokivarren koulun lähei-
syyteen ja se kävi siinä äänekkäästi. Nuijat pötkivät 
pakoon…

Kuparinen toi joukkonsa Orimattilaan. Sitä nyt moni 
pohtii, että kannattiko se? Tässä Kimmo hurmailee 
Jasmiinan kanssa kantreilla.

Helsingintiellä riittää remppaa marraskuun loppuun, 
kun tehdään hienot kääntymiskaistat Kankaanmäen-
tielle.

Annintuvan pihasta ajetaan autoilla kevytväylää kir-
jastolle ja sieltä Lahdentielle.
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EDULLISEEN HINTAAN!

7900

Maatalous Meriläinen Oy

AVAJAISET la 8.8.
Tarjoilua ja tarjouksia!

Maatalous Meriläinen Oy

Merkkaa jo allakkaan - tervetuloa!

FERRAMOL 
ETANASYÖTTI
10KG

KOMPRESSORI 
AIR FORCE 2

SAVUSTIN KOTA 
5020105020105020020 010

ESSORESESSORSSORII 

N KOTATIN KOOTAA

RUOHONLEIKKURI 
STIHL  RM2.0R BIO

38900 27900

Vesitornintie 1 ORIMATTILA 03-872 530

7900

Maatilan puoti
avoinna:

Metsolankuja 95,
16310 Virenoja

To 12-17
Pe 12-17
La 9-15

Sähköasennustyöt 
luotettavasti ammattitaidolla

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

PALVELEMME
TEITÄ

MA-PE
7-17

SÄHKÖASENNUS OY
OLIN & TUOMISET
ON A-RYHMÄN
SÄHKÖURAKOITSIJA
Tarjoamme asiantuntevaa
palvelua yli puolen
vuosisadan kokemuksella. 

Tarvitsetko
sähkömiestä? 
Soita ja sovi aika

 myynti ja asennukset

Meiltä myös
SISUSTUS-
VALAISIMET

03
7777 444


