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Orimattilan palvelujen, kaupan, osaamisen ja tapahtumien erikoislehti.

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

ENERGIAN-

SÄÄSTÖ-

LAMPUT

SISUSTUSVALAISIMIA
- poistohinnoin
- uutuuksia saapunut

LAADUKKAAT
SÄHKÖTARVIKKEET 

EDULLISESTI
-50%

SÄHKÖASENNUSTYÖT 
AMMATTITAIDOLLA

TILAA 03-7777 444

LAADUKKAAT 
VALAISIMET

MONITOIMI-
TYÖKALUT

Ammattiliikkeestä laatua
työhön ja vapaa-aikaan

 ILMALÄMPÖPUMPPUJEN
 MYYNTI JA ASENNUS
Hyvä
kaveri
kesällä
ja talvella

Tarjous 10:-
SYTTYY HETI

LED-lamput

Palvelemme
teitä

ma-pe 7.-17.

Tervetuloa
ostoksille! S-ETUKORTILLA BONUSTA

Erkontie 16
Orimattilan S-market
av. ma-pe 9-18, la 9-15

p. 03-7331 223   

Tarjoukset voimassa elokuun 2014
tai niin kauan kun tavaraa riittää.

Terveyskaupan ELORIEHA la 23.8 klo 10-15 
Vitamiini-, ja hivenainemittauksia 30e 

ILMAISIA Face-lifting näytehoitoja! 

REDASIN
Punariisi +Q10+B-6
+ B12 +foolihappo
120 tbl 
Laskee kolesterolin 
luonnollisesti ilman 
sivuvaikutuksia.

BIOTIINI
STRONG
60 tbl
Vahvistaa hiukset ja 
kynnet. Antaa kiiltoa!

19,90
(35.90) 331.66/kg

SININEN UNI
melatoniini 1mg 150 tbl 
Helpottaa
unensaantia,
- siirtää
”sisäistä kelloa”.

19,90
(52,50) 101e/kg

SÄÄSTÖPAKKAUS

Jäykät nivelet+
Kipua? Kolotusta?
Nokkos-
kalkki-
inkivääri 

140+60 kps

SÄÄSTÖKOKO
16.90

(25.50) 140,77/kg

SÄÄSTÖ-
KOKO 12.50

(14.90) 905.79/kg

ELORIEHAN TARJOUS:
Slimmix, Obesimed, Figurell Low Carb -40%Tarjous voimassa VAIN la 23.8.2014
LAIHDUTUSTUOTTEET Le

ikk
aa

 ta
lte

en
!

Mukavia ja pehmeitä
jalkineita

kesään!

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä

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

Koot 36-45

Laadukkaat
hollannikkaat

Tarralenkkareita
- myös normaalilla
nauhoituksella.

k

ELOHULINA-
TARJOUS! 
Kaikista tuotteista.
Ei koske jo alennettuja tuotteita. Tarj. voimassa vain la 23.8.

-20%
KESÄALE!!!

www.expert.fi

EXPERTILLÄ 
JATKUU

Orimattilan Urheilu ja Kone Oy  

Zanussi jääkaappi
ZRG310W1
Energia-
luokka A+,
leveys 50cm,
lasihyllyt.

Erkontie 4 Avoinna: ark.09.00-17.30, la.10.00-14.00.  Puh. 037773111

Rosenlew 
pesukone
Täyttömäärä 5kg, 
Energialuokka A+, 
leveys 40cm, syvyys 
60cm. Voit nyt pestä 
pieniä pyykkimääriä 
nopeasti ja ta-
loudellisesti. Pika 
-lisätoiminto pesee 
pienen pyykkimäärän 
nopeasti ja energia-
tehokkaasti
30 °C lämpö-
tilassa.

Nokia Lumia 520 
Täydellinen Windows Phone 8 -käyttö-
kokemus,  4” Supersensitiivinen näyttö, 
värikuoret ja muistikorttipaikka.

Zanussi pakastin ZFC11400wa
Tilavuus 102L, Energialuokka A+, Leveys 
550mm, korkeus 850mm, syvyys 593 mm 
Takuu 2 vuotta.

199€

169€

99€

299€

VALMISBETONIA
JA BETONITUOTTEITA

Katso VahvaTassun tarjoukset takasivulta!
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Upeita on tapahtumia
Isot kiitokset lähtee Artjärvi-päivien järjestäjille, samoin 
kantrimeininkiä puuhanneille sekä Mallusjoelle, jossa jäl-
leen saatiin nauttia hyvästä musisoinnista suviehtoossa.

Mallusjoella varsinkin Pauli Hanhiniemi veti porukkaa niin 
paljon, että osa joutui kääntymään takaisin, kun eivät enää 
mahtuneet mukaan. Sinne kun ei voi ottaa kuin 450 henkilöä.

Ilman talkootyötä nuo tapahtumat eivät onnistuisi pät-
kääkään. Ne vaatii vetäjiltään useitten kuukausien työn, ja 
aikaa palaa sekä omaakin rahaa, jotta saadaan järkättyä 
yhteistä hyvää. Siksi allekirjoittanut arvostaa kaikkia, jotka 
tekevät pyyteetöntä työtä meidän kaikkien hyväksi.

Tuohon edellä mainittujen joukkoon liitetään myös kaikki 
muut vapaaehtoisen työn tekijät, seura- ja yhdistystoimin-
noissa. Varsinkin Orimattilan Jymy ansaitsee erityiskiitoksen, 
sillä seura liikuttaa satoja ihmisiä, niin nuoria kuin vanhoja. 
Se vaatii seuran talkootyöläisiltä valtavan työrupeaman.

Usein kysellään ja kaivataan, että missä on Orimattilan 
tapahtumista kaupunginjohtaja? Häntä ei näy juuri lain-
kaan, ei ole näkynyt Artjärvellä, ei kantri-jutuissakaan, ei 
Takinkääntöviikolla….

Tosin Artjärven entinen kunnanjohtaja Kimmo Kuparinen 
on edustanut kaupunkia hienosti siitä saakka, kun tuli Ori-
mattilan kaupungin palvelukseen.

Maaltapako alkamassa…?
Heinämaalta tuli hälyttävä puhelu, jossa soittaja antoi suorat 
sanat Orimattilan päättäjille, kun Heinämaan koulu loppui. 
Hän kysyi, että mitä vastinetta heinämaalaiset saavat mak-
samilleen verorahoille, kun kylästä loppuu kaikki? Kertoi, 
että Heinämaalla on kova suru, kun päättäjät eivät noteeraa 
heitä lainkaan, eikä muitakaan Orimattilan kyliä. Jo kaksi 
lapsiperhettä on ilmoittanut, että he muuttavat pois Heinä-
maalta ja koko Orimattilasta, kun täällä on touhu mennyt 
käsittämättömäksi. Hennaa vaan rakennetaan…

Hyvin ymmärtää tuon soittajan näkemyksen. Kiitos soitosta.
Kenen älytön väläys oli lopettaa myös kirjastoauton palvelut 

Heinämaalla koulun lakkauttamisen myötä???

Reijo Välkkynen
reijomedia@hotmail.com 

Kantrimeininkiä järjestivät Hannu Tuominen ja 
Kimmo Kuparinen. Heidän mielestään kantrit 
on kaupungin ykköstapahtuma, jota kannattaa 
kehittää.

KÄRRYTIEN MARKKINAT
PE-LA 12.-13.9. 2014   
Taas runsaasti markkinameininkiä!

RAKSA- ja TONTTIPÄIVÄ
LA 13.9. klo 10-14 Värisilmän piha-alueella.
ASUMINEN – VIIHTYMINEN – ORIMATTILA –
Yrittäjä, tule mukaan teemapäivään ja esittele tuotteitasi
ja palvelujasi. Ilmoittaudu: orimattilan.kaupunki@orimattila.fi
Mukana menossa myös Orimattilan kaupunki. Tervetuloa!

Kukka- ja Hautauspalvelu
Henriikka Oy

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

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

- Hyvää palvelua lähellänne -

Kukkailoa elokuussa,
Nouda kukkakaupasta
- VIIKON TARJOUS -
Tuoreutta oman tarhan tuotannosta
Elokuiset kukka-
kimput            vain 490

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

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

Raksa-, tontti-
ja asumispäivä
- On hyvä asia, että Orimattilassa 
järjestetään vuosittain paikal-
listen yrittäjien ja kaupungin 
kanssa oma Raksa-, tontti- ja 
asumispäivä. Tällainen yhteis-
toiminta on hieno osoitus siitä, 
että myös yrittäjät haluavat 
omalla toiminnallaan yhdessä 
kaupungin kanssa tuoda esille 
uusille ja nykyisille asukkaille 
kaupungin rakentamis-, tontti 
ja asumismahdollisuudet.

- Nämä kaikki monipuoliset 
mahdollisuudet ovat esillä 
sekä yrittäjien että kaupungin 
osalta 13.9.2014 pidettävänä 
Orimattilan rakentamis-, tont-
ti- ja asumispäivänä Kärrytiellä, 
Värisilmän alueella kello 10-14.

- Nyt kannattaa tulla mukaan. 
Kehitetään yhdessä Orimattilaa 
ja käytetään rakentamisen sekä 
asumisen osalta hyödyksi pai-

kallisia yrityksiä. Käyttämäsi 
rahat jäävät silloin kotikaupun-
kiin, kasvattaa meidän yhteistä 
ostovoimaa ja lisää työllisyyttä.

- Yrittäjä, tule mukaan esitte-
lemään tuotteitasi ja palvelujasi!

Ilmoittaudu: orimattilan.kau-
punki@orimattila.fi     

Yhteistyöterveisin,
Kimmo Kuparinen

Elinkeino- ja ke-
hittämisjohtaja

Kiitos Mallusjoki!
On se niin ihanaa, kun te siellä 
Mallusjoella jaksatte vuodesta 
toiseen järkätä Takinkääntöviikkoa.

On upeaa tulla mukaan ja nauttia 
hyvästä musiikista ja kesäfiilik-
sestä, joka Mallusjoella on aivan 
toista kuin monissa muissa kesä-
tapahtumissa. Ei ole pipo kireällä.

Tyttö Savonmualta

Kuka korvaa?
Koko kesä on mennyt meiltä mo-
nilta kauppiailta myynnin osalta 

miinukselle, kun Erkontietä on 
rempattu parhaaseen lomase-
sonkiaikaan. Juuri silloin, kun 
ihmiset liikkuivat ja heillä olisi 
lomarahaakin vaikka pikkuisiin 
ostoksiin Erkontien erikoisliik-
keissä.

Kenen idea oli tehdä remontti 
juuri nyt? Uskaltaako sieltä kau-
pungilta kukaan vastata? Oike-
astaan meidän yrittäjien tulisi 
hakea korvausta kaupungilta 
menetetyistä ansioista!

Yrittäjä 

- L u k i j a n   k y n ä s t ä - 
Tällä lukijoita -palstalla saa vapaasti ottaa kantaa ja jakaa mie-
lipiteitään. Ketään ei saa kuitenkaan henkilökohtaisesti loukata, 
vaan kirjoitusten tulee olla hyvätapaisia.

Toimitus 

Eipä olisi osannut 17-vuoti-
as koulupoika vuonna 1984 
väriliikkeen ovesta sisään 
marssiessaan ennustaa, että 
sisustus- ja maalimaailma 
vie niin mennessään, että 
alalla ollaan vielä 30 vuotta 
myöhemmin, ja edelleen en-
simmäisessä työpaikassa!

Tuo merkkipaalu tuli täy-
teen Aimo Lappalaiselle 
elokuussa. Pikaisella las-
kutoimituksella on töihin 
saanut lähteä yli 7000:na 
aamuna, ensin 16 vuotta 
myyjänä, viimeiset 14 vuotta 
yrittäjänä.

Onko alan vaihto ollut 
mielessä?
- Vakavasti otettuna ei 
ole ollut, niin kun sanonta 
kuuluu, ei se vaihtamalla 
parane…

ja kun tähän alaan on näin 
kiinni ”kasvanut” niin kyllä 

fiilis on vahvasti, että taitaapi 
olla eläkevirka, Aimo tuumii.
Mikä sitten on parasta 
ammatissasi kauppiaana?
- Kyllä se on asiakaspal-
velu, asiakkaiden pulmien 
ratkaisu ja niiden mukanaan 
tuomat haasteet. Se pitää 
virkeänä ja yhdessä on kiva 
onnistua! Harmi vaan kun 
nykyään kuluu aikaa ihan 
liian paljon konttorin puo-
lella, mieleisin paikka kun 
olisi tiskin takana.

Kauppias Aimo 
Lappalainen toivottaa 

tervetulleeksi kaik-
ki uudet ja vanhat 

asiakkaat täytekak-
kukahville 30-vuotis-

taipaleen kunniaksi 
perjantaina 29.8 

alkaen klo 10!

Maalia maailmalle
jo 30 vuotta!
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Kun tarvitset tilaa juhliisi, kokouksiin…
Juhlatila Nuorela
Luhtikylässä on kaikille
tapahtumille sopiva paikka.
Tiedustele lisää Jenniltä
puh. 040 5582791 tai 

KORUTASKU
Kehräämöllä
Pakaantie 1
Orimattila
7878 277Ohittamaton LAHJAPAIKKA!

Lahjavinkit

kivestä

käsin:
Lahjavinkit

kivestä

käsin:

Sudarushka-kuoron
konsertti Artjärvellä
Maamiesseuran talolla la 23.8. klo 18.
Sudarushka on perinteistä venäläistä kulttuuria 
uudesta näkökulmasta. Sudarushka-kuoro on jo 
vuosia esiintynyt ja saavuttanut suosiota Lahden 
alueella. Miellyttävän taiteelliseen ohjelmaan 
sisältyy sytyttäviä kansantansseja ja lauluja. 
Erikoispiirteinä ovat ammattimaiset artistit ja
kauniit, alkuperäiset kansallispuvut.
Ryhmän johtajana toimii Juliana Danilova.
Mukana esiintyvät myös Seppo ja Irina Mustonen.
Tervetuloa nauttimaan korkeatasoisesta viihteestä!
Ohjelma ovelta 12 euroa, lapset alle 12-v 5 euroa.
Konsertin järjestää Artjärven yhdistykset.
Mahdollinen tuotto Uusi Lastensairaala 2017 hyväksi.

Sudarushka löytyy myös facebookista.

EXTRAA UUSIUTUNEELLA
MANNATORILLA!

Parempaa palvelua ja lisää valikoimia.
Uutuutena ompelupalvelu.

Vuokraa oma myyntipaikka elokuussa, saat 
kolme viikkoa kahden viikon hinnalla.

Tarjolla on kahvia ja mehua.
Mannatori, Erkontie 12, (Orimatti) Orimattila.

Tervetuloa edullisille ostoksille!

Sudarushka esiintyy Artjärvellä 
Ensi lauantaina 23.8. kello 18 saadaan Artjär-
vellä nauttia korkeatasoisesta kuorolaulusta 
ja kansantanssista, kun Sudarushka-kuoro 
saapuu esiintymään Maamiesseuran talolle.

- Sudarushka edustaa perinteistä venä-
läistä kulttuuria uudesta näkökulmasta, 
se on todella korkeatasoista osaamista, 
sanoo Raimo Autio, joka yhdessä Artjärven 
yhdistysten kanssa järjestää Sudarushkan 
konsertin.

- Sudarushka on esiintynyt Lahden seudulla 
usein ja ajattelimme Artjärvellä, että olisi se 
kiva saada tännekin esiintymään. Ja siitä 
se lähti, kun päätettiin järjestää konsertti. 
Kiitos tässä vaiheessa jo Maamiesseuralle, 
joka antaa tilat käyttöön, samoin kaikille 
talkoolaisille. Kulujen jälkeen konsertin 
mahdollinen tuotto lahjoitetaan Uusi las-
tensairaala 2017 hyväksi, Raimo sanoo.

Kansanlauluyhtye Sudarushka on perustet-
tu joulukuussa 2010 kulttuurikeskus Multi-
Cultissa. Jo vuoden kuluttua Sudarushka 
osallistui kansainväliseen Hollo&Martta-
festivaaliin, jonka jälkeen on ollut useita 
esiintymisiä eri konserttisaleissa Lahdessa. 
Sudarushka-kuoro on haluttu vieras monissa 
kaupungin kulttuuritilaisuuksissa, esimerkiksi 
Taidepäivillä, Venäläisen kulttuurin päivillä, 
Joulukylässä, Metkalla Matkalla ja muissa 
tapahtumissa. 

Toukokuussa 2013 Sudarushka edusti 
Suomea Kansainvälisessä festivaaleissa 

Venäjän sydämessä Smolenskissa. 
”Kun sielu laulaa” oli Sudarushkan en-

simmäinen soolokonsertti Lahdessa tänä 
keväänä. 

Kuoron johtaja Juliana Danilova on valmis-
tunut Gorkin konservatoriosta kuoronjohta-
jaksi, hän esiintyy aktiivisesti konserteissa 
myös laulujana.

Mukana esiintyvät myös Seppo ja Irina 
Mustonen, he esittävät kauniita kansan-
lauluja kahdestaan.

- Tervetuloa mukaan viihtymään. Harvoin 
on tarjolla näin korkeatasoista musiikkia 
ja kansantanssiesityksiä!

Ohjelma ovelta 12 euroa, alle 12-vuotiaat 
5 euroa.

Sudarushkan meno on lavalla iloista ja mukaansa tempaavaa.

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

Orimattilan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV

• Orimattila, Artjärvi,
 Myrskylä, Pukkila

Erkontie 11, 16300 Orimattila
Puh. 010 257 1558, Fax. 010 257 1584

avoinna ma 10-18, ti-pe 10-16.30

 • Omakotitalot

Orimattila, Tönnö okt 130/180 m2

Viikarintie 6. 4h,k,s,kph, 2x wc, at. ei 
e-tod*. Viehättävän viihtyisä omakotitalo 
Porvoonjokilaakson maisemissa.Suojaisa 
piha, jolla mukava puuhastella.  Sisällä 
talossa tunnelmaa ja lämpöä tuovat kaksi 
takkaa ja saunassaa voit nauttia puuläm-
mitteisen kiukaan löylyistä. Auton voit ajaa 
suoraan suojaan talliin. /Orimattila. 
Mh. 149.000 €. 512686

Orimattila, Peltola okt 127 m2

Ohrakuja 3. 5h,k,s,wc. ei e-tod*. Tilava 
talo peltolan alueelta. Taloa kunnos-
tettu vuosien varrella, mm. käyttö-
vedet, lämmitysjärjestelmä ja ikkunat 
sekä ovet uusittu. pintaremontilla ta-
losta voi laittaa mieleisensä. /Orimat-
tila. Mh. 120.000 €. 693058

Orimattila, Ämmäntöyräs
okt  81,7/148,1 m2

Mäntymäentie 4. 4 h,k,s,takkahuo-
ne,wc,vaatehuone,parveke. ei e-tod*. 
Siistikuntoinen 1,5 kerroksinen rin-
tamamiestalo Orimattilan keskustan 
tuntumassa. Sähkö- ja puulämmitys, 
oma suojaisa tontti 1.925 m2. Talossa 
tehty muun muassa lämpötaloudel-
linen peruskorjaus ja vesiputkistot 
uusittu. /Orimattila. Mh. 95.000 €.  
  510860

 • Rivi-, pari- ja puutalot

Orimattila, Keskusta rt 95 m2

Isännäntie 12 C. 4 h,k,s,ph,wc,vh. ei 
e-tod*. Viihtyisä rivitalon päätyhuo-
neisto. Osin parkettilattiat. Autolle 
oma autotalli sähköpistokkeineen. 
Suojaisa terassipiha etelään ome-
napuineen ja marjapensaineen. 
Vapautuu nopeasti. /Orimattila. Mh. 
124.000 €. 508374

Myrskylä, Keskusta rt 76 m2

Rantatie 15 B. 3h,k,s. A2007*. Myrs-
kylän keskustassa, Kirkkojärven raik-
kaiden tuulien läheisyydessä rivitalon 
päätyhuoneisto. Siivonen/Orimattila. 
Mh. 66.500 €. 504895

Orimattila, Artjärvi paritalo 60 m2

Kiveläntie 15 B. 2h,k,s. ei e-tod*. 
Peruskuntoinen huoneisto Artjärven 
kuntakeskuksen tuntumassa. Yläker-
taan mahdollisuus rakentaa 2 huonet-
ta. Siivonen/Orimattila. Mh. 50.340 € 
Vh. 51.000 €. 509514

Myrskylä, Myrskylä paritalo 46,5 m2

Kumismäentie 32 B. 2h,k,s,kph. D*. 
Heti muuttovalmis paritalohuoneisto, 
joka viimeistelty laadukkain materiaa-
lein. Mukavuutta ja viihtyvyyttä asumi-
seen tuovat takka, ilmalämpöpumppu, 
lattialämmitys, oma sauna ja autotalli. 
/Orimattila. Mh. 126.000 €. 697332

 • Vapaa-ajan asunnot

Orimattila, Mallusjoki
vapaa-ajan asunto 32/42 m2

Murrontie 109. tupak,mh,parvi,s. 
ei e-tod*. Mäenrinteen piilopaikka, 
täällä voit sa viettää vaikka; hetken 
marjamättäällä, kiireestä niin etäällä.  
Joudu! metsän sato poimi,  siin on 
sulle kesän toimi. Siivonen/Orimattila. 
Mh. 87.000 €. 510947

Juha Siivonen
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 597 0070

juha.siivonen@op.fi

Jussi Mattila
Kiinteistönvälittäjä

LKV
Lomalla

050 570 2725
jussi.mattila@op.fi

Tarmo Meltti
Myyntineuvottelija
0400 347758

tarmo.meltti@op.fi

Vinkkejä uuteen mökkiin:

Loma-asuntoja Orimattilasta
Tällä kertaa esittelyssä on vapaa-ajan kohteita, 
jotka ovat Orimattilan seudulla. Tunnetustihan 
seutukunta on mukavaa auttavaa ja sopivien 
liikenneyhteyksien päässä joka suuntaan. Vaik-
ka ollaan lomamökin siimeksessä, niin ollaan 
tavallaan lähellä kaikkia palveluja. Nautitaan 
olosta rauhallisesti ja turvallisesti, ympärillä 

vehreä luonto marja- ja sienimetsineen.
Tutustu näihin kohteisiin ja kysy 

lisää:Orimattilan OP-Kiinteistökeskus Oy, 
Erkontie 11, kiinteistönvälittäjä LKV Juha Sii-
vonen, 050 597 0070, juha.siivonen@op.fi

www.opkk.fi

Mökki tai huvila Koskusissa
Orimattila, Koskustentie 1092e, koko 40,0 
m2, jossa 1-2h,k,s. Käyttöönottovuosi 1985, 
hyväkuntoinen.

Tämä viehättävä vapaa-ajan paikka odottaa 
jo innokkaana uusia asukkaitaan. Heti val-
miina mukavaan vapaa-ajan viettoon. Täällä 
on puutarhaa hoidettavaksi ja kasvimaata 
kuopsutettavaksi.

Vapaa-ajan asunto, Sammalisto
Orimattila, Salustentie 89, koko 54,0 m2, 3h,k,s. 
Käyttöönottovuosi 1992, hyvässä kunnossa.

Täällä nautit havumetsän huminaa kukkulan 
laella. Nurmen tuoksua ja kukkien värikästä 
loistoa. Kesän lämpö odottaa ja syksyn marjat 
omasta puutarhasta ja lähimetsästä. Vain tunti 
suurkaupungin hälinästä.

Mökki tai huvila, Kaitala
Orimattila, Ojamaantie 48, 50,0 m2, 1 h,k,alkovi

Tässä on mainio vapaa-ajanasunto viherpeu-
kalolle! Tontilla viisi omenapuuta, kirsikka- ja 
luumupuu ja 15 marjapensasta. Tilaa myös 
kasvimaalle. Sauna ulkorakennuksessa. Saunaan 
tulee ns. kesävesi pumpulla. Oma tontti 1.950 
m2. Kiinteistö myydään pääosin irtaimistoineen, 
joten pääset nauttimaan vapaa-ajanvietosta heti

Vapaa-ajan asunto, Artjärvi
Orimattila, Leppäkorventie 123, mökki 45,0 
m2, oh,k,rt, parvi

Pyhäjärven rannalla, sähköistetty rantamökki, 
joka on ainoastaan reilun 100 km:n päässä 
pääkaupunkiseudusta. Pyhäjärvi on yksi Suomen 
syvimmistä järvistä ja varsin kalaisa. Nopeasti 
vapaa, joten vielä loppusuveksi omalle mökille.
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Katso loppukesän 
edulliset

Elohulinaa-
tarjoukset

Olan Extraa-lehden 
etusivulta!

Erkontie 18, Orimattilan S-Market

Avoinna:
ma-pe 9-18
la 9-15

Topintie 2, 16300 Orimattila

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

Palvelemme teitä ma-pe 7-17

 sähköurakointi

 varastomyynti

Ilkivalta jatkuu
On se ihme juttu, kun Kenkätalo 
Mascotin rakennus ja ympäristö 
ovat jatkuvan ilkivallan kohteena.

Nyt kesällä maalattiin nuorison 
sotkemia seiniä ja korjattiin mm. 
rikottuja ikkunoita. Kaikki näytti 
ihan siistiltä, kunnes viikon pääs-
tä löytyi kuvassa oleva töherrys 
Mascotin rakennuksen päädystä!

Joku pissapää oli iskenyt 
spray-maaleineen ja töhrinyt 
taas rakennusta. Nyt kaivataan 
nopsaan havaintoja, jotta sot-
kija tai sotkijat saadaan kiinni. 
Luvassa on tällä kertaa huimia 
palkkioita, jos ne johtavat ilki-
vallan tekijöitten jäljille.

Kannattaa soittaa havainnois-
taan 040 5586 702. Tai Orimat-
tilan poliisille 071 8730 111.

Päätyseinä töhrittiin jo viikon päästä, kun se oli maa-
lattu edellisten sotkujen jäljiltä.

Tämä on tekijän tunnus. 
Kuka tietää tyypin?

Yrityskummin palsta:

Kaikkiin kyliin alkuvoimaa
Kylät hallinnoivat jonkin verran 
maaseudun kehittämishank-
keita. Päijät-Hämeen kylät ry 
sekä leader-toimijat ovat an-
taneet suunnitteluapuaan ja 
puoltamistaan rahoituksille, 
joilla toisten mielestä tyh-
jänpäiväistä, toisten mieles-
tä hyödyllistä pienimuotoista 
aikaansaannosta syntynyt.

Kylä- ja liiketoimintasuun-
nitelmia laaditaan. Uuden ra-
hoituskauden alkaessa suuret 
toiveet asetetaan asukkaiden 
tahdolle. Mutta miten siinä 
käy? Virkamiehet ja poliitikot 
sotkeutuvat peliin omien int-
ressiensä mukaan ja näin ollen 
kylät saavat jäädä uinumaan 
haaveineen.

Niin kävi Artjärvelläkin. Lä-

hiliikuntapuiston pohjatöitä on 
Orimattilan yrittäjien puheen-
johtajan lähipiirihenkilö tehnyt 
heinäkuun lyhyen kuulutus- ja 
hankintakilpailun pohjalta, jois-
ta en tietoa kysyessäni saanut. 
Kun kyläjohtokunnan vastus-
taman, muutaman henkilön 
kärkihankkeen toteuttaminen 
valmistuu, vastaa sen kus-
tannus kymmenien vuosien 
Vuorenmäen vuokraa. Myös 
seurakunta teki liikuntakentän 
kirkon pihaan, suunnittelija-
na tietysti kappelineuvoston 
jäsen. Tuntuu myös siltä, että 
maamiesseuran neuvottelijat 
ovat laiskistuneet jakamaan 
aluetta kuntalaisille, ehkäpä 
satunnaisilta matkailijoilta 
kertyisikin enemmän, kiiluu 

ahneiden isäntien silmissä.
Kaupunginjohtaja on ilmoit-

tanut, että kyläjohtokuntamme 
on jo pitänyt ne neljä sallittua 
kokousta. Eli, tahtooko siirtää 
laittomiksi tulevat päätöksem-
me liiketoimintasuunnitelmaa 
kehittämiseksi sekä pohtimi-
seksi onko vastustamamme 
Salmelan lähiliikuntapuisto-
hankkeen rakentaminen han-
kinta- ja kilpailutussääntöjen 
mukaan rehellisesti toteutettu, 
vai kuuluuko sekin kainuulai-
seen kieroiluun?

Toinen asia, mikä on kesän 
aikana askarruttanut, on maa-
seudun naisten, emäntien, 
ala-arvoinen kohtelu ja turpa 
kiinni-mentaliteetti. Siitä olen 
keskustellut asianosaisten ja 

kansanedustajaehdokkaiden 
kanssa, yllätyksekseni naisen 
asema Suomen maaseudulla 
on heikompi kuin Afrikassa.

Sadonkorjuuta!
Leena Ritala

K-Maatalous lisäsi palvelujaan:

Havu Keittiöt löytyy
rautakaupan puolelta
- Oikeastaan kaikki alkoi siitä, 
kun kävin täällä K-Maatalouden 
rautapuolella viime vuonna usein, 
kun rakensin omakotitaloa Kan-
kaanmäelle. Silloin Tero Lah-
tosen kanssa tutustuimme ja 
vaihdoimme kuulumisia. Kerroin, 
että olen keittiökalustealalla ja 
siitä se sitten pikku hiljaa lähti 
ja nyt Havu Keittiöt löytyy täältä 
K-Maataloudesta, selvittää Tapio 
”Matti” Järvinen.

- Pari kuukautta olen tääl-
lä nyt ollut yhteisissä tiloissa 
K-Maataloudessa ja hiljalleen 
saamme mallikeittiöitä ja rat-
kaisuja lisää asiakkaille naytille, 
joista näkee miten ne toimivat ja 
kuinka laadukasta työtä tehdään 
keittiökalustetehtailla Lapinlah-
della ja Pieksämäellä.

- Meille K-Maatalouden rauta-
kaupan puolelle tämä keittiöpal-
velu sopii hyvin. Nyt asiakkaat 
saavat uudisrakentamiseen tai 
remppaan ajankohtaista tietoa ja 
palvelua myös keittiökalusteista, 
sanoo Tero, joka on rautapuolen 
päällikkö.

- On erittäin hyvä, että omassa 
kylässä tehdään yrittäjien kes-
ken yhteistyötä ja omasta takaa 
löytyy monia palveluja. Se on 
sitä mitä Orimattila tarvitsee, 
ettei asiakkaitten tarvitse lähteä 
muualle kaupoille.

Jo kolmen
yhteistyötä…

- Tässä yhteistyössä on mukana 
myös Orimattilan Värisilmä. Meitä 
on nyt kolme eri yritystä, jotka 
teemme yhteistyötä keskenäm-
me. K-Maatalous lataa tiskiin 
rautakaupan tuotteet, Värisilmä 
maalit sekä sisustuspuolen jutut 
ja Havu Keittiöt tarjoaa moni-
puoliset keittiökalusteet ja ko-
din säilytystilakalusteet, Tapio 
selvittää ja lisää, että jokainen 
yritys tukee toistaan ja suosittaa 

niitä myös asiakkailleen.
- Täällä kun itse rakentamis-

asioissa liikuin, niin kiinnitin 
K-Maataloudessa huomiota 
nimenomaan palveluun ja 
ammattitaitoon, jota sain. Sitä 
samaa tarjoan myös keittiökalus-
tekaupoissa omille asiakkailleni.

- Nyt pystymme tarjoamaan 
kaiken kattavia settejä uudis-
rakentamiseen ja vaikkapa 
keittiöremppaan, kun käytäm-
me paikallisia rakennusfirmoja, 
jotka hoitavat kaiken katosta lat-
tiaan. Värisilmä, Havu Keittiöt, 
K-Maatalous ja paikalliset ra-
kennusfirmat, joita löytyy omasta 
takaa kymmenittäin. Siinä on 
hyvän yhteistyön konsepti, jossa 
asiakas saa parhaan palvelun 
ja samalla myös edullisimman 
vaihtoehdon, Tero listaa.

Uusi keittiö
parissa viikossa
- Meillä on aika nopeat toimitus-
ajat, kun pystymme tarjoamaan 
keittiöön uudet kaapistot tai ovet 
jopa parissa viikossa, tilanteesta 
riippuen, Tapio lupaa.

Kaikki alkaa asiakkaan kanssa 
keskustelusta ja hänen tarpees-
taan mitä pitää keittiössä tehdä 
ja uudistaa.

- Olisi hyvä, jos olisi jon-
kinlainen suunnittelubudjetti 
jo olemassa, josta lähdetään 
rakentamaan. Tulen paikan 
päälle katsomaan ja mittaa-
maan. Sitten katsotaan sopiva 
mallisto ja sovitaan kaupasta 
ja asennuksen aikataulusta. Ja, 
jos tehdään isompaa remppaa, 
niin mukaan kutsutaan sitten 
paikallinen rakennusalan osaaja, 

joka hoitaa koko keittiön sanee-
rauksen.

- Havu Keittiöillä on useita eri 
perusmalleja, joihin saadaan noin 
sata erilaista oviratkaisua. Var-
masti löytyy jokaiseen makuun.

- Myös monille paikallisille pie-
nille rakennusliikkeille on tarjolla 
laadukkaita keittiöratkaisuja, joita 
he sitten voivat toteuttaa omille 
asiakkailleen.

- Tule käymään tai soita minulle 
ja katsotaan se paras keittiörat-
kaisu. Täällä on nyt nähtävillä 
erilaisia ovimalleja, esitteitä ja 
myöhemmin valmiskeittiöitäkin. 
Saa soitella numeroon 045 145 
0456, niin riennän palvelemaan, 
Tapio lupaa.

www.havukeittiot.fi

Tapio (vas.) on ollut keittiökalustepuolella jo 15 vuotta.
- Havu Keittiöt täydentää meillä rautakaupan palveluja, selvittää Tero ja lisää, 
että tulossa on remonttirahoitus OP-Pohjolan kanssa asiakkaiden käyttöön.
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ELOHULINAA
LAUANTAINA 23.8. klo 10-14

S-Marketin kauppakeskus ja
Kenkätalo Mascotin alueella!

Makkarat tarjoaa S-Market

Bonusta jopa 5%

• Palvelutoriltamme laaja valikoima 
mm. lihaa, kalaa, salaatteja ja 
leikkeleitä. Lounasaikaan myös 
lämmintä kotiruokaa  
lounasseteleillä

• Paistamme tuoretta leipää myös 
sunnuntaisin

• Laaja valikoima uusia  
Kotimaista-sarjan laadukkaita  
ja edullisia suomalaisia tuotteita

Tervetuloa 
S-market Orimattilaan!

S-market Orimattila  I  Erkontie 16  I  16300 Orimattila 

osta 2,
maksa 1

Subway® Orimattila
Erkontie 16, 16300 Orimattila 

puh: 010 400 8470 

avoinna: ma-pe 9-21, 

la 9-18, su 12-18

Tarjous koskee vain 15 ja 30 cm Subi® -leipiä. Tarjous on voimassa 23.8.2014 Orimattilan Subway® 

-ravintolassa. Tarjoamme edullisemman tuotteen. Maksulliset lisukkeet eivät sisälly tarjoushintaan. 

Etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Yksi tarjous/asiakas.

©2014 Doctor’s Associates Inc. Subway® is a registered trademark of Doctor’s Associates Inc. 

Orimattilan

Erkontie 16,  16300 Orimattila p. 044 – 771 91 39
(S-marketin kellarikerros)

ELOHULINAA
-TAPAHTUMA

LÄMPIMÄSTI 

TERVETULOA!

Orimattilan
Mustissa ja Mirrissä

esiintymässä
HEINI SEPPÄ JA 

TEMPPUKOIRAT! 
Esitykset klo 11.00 ja klo 13.00.

Esitysten välissä 
saatavilla

kasvomaalauksia! 

Myymälässä ELOHULINAA
-TARJOUKSIA koko päivän! 

23.8.2014 
LAUANTAINA 
KLO 10 - 14!Kenkätalo

MASCOTTI

Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä. Puh. 040-558 6702

Avoinna: ma-pe 9-16.30, la 9-14. 

Katso
etusivun
mainos!

Elohulinaa luvassa
lauantaina klo 10-14

S-Marketin kauppakeskus ja 
Kenkätalo Mascotti tempaisevat 
tulevana lauantaina 23.8.elo-
hulinoitten merkeissä. Silloin 
on kauppakeskuksessa ja 
Mascotissa erilaista toimintaa 
kuin normaalisti.

Kauppakeskuksessa on eri-
koistarjouksia ja esittelyjä. 
Tarjolla on normaalin lauantain 
kauppapäivän lisäksi extraa, joita 
kannattaa käydä bongaamassa. 
Luvassa on myös grillimakkaraa 
ulkona, jotka S-Market tarjoaa.

- S-marketissa panostamme 
päivittäin erinomaiseen asiakas-
palveluun. Elohulinassa meillä 
on maistattamassa mm. Sinu-
he, Olvi, Satotukku ja Biofer-
me. Tervetuloa tutustumaan ja 
maistelemaan sekä tekemään 
laadukkaita ostoksia, sanoo 
marketpäällikkö Petri Koski.

- Ihmiset ovat palanneet lomilta 
ja ovat aurinkoisella mielellä. 
Elohulinaa viekin kivasti syksyyn 
ja kauppakeskus haluaa aina 
olla mukana menossa.

- Ideaa tähän elohulinaa-

tempaukseen tuli oikeastaan 
Erkontien rempasta, kun väki 
ei ole päässyt liikkumaan niin 
joustavasti kuin aiemmin. Pitää 
muistuttaa, että kyllä täälläkin 
päin on kauppoja ja osataan, 
naurahtaa kauppias Kari Viio 
Mascotista, ja toteaa, että onhan 
se ihan hyvä tempaista ja tulla 
näin vielä tutummaksi asiak-
kaitten kanssa.
Terveyskauppa Caressa on ra-
vintoainemittauksia ja Face-lift 
näytehoitoja. Vitamiini- ja hiven-
ainemittauksia klo 10-15 Health 
Consept analyzer -laitteella, joka 
perustuu sähkömagneettiseen 
resonanssiin. 10 min kestävä 
mittaus maksaa 30e. 

Caressa on lauantaina myös 
ilmaisia face-lift näytehoitoja. 
Aika kannattaa varata etukäteen.

Huipputarjouksia, mm. laihdu-
tustuotteista, nämä tarjoukset 
ovat voimassa vain 23.8. 
Mascotissa on paljon tuotteita 
-20 prosentin alennuksella, joten 
sinne kannattaa mennä penko-
maan hyvää tavaraa edullisesti.
Mustissa ja Mirrissä koirakou-
luttaja Heini Seppä ja temppu-
koirat esiintyvät, näytökset klo 
11.00 ja klo 13.00. Esitysten 
väliaikoina on kasvomaalausta. 
Liikkeessä on myös Elohulinaa 
-tarjouksia lauantaina.
Seppälässä on naisten farkut 
ja paitapuserot erikoishintaan. 

Kannattaa poiketa paikan päällä 
katsomassa, sillä tässä ei voi 
edes kertoa mihin hintaan ne 
ovatkaan! Lisäksi - 20% kaikki 
normaalihintaiset tuotteet.
Harrin Peliparkissa voittaa 

joku aina. Oletko se Sinä? Vai 
naapurisi?
Subwayssa maistuu varmas-
ti, siellä lähtee isompikin nälkä. 
Katso ilmoitus.

* * *

Mukana elohulinoilla on myös 
muutamia markkinakauppiaita ja 
esittelijöitä. Piha-alueelta Mas-
cotin edestä löytyvät mm. Ti-Pi 
–laukku Eija Ovaska ja Blingo/
Henna Heiniaho.

- Meillä S-Marketissa on esittelyjä ja maistatuksia 
elohulinoilla. On kiva välillä tempaista koko kaup-
pakeskuksen voimin ja asiakkaatkin saavat erilaisen 
kauppapäivän, toteaa Petri Koski.
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Kehräämön kymppi 12.10.2014
Koko perheen yhteinen liikunta-

ja hyvinvointitapahtuma
Orimattilan Kehräämöllä, Pakaantie 1.

4

Tänä vuonna Kehräämön kympille ovat tervetulleita
kuntoilemaan kaikki perheenjäsenet.

Tapahtuman tuotolla tuetaan Orimattilan Jymyn nuorisotyötä.

Ilmoittaudu 8.9. mennessä Kehräämön kympille 18 €/hlö.
Ilmoittautumalla ennakkoon varmistat tuotekassin saannin.

TIEDUSTELUT & ESITTELYPÖYTÄVARAUKSET
email.kehraamon10@gmail.com

Puh. 044 9767418
LISÄTIETOJA

www.facebook.com/kehraamonkymppi

Kehräämön Kahvila

www.kakelanrengas.fi

Aina ilman 
ajanvarausta:

  alk. GTX 10W40

FYSIKAALINEN HOITOLAITOS

MUSCULUS
Erkontie 20, 16300 Orimattila

Puh. (03) 777 3860

Sinun hyvinvoinniksesi
                  Pentti Koskimaa
Essi Kekoniemi Johanna Kelokaski

AlfaRace la 13.9.
- Kyllä se on älyä ja lihaksia 
haastava liikuntatapahtuma, 
ei ole siis ihan läpijuoksujuttu, 
selvittää AlfaRace-tapahtuman 
vetäjä Piia Andelin Alfa Mo-
verilta.

- Tämä on sellainen erilainen 
kuntoilutapahtuma, jonka voi ot-
taa rennommin tai hieman enem-
män tosissaan. Tänä vuonna voi 
valita kaksi eri vaihtoehtoa, joko 
lyhyemmän 8 kilometrin reitin 
tai sitten pitemmän keikan, joka 
on siinä 13-14 kilometriä.

- Suorituspisteitä on useita, 
joissa sitten laitetaan äly ja kunto 
koville, mutta omaan tahtiin. Esi-
merkiksi pururadan maastossa 
joutuu sahaamaan notkelmaa 
ylösalas useamman kerran ja 
siellä sitten valvojat katsovat, 
että homma on tehty okei.

- Onneksi minulla on tässä 
apuna useita kymmeniä vapaa-
ehtoisia, jotka ovat auttamassa 
rasteilla ja liikenteenohjaajina. 
Muutenhan tästä ei tulisi yh-
tään mitään, joten kiitos jo tässä 
vaiheessa kaikille, jotka olette 
sydämestänne mukana.

- Samoin kiitokset sponsoreille 
ja yhteistyökumppaneille. Ilman 
kaikkia teitä AlfaRace jäisi te-
kemättä. Kyllä yhteistyössä ja 
talkoissa on valtavasti voimaa, 
Piia kiittelee.

AlfaRace alkaa kello 13, mutta 
sitä ennen kello 10 pyörähtää 
lasten ikioma leikkimielinen Al-

faRace Kehräämön piha-alueella. 
Mukana ovat taas ketut Emilia ja 
Emppu, joten luvassa on kaikkea 
jännää.

- Kehräämön vahvin nainen ja 
mies –kisa käynnistyy kello 11.

AlfaRacen osallistumismaksu 
on 120 /joukkue. Ilmoittautumi-
set piia@alfamover.net

Voit osallistua myös yrityksesi 
kautta. Yritykset: kysykää tar-
jousta useamman joukkueen 
paketista, johon voidaan liittää 
myös markkinointitilaa tapah-
tuma-alueella Kehräämöllä. 
AlfaRacen yhteistyössä on mu-
kana myös LIVE-Green Care –
hanke, joka osallistuu omalla 
joukkueellaan myös kisaan ja on 
rakentanut yhden rastipisteen.

www.alfamover.net

- Kerätkää oma joukkue 
kokoon ja tulkaa liikut-
tamaan sekä mieltä että 
lihaksia! Lauantai 13.9. 
tarjoaa säpinää ja iloista 
mieltä, Piia lupaa.

Ja tapahtui niinä päivinä…
Tässä on muutama hehkutus hei-
näkuulta. Oi voi, kun Orimattilassa 
osataan ja kansa tykkää. Kiitos 
kaikille osallistujille ja järjestäville 
tahoille, hyvällä yhteistyössä ja 
talkoilla mennään aina eteenpäin!

Ensi vuodelle suunnitellaan jo 

Mersupäivää ja kantrimeininkiä 
samaan aikaan. Siinä on ideaa ja 
siihen kannattaa myös kehräämö-
läisten ja Orimattilan kaupungin 
panostaa. Rakennetaan ihan uusi 
iloinen tapahtuma kaikille, myös 
lapset huomioiden.

Vielä on suvea jäljellä ja tulossa 
on 23.8. Elohulinaa S-Marketin 
kauppakeskukseen ja Mascottiin 
sekä Orimattila Cruising, tulossa 
on 12.-13.9. Kärrytien markki-
nat, 13.9. Raksa- ja tonttipäivä 
ja AlfaRace.

Menoa ja meininkiä siis piisaa. 
Orimattilassa on kesän mittaan 
useita muitakin hienoja tapahtu-
mia. Jokaiselle löytyy aina jotakin. 
Se on sitten itsestä kiinni milloin 
luovuttaa otteensa nojatuolista ja 
lähtee mukaan rientoihin.

Kantrikulkue on vaan niin upea juttu, että sitä tul-
laan katsomaan ja siihen osallistutaan. Ensi kesän 
kantrimeininkiä on jo työn alla, mukaan vaan kaikki 
kyläkunnatkin!

Artjärvi-päivät menivät todella nappiin muutenkin 
kuin ilmojen puolesta. Väkeä riitti toripäivänä mo-
neen menoon. Tässä rajua autonvetoa voimamies-
kisassa, yleisö hurrasi.

Takinkääntöviikon 
tunnelmaa suviyössä ja 
toisessa kuvassa perjan-
tai-illan esiintyjät Mikael 
Saari & Miikka Kallio 
Band, jotka antoivat 
loistattavaa musiikkinau-
tintoa. Ilmatkin suosivat 
koko viikon, kiitos vintille.
(Kuvat: AK)
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Sekoilujako?
Meinaan helle uuvutti jo niin 
monta, että on mennyt ihan 
sekoilun puolelle, kun aivoton 
toiminta on lisää sekaisin. Niin 
meikälläkin. Onneksi joku ke-
hotti imeskelemään suolaa, ja 
oikein merisuolaa, että pysyi 
natrium-jutut kunnossa. Tänkjuu 
jorimalmsten.

* * *
Viimekertainen Koivulan koirien 
paskomiskieltokyltti sai kiitosta 
ja yksi neito lähetti kuvan Myl-
lylän kerrostaloalueelta, jossa 
lasten hiekkalaatikko on kissojen 
paskomispaikka. Siellä lapset 
sitten änkeevät samaa sontaa 
suihinsa. 

Toinen pyyntö koski jotain 
Koivukaarre kakkosen rivitaloa, 
jossa kuulemma soi musiikki 
ja basso niin saatanasti koko 
armaan lauantain. Oli kait pari 
sydämentahdistajaakin mennyt 
epätahtiin.

Voi, voi rakkaat lukijat. Meikä 
kyllä mieluusti puuttuisi moisiin 
juttuihin, mutta vaikea on täältä 
Heinämaaltakin lähteä joka asiaa 
hoitamaan. Soittakaa polliisille.

* * *
Kantrikulkue ei ollut ihan niin 
kommee kuin viime suvena. Sii-

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: Esa Lehtipaino, Lahti
Jakelu: Lahden Jakelut Oy
Porvoon Mediajakelu

JAKELUHÄIRIÖT

03-872 130
JOKA TALOUTEEN
Orimattila, Artjärvi,
Myrskylä, Pukkila lisäksi 
Villähde keskusta, Kreivilä
Noutojakelussa: Kehräämö 
ja K-Supermarket Orimattila.
Jakelupainos:

n. 11.800 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
10.9.2014

Myytävänä OK-TALO
3h+k+s, kph

86 m2 /111 m2, lapsiystävällisellä 
alueella Orimattilan
Käkelässä, Jennynkuja 4.
Heti vapaa omakotitalo etsii uutta 
omistajaa. Puutarhatontti 1190m2. Talossa on varaava takka ja ilmaläm-
pöpumppu, myös sähkölämmitys. Pienet lämmityskulut. Sisäremonttia 
on tehty hiljattain. Kuntotarkastus 2011. Hp 129.500,-
Soita ja kysy lisää Tuijalta 044 0196961.

Huoltoasema Uuttu Oy
Käkeläntie 9, Orimattila  p. 777 1590 

Meiltä edullisesti
KESÄRENKAAT

Pesukortilla
joka 6. pesu

VELOITUKSETTA

Palv.

Ma-pe

7-18

KESÄHUOLTO
PAKETTI-
HINTAAN 110€

(öljy)

(pakkasenkestävyys)

Polttimot ja tuulilasin-
pyyhkijät vaihdetaan

odottaessa. auton
pesu.

Selvänäkijä 
Tuulia Mäntylä
Ajanvaraus 040-4108877

tai tuuma@suomi24.fi

Henk.koht. vastaanotto
Quantia Center, Porvoo

Orimattilan Kehräämö, Pakaantie 1
0103274400   www.ravintolatehdas.fi

 Keittiö auki pe-la 21.30 asti,
 bileiltoina fingerfoodia myöhemminkin.

ELOKUUN ILLOISSA 
TAPAHTUU:

 King Pythons, auki 03 asti!

 Los Bastardos Finlandeses

Tulevia kivoja jutskia…
23.08. Elohulinaa, S-Marketin kauppakeskus / Mascotti.
23.08. Orimattila Cruising, Kehräämö klo 16 alkaen.
23.08. Sudarushka-kuoro Artjärven Vuorenmäellä klo 18.
12.-13.09. pe-la Kärrytien markkinat
13.09. Raksa- ja tonttipäivä, Värisilmän piha.
13.09. AlfaRace Kehräämöllä. Katso juttu.
12.10. Kehräämön kymppi, liikuntatapahtuma

Mikäli haluat tapahtumastasi mai-
ninnan Olan Extraan, niin lähetä 
pikku postia: reijomedia@hotmail.
com

Lähde oppimaan
itsepuolustusta!
Defendo on kotimainen yksinker-
tainen itsepuolustus- ja voiman-
käyttömenetelmä.

Defendon peruskurssi alkaa 
maanantaina 1.9.2014 kello 18 
Kehräämöllä Gym23 vieressä 
olevalla tatamilla. Treeniajat ovat 
maanantaisin ja perjantaisin klo 
18–19.

- Kaikki ovat tervetulleita tu-
tustumaan ensin viikoksi lajiin, ja 
jos haluaa jatkaa, sitoutuu silloin 
kolmen kuukauden peruskurs-
siin, selvittää vastuukouluttaja 
Sami Poikulainen Orimattilan 
Defendosta.

Peruskurssi päättyy 1.12.2014 
olevaan tasokokeeseen. Perus-
kurssin hinta on 100€, ei muita 
kuluja. Sisäliikuntavarustus riit-
tää ensi alkuun sekä vesipullo. 
Kurssille ei ole pakko ilmoittautua 
etukäteen, mukaan voi tulla en-
simmäisen viikon aikana.

Lisätietoja peruskurssista saa 
Samilta puh. 040 672 3733.

- Defendo on tarkoitettu kaikille 

itsepuolustuksesta kiinnostuneil-
le. Ei ole pakko olla aikaisempaa 
kokemusta. Tarjoamme kaikille so-
pivaa kuntoa nostattavaa reipas-
ta ryhmäliikuntaa. Peruskurssin 
tarkoitus on luoda vankka pohja 
itsepuolustuksen maailmaan. Läh-
detään aivan perusteista, kuin-
ka liikutaan itsepuolustuksessa, 
kuinka suojaan itseäni vastustajan 
hyökkäykseltä ja tietysti kuinka 
selviän mahdollisesta väkivalta-
tilanteesta.

- Harrastus eikä harjoittelu saa 
loppua peruskurssiin, vaan siitä 
on hyvä siirtyä jatkavien ryhmään 
treenaamaan uusia temppuja. Ei-
hän pyörällä ajoakaan lopeteta kun 
sen on kerran oppinut. Jatkoryhmä 
treenaa paljon myös muualla kuin 
salissa, ollaan rappukäytävässä, 
ulkona, autoissa ja välillä olemme 
olleet erään harrastajan tontilla 
olevassa autiotalossa. Näin saam-
me harjoittelusta realistisemman, 
Sami kertoo treenitoiminnasta.

www.defendoorimattila.fi 

hen antoi palautetta Artjärven 
venäjänkieliseltä alueelta saa-
punut Nikolai Kopeloi ja hänen 
vaimonsa Aina Kopeloi, jotka 
istuivat piknikillä Kehräämön 
puistikossa. 

- Enemmän pitäisi olla kulku-
eessa hevosia. Nehän kuuluvat 
jo Orimattilan imagoonkin, sanoi 
tomerasti Nikolai, jonka isoisä 
oli Donin kasakoita.

Nyt ilmeisesti helteestä johtuen 
kulkuelaiset tykkäsivät olla enem-
män konepelien kyydissä. Muuten 
oli mukavia vehkeitä liikkeellä, 
yksi parhaista se Jasminin hovi-
kuskin ideoima motorisoitu poro.

* * *
Jasmin kiinnosti taas kuin me-
hiläiskuningatar. Moni halusikin 
ikimuistoisen kuvan Jasminista 
vielä, kun hän oli naimaton, siis 
tarkoittaa ei avioitunut, naimi-
sesta en tiedä tuon taivaallista.

Yksikin isokokoinen dema-
ripomo halusi ikuistaa itsensä 
Jasminin kanssa. Oheinen kuva 
kertoo miten paikallinen papa-
razzi nappasi kuvan, joka on ai-
nakin miljoona kertaa jo klikattu 
ja laitettu jakoon somessa.

* * *
Varsinainen piknik meni Eetvar-
tilta hiukan ohi, kun jämähdin 
Tehtaan terassille ja nautintoa 
piisasi. Ja hauskaa riitti, ihan 
kielilläkin puhuttiin. Terassilla 
meikä tapasi pari idoliaan, herrat 
oheisessa kuvassa.

Mutta, palaute on ollut mu-
kavaa, joten countrymannit 
Hanski, Aimo, Olli, Kimmo ja 
muutkin saavat ison kiitoksen. 
Samaa rataa vaan ja kaupunki 
enemmän mukaan kuvioon, niin 
hyvää tulee. Vaikka jotain oikein 
ohjelmaakin enemmän musan 
lisäksi. Vaikka lypsykilpailu tai 
joku suihinottojuttu. Siis kuka 
syö tai juo eniten vaikkapa 

minuutissa. Osallistujia piisaa, 
kun saa vaan jotain ilmatteeksi.

* * *
Artjärvi-päivillä Eetvartin suosi-
kiksi nousi naisten voimakisa. 
Ihan ylivoimaisesti tykkäsin.

Takinkääntöviikolle en löytänyt 
takkiani, joten se jäi nyt vaan 
kannustushuutojen varaan. 
Harmitus.

* * *

Hirvee voima on rankkasateel-
la, joka murjoi terkkarin takaa 
Mustakorventielle tulevan ke-
vytväylän. Melkoinen oja syntyi, 
kun ylämäestä syöksyi valta-
vat määrät vettä alas. Ihan piti 
pikkuisella pyörökuormaajalla 
paikata syvät ojat tukkoon.

Olisikohan kannattanut en-
nemmin laittaa ne mukulakivet 
tuohon mäkeen kuin Erkontielle? 

* * *
Tämmösiä sekoiluja. Koittakaa 
itte ja kestäkää.

E E T V A R T T I
olan.eetvartti@hotmai.com

Tämä vehje oli kulkueen hilpein. 

Paparazzi liikkeellä, kuvasi tämänkin kuvan.

Orimattilan voimaa. Kantrimeininkiä.

Tässä on ihanaa poweria!

Vesi huuhtoi maat men-
nen tullen alas.
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(03) 777 2700

VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Avaa tili!

Saat 12 kk

korotonta

maksu-

aikaa!

Alennuksen saat ostaessasi myös
linssit, ei muita alennuksia.

Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

Huom! Outlet -osastolta kehykset
(ostaessasi myös linssit)

-90%

Ostaessasi kehykset  uutuusmallistosta
saat ALENNUSTA

monitehoista -200 €

yksitehoista -100 €

Syksyn upeat uutuuskehykset ovat saapuneet!

SILMÄLÄÄKÄRIT
Pe 22.8. Aleksi Sarkola
Ma 25.8. Ilkka Puusaari
Ti   26.8. Jukka Siitonen

Lisäksi saat näöntarkastuksen optikolla
kaupan päälle!

AUTO-
VAKUUTUS NYT 

-50%

VÄRISILMÄ AUTTAA!
Syksyn parhaat remonttiajat varataan NYT!

Suunnitellaan unelmiesi koti, myös
asentajat kauttamme.

Upeita laattoja 
kylpy-

huoneeseen

Tapeteilla
tunnelmaa

Lattia on kodin 
suurin sisus-

tuspinta

VÄRISILMÄ Orimattilan Tapetti ja Väri Oy
Kärrytie 3, 16300 Orimattila. Puhelin (03) 871 250
www.orimattilantapettijavari.fi
Avoinna: ma-pe 8.30-18.00, la 9.00-13.00.

Seuraa blogiamme: tunnetilablogi.blogspot.fi
http://www.facebook.com/VarisilmaOrimattila

  

Dream 10x10 
lattialaatta
-liukuestepinta

Seinälaatta 25x4
3 kuosia

Lattialaatta
Living
30x60
vaal. harmaa

1390€
/m2

1590€
/m2

LAMINAATTI
Tammi, lankku, 
kuultovalk.

PALJON POISTO-
TAPETTEJA

-30%

2990€
/rllvain

1290€
/m2

DECOLIFE
vinyylikorkki

3990€
/m2

1590€
/m2

MUOVIMATTO
IDEOTEX
lev. 400 cm

Maalia maailmalle 30 vuotta.
Kakkukahvit myymälässämme

pe 29.8. klo 10-

UUSI UPEA
BORÅSAN
EAYS UP-tapetti-
mallisto nyt
myymälässämme!

1990€
/m2

PALVELEVA LEMMIKKISI YSTÄVÄ

39,90€

Mini Junior ja
Adult 8 kg

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

Kärrytie 4, Orimattila  Avoinna: ma-pe 10-18,  la 9-13
P. 7777 033, 040-761 3442 www.vahvatassu.fi facebook.com/VahvaTassu

Meiltä saa eläin-
lääkärisarjan ruokia!

23,90€

Kaikki
2 kg pakkaukset

Kissanruokien 
kesätarjous

Pakastevalikoimamme 
sisältää useita laatuja. 

Tule tutustumaan!

Ei voi yhdistää muihin alennuksiin eikä kasvattaja-alennukseen.

59,90€

Koiranruoat
12–15 kg pakkaukset:

-kesätarjoukset jatkuu, pidä kiirettä! 
Tarjoukset voimassa 27.8.2014 asti.


