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Orimattilan palvelujen, kaupan, osaamisen ja tapahtumien erikoislehti.

Katso ilmoituksemme
takasivulta ja juttu sivulta 3.

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

MATCH
SHOW

su 16.8.2015
Värisilmän piha-alue
Kärrytie 3, Orimattila

VALMISBETONIA
JA BETONITUOTTEITA

www.olanextraa.fiJakelupainos n. 11 800 kpl

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.
Palvelemme

ma-pe
7.00-17.00

SÄHKÖASENNUSTYÖT
AMMATTITAIDOLLA
TILAA 03 7777 444

ENERGIAN-
SÄÄSTÖLAMPUT

SISUSTUS-
VALAISIMIA

LOPUT TUULETTIMET

 VARASTOSTA!
 LED-

 LAMPUT
 EDULLISESTI 5€

4€

alkaen

ERÄ

LAATUTUOTTEET MEILTÄ!

-50% -20% -20%

-30%POISTO-
MALLIT PALO-

VAROITIN

7€
7€

S-ETUKORTILLA BONUSTA

Erkontie 16
Orimattilan S-market
avoinna ma-pe 9-18

la 9-15   

Tarjoukset voimassa elokuun 2015.

Vitamar 1000
E-Epa+E-Dha
Välttämätön omega-3
rasvahappo.
Sydänterveydelle 

Evonia

100 kps

19,90
(29,90)

19,90
(29,90)

Redasin punariisi 
+B6+B12+foolihappo 
- Laskee kolesterolin 
 luonnollisesti

18,90
(25,50) 16,90

(25,90)

To 20.8. klo 9-17 
Sairaanhoitaja Merja Vihavainen MITTAAMASSA

Kolesteroli+Hg/verensokeri, hinta 10€

120 kps

60 tbl

Pygnogenol Strong
- Tasaa verensokeria, 
 laskee verenpainetta,
 vahvistaa verisuonistoa. 

56 kps

- Edistää hiusten 
kasvua.

Antaa kiiltoa.

Ajanvaraus:
p. 03-7331 223

1 tuote / 
kuponki

Le
ikk

aa
 ir

ti!

1 tuote /
kuponki

  -20%
ELOHULINAT
tarjous la 15/8

Markkinameininki jatkuu!

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä

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

20€

50€

50€

Miehille 40-46

Naisille
hajakokoja

Naisille  36-40

ELOHULINAA
la 15.8. klo 10-14
Kauppias Kari laulaa tasa-
tunnein klo 10-11-12 ja 13.
Anjan hyvää
HERNEKEITTOA
Annos, sisältää voileivän.
Myös omiin astioihin mukaan.

3€

269,–
Kannettava tietokone 
Lenovo G40-45
6 Gt KESKUSMUISTILLA. 
14” kirkas LED näyttö. AMD 
E1-6010-prosessori, AMD 
Radeon 2R-näytönohjain. 729p 
web-kamera.Muistikortinlukija.

Samsung Galaxy Tab 4 10.1 Wifi 16G
10.1” HD-näyttö, neliydinprosessori ja tehok-
kaat ohjelmistot. 1280 x 800 kosketusnäyttö, 
Cortex A7 prosessori / 1.2 GHz, 16 GB tallen-
nus, mikro sd –korttipaikka.

Rosenlew pyykinpesukone 
RTF61203W
Määräautomatiikka. Lisähuuh-
telu. Suomenkielinenpaneeli, 
LCD-infonäyttö. Ajastin.

Zanussi ZFC11400WA 
Säiliöpakastin
näppärän kokoinen 102 säiliö-
pakastin 102 litran tilavuudella. 
A+ energialuokka, Leveys 55cm.

199,–

299,–
229,–

ORIMATTILAN URHEILU JA 
KONE OY

ORIMATTILA

 
 

 
 

 

       

       

      

Puh. 037773111 ORIMATTILAN
URHEILU JA KONE OY  

Tilinhoitopalkkio 4 € / kk, korko 0%. 
Esimerkkilaskelma: Ostos 1000 € tai 10 kk 
maksuajalla 104 € / kk, luottohinta 1040 euroa. 
Edun saat vain Aktiiviraha-kortilla. Aktiiviraha on 
jatkuva luotto, jonka vuosimaksu on 30 € toisesta 
vuodesta alkaen. Todellinen vuosikorko 1500 
eu-ron luottosaldolle on 17,45 % (9/2014), 
kun nimelliskorko on 13,37 %. Luoton myöntää 
Handelsbanken Rahoitus Oyj, kotipaikka Helsinki.

Maksa ostosi 10 edullisessa erässä Aktiivirahalla

169€

269€
Primo Simpukkapuhelin 
Selkeä ja helppokäyttöinen.

Philips HD Led-TV  
Kallistettava alumiinijalusta, 
100Hz kuva. Antenni ja kaapeli-
verkon teräväpiirtovirittimet. Toimii 
myös tietokoneen näyttönä.

69€

Kannettava tietokone 
Lenovo G40-45 6 Gt KESKUS-
MUISTILLA, 14” kirkas LED näyttö. 
AMD E1-6010-prosessori, AMD 
Radeon 2R-näytönohjain, 729p 
web-kamera.Muistikortinlukija.

Electrolux UFPARKETTA 
Pölypussiton UltraFlex -imuri tarjoaa erinomaiset 
puhdistustulokset kaikkialla. Laaja 12 metrin sii-
vousulottuvuus ja erilaisille pinnoille optimoidut 
suulakkeet tekevät siitä sopivan kaikkiin huonei-
siin. Imuria on mukava käsitellä ja sen säiliö on 
hygieeninen tyhjentää. Lisäksi pienen koon an-
siosta laitteen säilyttäminen on helppoa.

169€
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Vielä on kesää jäljellä

Heinäkuu hurahti monien tapahtumien kanssa ja nyt elo-
kuussakin on monia tilaisuuksia, joihin kannattaa osallistua, 
nostaa itsensä ylös sohvalta ja mukaan.

Heinäkuussa tapahtui lähes joka päivä, joten sillä alueella 
on Orimattilassa vilkasta toimintaa.

- - -
Mustikoita on runsaasti ja tänä vuonna metsissä on näky-
nyt ilahduttavasti porukkaa niitä keräämässä. Mustikka on 
aito suomalainen superfood, joka mennen tullen hakkaa 
ulkomailta tuodut vastaavat marjat ja hedelmät. Vielä ehtii 
mustikkaan.

Palojoen kunnostus?
Monet paikalliset ja matkailijatkin ihmettelevät, että miksi 
Palojoki on niin surkeassa kunnossa keskustan alueella? Joki 
on paikoin umpeenkasvanut ja rannoilla rehottaa melkoista 
pusikkoa. Ei ole kaunis näky ei. Mikä tässä mättää, ettei 
asiaan puututa edes valkoisessa talossa?

Palojoen kunnostushanke pitää nopeasti saada aikaan ja 
myös toteuttaa joen ja sen rantamien siistiminen. Varmaan 
hankkeeseen saa ely-keskuksen kautta myös hankerahoitusta. 

SIESTA - ARJEN LUKSUSTA
 NYT OMA LASITERASSI ALKAEN 50€/KK

LASITERASSIT

LASIKAITEET

LASIKATOT

TERASSIPOHJAT

Varaa ilmainen suunnitteluaikasi
044 271 4250 tai www.siesta.fi

Myrskylän Säästöpankkiin
tuli uusi luotsi Villähteeltä
Kesäkuun alusta Myrskylän 
Säästöpankin uutena toimitus-
johtajana aloittanut Jari Oivo 
on pitkän linjan puurtaja, sillä 
häneltä löytyy kokemusta niin 
lakimiehenä kuin pankkialaltakin. 
Selvästi hänen puheissaan ko-
rostuu asiakkaan huomioiminen 
ja pankkipalvelujen läheisyys.

- Paikallisuus on meille tär-
keää. Orimattila, Myrskylä, 
Mäntsälä ja Porvoo ovat kuntia, 
joissa Myrskylän Säästöpankilla 
on omat konttorinsa. Pyrimme 
aina olemaan lähellä asiakasta ja 
tavallaan menemme vastavirtaan 
ja säilytämme pankkipalvelut 
niin, että se tuttu pankkitoi-
mihenkilö jatkossakin hoitaa 
asiakkaan kanssa pankkiasiat. 
Emme siis lopeta henkilökoh-
taisia kassapalveluita ja meille 
pääsee soittamaankin suoraan 
joka konttoriin ja asiakasvas-
tuulliselle, Jari selvittää.

- Säästöpankkien pääasiallisin 
tarkoitus ei ole tuottaa voittoa, 
vaan olla rakentamassa joka 
kunnassa hyvinvointia kaikil-
le. Mahdollisesta vuosivoitosta 
jaamme sitten mm. avustuksia, 
kuten juuri jaoimme 10.000 eu-
roa lahjoituksina toimialueemme 
kunnissa.

Myrskylän Säästöpankki kuu-
luu 23 Säästöpankin yhteenliit-
tymään, joka pystyy ryhmitty-
mänä tarjoamaan asiakkailleen 
kilpailukykyiset palveluhinnat ja 
antolainauskorot.

- Yhdessä säästöpankit ovat 
iso kokonaisuus ja pystyvät 
saamaan rahoitusta Euroopan 
markkinoilta ja sitä kautta me 
sitten autamme kilpailukykyi-
sen lainan saannissa, niin yk-
sityishenkilöitä, kotitalouksia ja 
yrityksiä. 

- Panostamme joka kunnassa 
myös pienyrittäjyyteen ja olem-
me kaikkien yrittäjien tukena. 
Orimattilassa kannattaa yritys-
asioissa kääntyä konttorinjohtaja 

Jussi Korkeamäen puoleen, ja 
minäkin tulen säännöllisesti 
käymään Orimattilassa.

Jari toimi vuodesta 2011 pan-
kinjohtajana ja johtoryhmän jä-
senenä Lammin Säästöpankissa 
Hyvinkään konttorissa. Hän on 
ollut työssä myös Handelsbanke-
nissa ja Osuuspankkiryhmässä 
lakimiehenä sekä pankinjoh-
tajana. Jari on varatuomari, 
jolla on myös executive MBA 
koulutus. Aikanaan hän on ollut 
auskultoimassa mm. Orimattilan 
tuomiokunnassa.

Hän asuu perheineen Villäh-
teellä Heinämaantiellä, lähellä 
Orimattilan rajaa, joten kau-
punki on tullut tutuksi vuosien 
saatossa.

- Orimattilassa on paljon 
vahvuuksia, kun ollaan pää-
kaupunkiseudun ja Lahden vai-
kutusalueella. Näiden heijastus 

Orimattilaan on hyvä, mm. yritys-
toiminnan muodossa. Kaupunki 
ei ole lainkaan taantuva paikka.

Hevosmiehiä,
kuinkas muuten

Vapaa-aikaansa Jari viettää 
mieluusti hevosten parissa. 
Ratsastaminen on aina ollut 
se ykkösjuttu, ja hän on kier-
tänyt myös Euroopan maissa 
ja Meksikossakin tutustumassa 
paikalliseen hevoskulttuuriin ja 
ratsastukseen.

- Käyn nykyisin Okeroisten 
tallilla ratsastamassa, lähinnä 
pitämässä tuntumaa yllä. Hevo-
set ovat uljaita eläimiä, niitten 
kanssa on mukava harrastaa.

Myös golf vie miestä, kun aika 
ja kelit sallivat. Hänet nähdään 
useimmiten Messilässä, jossa 
väylät laittavat mieheen kunto-

vauhtia sekä myös Takkulassa.
- Golfissa on mukavaa se, kun 

ei silloin ole kiire mihinkään. 
Usein vierähtää nelisen tuntia 
pallon perässä ja samalla tulee 
liikuttua kierroksen aikana yli 
kymmenen kilometriä. Se on 
sitä hyvää palauttavaa, paras-
ta liikuntaa.

Sitten puhutaan vielä jalka-
pallosta, joka Jarin kohdalla 
on hänen omasta mielestään 
enemmän potkupalloa. Se on 
pitkäaikainen harrastus ja usein 
on pelattu puulaakitasolla. Nyt 
mies edustaa Lahden Akateemi-
sia Urheilijoita, joka on perustettu 
vuonna 1928.

- Minulle potkupallo on lähinnä 
sosiaalista toimintaa, kun voi 
rauhassa samalla kuunnella 
vaikkapa muitten haukkuja, 
kun möhlitään. Mutta se on 
vaan hauskaa.

Jari tuli Myrskylän Säästöpankin toimitusjohtajaksi kesäkuun alussa.

Kesänäyttely Halsolla
Orimattilassa, Tietäväläntie 591. Teemana Orimattila 150v. ”Minun 
Orimattilani”

Avoinna 4.-16.8.2015 klo 15-19.
Kaikilta perheenjäseniltä on teoksia esillä: Ilkan luontomuseo 

valokuvateoksia. Fleurin ja Lumin kuvituksia. Jukan maalauksia. 
Inkerin ja Joukon valokuvia ja valokuvakirjoja. Tietävälän historiaa 
kuvina: Kylä kasvaa kanteikkoon.

Tervetuloa vanhalle ryytimaalle!

Mallusjärven ympäriajo
Sunnuntaina 16.8. klo 14 Mallusjärven ympäriajo: Kaj Chyde-
niuksen musiikkia traktorinlavalta itsensä maestron säestämänä.

Kiertoajelu lähtee klo 14 Karkkulasta osoitteesta Toimelantie 
1. Muut pysäkit: Mallusniemen kartano, Jussi Viljasen piha Seu-
ratalontien risteyksessä, Mallusjoen lepokoti ja n. klo 17 Tapani 
Kokon ja Virpi Kannon veistospuisto Könnöläntiellä.

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

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

Asemaa ei sitten tullut

Ei tullut Hennan asemapäätöstä. Liikenneministeriö ei siis 
ole lämmennyt koko hankkeelle muuta kuin joskus tehdyn 
aiesopimuksen verran.

Jos olisin päättäjänä vakuuttanut kaikelle kansalle, että 
asema tulee ja nyt ei tullutkaan, niin pyytäisin taatusti an-
teeksi, että olen antanut väärää tietoa.

Uskotaan, että Pennalaan suunnitellut isot jutut toteutuvat 
eikä niitä missata.

* * *
Reijo Välkkynen
reijomedia@hotmail.com

Palojoki on paikoin lähes kasvanut umpeen. 
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HK:n 400 g
UUNILENKKI Taloussokeri 1 kg

EDAM saksal.
JUUSTO

Marinoitu broilerin
RINTALEIKE

Friskies Adult
KOIRANRUOKA

2/talous kg kgkpl 0,891,00 4,99 6,99 9,90 4 kg sk

www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

Jokainen 
rakastaa lämpöä

Uusi kuvasto ilmestynyt!

Seuraava kiva lehti
ilmestyy syyskuussa

ke 2.9.
- Luvassa mm.
 SYYS-
 MARKKINAT
 ja Raksapäivää

Soita tai mailaa hyvissä ajoin:
050 336 8425 Reijo tai:

Pieni ja
hyväksi 
havaittu

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

- Kukkasidonnan erikoisliiike -

Hyvää palvelua
- lähellänne- 

- Kauniit kukkasidonnat
- Aina ajankohtaiset tarjoukset
- Laadukkaat sisustus-
 ja lahjatavarat

Tönnön Siltajuhlat
16.8.2015 klo 15 Tönnön Museosillalla. Ohjelmassa on mm. yh-
teislaulua ja buffetti. Vapaa pääsy. Lisätietoja: Pertti Oksanen p. 
0400 459222, pertti.oksanen@phnet.fi

Virenojan kyläkävely
Kyläkävely Virenojalla ti 18.8. klo 18.
Järj. Virenojan kyläjohtokunta

Vinkki uuteen kotiin

Muuta Myrskylän keskustaan

VahvaTassun Match show 16.8.
Värisilmän pihassa tapahtuu ensi 
sunnuntaina kello 10.30 alkaen, 
kun VahvaTassu järjestää yhdessä 
Koirakoulu LaumaHengen kanssa 
Match shown koirille.

Tapahtumassa on mukana 
Katariina Vesterinen, jolla on 
kaksivuotinen eläintenhoitajien 
ammattiin valmistava koulutus.

- Match show on leikkimielinen 
kilpailu, jossa arvostellaan koiran 
ja koiran ohjaajan välistä yhteis-
työtä, koiran rakennetta, liikettä 
ja luonnetta, Katariina selvittää.

Match Show on avoin kaikille 
koirille, ikään, rotuun tai karvoihin 
katsomatta.

Tilaisuudessa on esillä koirahie-
roja, koirakoulu ja eläintarvikeliike 
VahvaTassu.

- Ohjelmassa on neljä kehää: 
isot koirat, pienet koirat, pennut 
ja lapsi-koira kehä.

Jokaisesta kehästä valitaan 
neljä parasta, jotka saavat pal-
kinnoksi ruusukkeet, pokaalit, 
koiranruokaa ja lahjakortteja 
120 euron edestä, sanoo Pek-
ka Venäläinen VahvaTassusta.

Palkintoja on sponsoroimassa 
mm: Royal Canin, Golden Eagle, 
VahvaTassu, LaumanHenki ja Tmi 
Johanna Hintzell.

- Jos haluaa tuoda koiransa 
Match show -arvosteluun, niin 
se maksaa 7 euroa per koira. 
Mätsäri alkaa siis kello 12 ja 
ilmoittautuminen kello 10.30 
alkaen, sanoo Katariina.

- Tapahtuma on ilmainen, ja 
koko perheen yhteinen sunnun-
taijuttu, joten tervetuloa mukaan, 
Pekka toivottaa.

VahvaTassussa on kahvi- ja pul-

latarjoilua, pihalla on puffetti, josta 
voi ostaa mm. kahvia, makeisia, 
limsaa ja grillimakkaraa. 

- LaumanHenki on yhden ihmi-
sen unelma paremmasta arjesta 

koiran kanssa. Halusimme tuoda 
markkinoille koulutuspalveluita, 
joihin kaikilla on varaa, Katariina 
sanoo.
www.laumanhenki.com

Pekka ja Katariina sekä koirat valmiina sunnuntain Match show -tapahtumaan.

Nyt on tarjolla Myrskylän keskus-
tassa rivitalokoti, joka vapautuu 
nopeasti. Kyseessä on 2h,kk,s 
yhteensä 49,5 neliön asunto, 
osoitteessa Kauppakuja 1, 
Myrskylä.

- Ollaan aivan Myrskylän sy-
dämessä. Kaikki palvelut ovat 
muutaman sadan metrin sisäl-
lä, koulukin melkein kotiovella, 
noin 50 metrin päässä, esittelee 
LKV Juha Siivonen Orimattilan 
OP-Kiinteistökeskuksesta.

- Tähän kannattaa tutustua, 
sillä myynnissä on laadukkaas-
ti vuonna 1986 tehty rivitalo ja 
kaksion hinta on edullinen. 
Sopii pariskunnalle ja pienelle 
lapsiperheellekin, oikeastaan kai-

kille, jotka hakevat elämäänsä 
maaseudunrauhaa ja kuitenkin 

palveluja, jotka ovat lähellä.
Asunnossa on sähkölämmitys. 

Talossa on tehty pikku remonttia 
vuosien varrella. Pihassa on ul-
kovarasto ja omaa piha-aluetta, 
nurmikkoa ja terassialue.

Keittiön varustelutasoon 
kuuluvat jääviileäkaappi ja lie-
si. Lattioissa on laminaattia ja 
muovimattoa, kylpyhuoneessa 
laattaa.

Myrskylä on maaseutukunta, 
jonka luonto ja maisema järvi-
neen ja harjuineen on hyvin vaih-
televa. Asukkaita paikkakunnalla 
on pikkasen alle 2000 henkeä. 
Kunnassa on aktiivista yhdis-
tystoimintaa, joten harrastusten 
pariin pääsee mukaan.

- Orimattilaan tulee matkaa 
reilut parikymmentä kilometriä, 
josta löytyy sitten enemmän pal-
veluja, Juha sanoo.

Kysy lisää ja katso kohdetta 
netistä: www.opkk.fi ja kohde-
numero 540713.

- Tai poikkea meillä Orimat-
tilan OP-Kiinteistökeskus Oy, 
Erkontie 11. Kannattaa soittaa 
minulle etukäteen, niin kerron 
sitten kohteesta lisää. Juhan 
puh. 050 597 0070.

Kyseessä on rivitalon päätyhuoneisto.

Keittiö on valoisa ja näppärä.

Ulkona viihtyy kivalla 
omalla terassilla.
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TULOSSA PE-LA 4-5.9.2015   
KÄRRYTIEN ISOT
SYYSMARKKINAT
MUKANA MYÖS RAKSA– JA TONTTIASIAA
Katso lisää syyskuun Extrasta 2.9.

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

Kuka vääntää
merkkejä?
Joillain on ikävä tapa käännellä 
liikennemerkkejä eri suuntiin ja 
tienviittoja väännellä solmuun. 
Järjen köyhyyttä. Onko asias-
ta koskaan keskusteltu kotona, 
että kyse on meidän kaikkien 
verorahoilla ylläpidetyistä liiken-
nemerkeistä?

Oheinen kuva on otettu Puis-
totieltä liikennevaloihin päin. 
Kuvasta näkee kuinka kierto-
liittymää ilmaiseva merkki on 
väännetty vallan vika suuntaan. 
Ihan pikku pojat eivät ole olleet 
asialla, sillä ilmeisesti oli jakoa-
vaintakin käytetty? Nyt merkki on 
laitettu oikeaan asentoon monien 
pyyntöjen jälkeen.

Ja kuka rikkoo opastetaulua 
Viljamaantiellä? Siitä on nytkin 
revitty yrityskylttejä irti.

Yksi mikä myös kismittää 
on, kun S-Marketin alakerran 
parkista on tullut mopopoikien 
kokoontumisajojen paikka. Siellä 
on välillä suorastaan kova me-
teli, kun ilman pakoputkia olevat 
mopot kaahaavat.

Muutenkin isit saisivat puut-
tua poikiensa mopoiluun, sillä 
ei mopoilla ajeta kevyenliiken-
teenväylillä muulloin, kun se on 
siellä merkein sallittu. Lintulan 
alueella oleva puistikkotie on 
usein tänä kesänä ollut mopo-
poikien kaahailun kohde.

Yks Masa vaan

Nukkuuko
matkailu?
Toimitukseen otti yhteyttä kak-
sikin henkilöä, jotka ihmettelivät 
Orimattilan matkailun hiljaise-
loa. Olivat ihmeissään miksi 
Kehräämöllä ei ole yrityksissä 
oikein vetovoimaisuutta, vaikka 
rakennus on upea kokonaisuus. 
Palveluja on kyllä, mutta ne 
tavallaan nukkuvat, kun ei ole 
panostettu esimerkiksi viikon-
loppuihin, jolloin matkaajia on 
enemmän liikkeellä kesäaikaan.

Keravalta olivat tulleet yhtenä 
heinäkuun sunnuntaina Kehrää-
mölle, mutta mikään paikka ei 
ollut auki. Onneksi olivat saaneet 
sitten ruokailtua kiinalaisessa 
ravintolassa.

Toinen matkailija ihmetteli 
Palojokea ja suoraan sanottuna 
sen ruokottomuutta. Rantamilla 
kasvaa monin paikoin ryteikköä 
ja paikoin pikku joki on lähes 
umpeen kasvanut.

Kaipasi rantamaiseman siisti-

mistä ja jopa vesisuihkua jokeen 
lähelle Yli-Mäyryn kaunista ra-
kennusta.

Yksi paikallinen koiranleuka 
sanoi, että se olisi kova matkai-
luvaltti, kun Palojoki aidattaisiin 
keskustan osalta ja sinne tuotai-
siin kesäisin krokotiilejä. Sitten 
olisi näitä extreme-seikkailijoita, 
jotka uisivat joessa kilpaa…

- - -
Kehräämölle pitäisi saada yrit-
täjiksi enemmän kädentaitajia. 
Se vetää myös matkailijoita tu-
tustumaan paikkaan. Se voisi 
olla Orimattilan ykkösjuttu, kun 
sinne ladattaisiin uutta voimaa, 
jossa kaupunkikin olisi enemmän 
näkyvillä.

Toimitus

Hyvää palvelua
Kiitosta lähtee Orimattilan ham-
mashoitolaan, josta potilas sai lä-
hetteen keskussairaalaan, jossa 
viisaudenhampaat leikataan pois. 
Aiemmin potilaan outoa särkyä 
oli hoidettu korvatulehduksena, 
mutta nyt hammaslääkäri osa-
si yhdistää oudon poskisäryn 
viisaudenhampaisiin, jotka ovat 
kasvaneet poskissa olevia her-
moja kiusaten. 

Tyttö Koivulasta

Tämä liikenneympyrän 
merkki näytti kauan vää-
rään suuntaan.

Viljamaantien varren 
yrityskyltit ovat pitkään 
olleet hujan hajan. Ei 
hyvää mainosta Orimat-
tilalle.

Ja tapahtui taas niinä päivinä
Orimattilan kesään kuuluu 
monia tapahtumia, jotka 
saavat aina paljon porukkaa 
liikkeelle.

Heinäkuun alussa oli en-
sin kantrimeininkiä ja Mer-
su-päivää, sitten oli Jymyn 
tähtikisat, oli Artjärvi-päivät ja 
Mallusjoen Takinkääntöviikko. 
Ne vaan kuuluvat eittämättä 
Orimattilan kesään siinä kuin 
kotiseutupäivät tai elomarkki-
nat ja uusimpana tulokkaana 
Ravintola Arvidin järjestämät 
Kalliojärven rantsukisailut.

Onneksi olkoon vaan Ori-
mattila ja ennen kaikkea 
suurkiitos järjestäville tahoille 
ja talkooväelle. Ilman Teitä 
kylä olisi saattohoidossa…

Kantri-
meininkiä

Tälläkin kertaa kulkue veti 
melkein yhtä paljon poruk-
kaa tien varsille kuin vuonna 
2014, jolloin oli historian suu-
rin ja komein kulkue. Paljon ei 
jääty nytkään, mutta sateen 
uhka pelotti ja myös viluiset 
jäivät peiton alle, vaikka ihan 
nätti keli saatiinkin.

Yksi hiukan väkeä vähen-
tänyt tekijä oli myös se, kun 
kantrimeininkiä pidettiin nyt 
heinäkuun alussa ja moni oli 
just silloin lähtenyt lomalle 
mummolaan.

Kantrikulkueessa ei ollut 
yhtään hevosta ja se on 
pikkaisen nolo juttu, ja sitten 
puuttuivat isot kuorma-autot. 
Jotain päällekkäistä tapahtu-
maa taisi olla samaan aikaan. 
Ensi vuonna sitten otetaan 
nämäkin mukaan.

Kulkue jalkautui Kehrää-
mön pihanurtsille, jossa oli 
piknik-meininkiä ja nautittiin 
myös paikallisten bändien 
musiikista. Hieno tunnelma 
kerta kaikkiaan, ja sadekin 
saapui sitten vasta klo 22 
aikaan, jolloin bileet muu-
tenkin olivat jo hiipumassa.

Mersupäivä

- Ei näin hienoa tapahtumaa 
ole montaakaan, yltyi kehai-
semaan Matti Eskokin, joka 
oli Mersupäivän esiintyjänä. 
Ja olihan se taas onnistunut 
tapahtuma ja ilmatkin suo-
sivat, vaikka säätiedotteet 
lupasivat sadetta. Ilmeisesti 
niitä täsmäsää -ennustuk-
sia kannata ottaa tosissaan. 
Mersuja ja muita autoja oli 
näytillä satoja.

Jymyn kisat

12. heinäkuuta Orimattilan 
urheilukentän lipputangoissa 

Tässä syntyy uusi Jymyn pituushypyn ennätys, Konsta 
Kauppinen ja 720!

liehui viiden eri maan liput, 
kun ne kuvastivat Tähtiki-
sojen osanottajamaita. Viisi 
ulkomaan lippua ja sitten 
Suomen lippu kentällä juh-
listivat kisatunnelmaa. Jy-
myn Tähtikisoista on tullut 
jo iso yleisurheilukisa, joka 
noteerataan myös huippu-ur-
heilijoitten keskuudessa ja 
myös Urheiluliitto on antanut 
kisojen järjestelyistä pelkkää 
plussaa. 

Kisoissa tehtiin muutama 
kovempi tulos, mutta Kris-
tiina Mäkelän kipeytyneet 
jalat ja sitten Silja Merosen 
poisjäänti kokonaan kisoista 
laimensivat jonkin verran ko-
konaissaldoa. Pituushyppääjä 
Konsta Kauppinen hyppäsi 
uuden Jymyn ennätyksen 
pituushypyssä 720.

Artjärvi-päivät

Hienosti sujuivat ensin Villik-
kalan keskiviikkoillan tanssit 
ja wanhoja aikoja muisteltiin 
lähes sadan henkilön voimin. 
Ensi vuonna tanhutaan levy-
tanssit kait uusiksi.

Artjärvi-päivien kaikki ta-
pahtumat vetivät. Varsinkin 
Kesäillan kymppi ja sitten 
lauantain toripäivä ovat 
ykkösjuttuja, joissa muka-
na on useita satoja ihmisiä. 
Vuorenmäen kentällä tavattiin 
tuttuja ja nautittiin mukavasta 
suvipäivästä. Myyjätkin hy-
myilivät, kun kauppa kävi.

Lauantaina pidettiin myös 
vahvamies /nainen -kisat, 
joissa pikkasen podettiin 
osanottajapulaa tällä ker-
taa. Tulokset, naisten sarja: 
1) Sanna Salmela, 2) Taru 
Lilja. Miehet: 1) Einari Rutila, 
2) Sauli Sillanmäki, 3) Pasi 
Kulju, 4) Lassi Hyypiä, 5) Mik-
ko Lilja, 6) Jouni Väkiparta, 
7) Toni Koski.

Takkikin kääntyi

Tämän vuoden Mallusjoen 
Takinkääntöviikko sujui en-
tiseen malliin, tosin ei ihan 
niin ruuhkaisena kuin viime 
suvena, jolloin moni joutui 
kääntymään jo peltoaukealta 
takaisin, kun kansaa oli ko-
koontunut koululle ja pihapii-
riin jo niin paljon, ettei enää 
mukaan mahtunut.

Olisikohan tapahtumalle hy-
vä saada iso katettu alue ulos 
tai sitten teltta kuin kantreilla 
aikanaan?

Joka tapauksessa taas 
saatiin kuulla mukavia mu-
siikkiesityksiä ja kaikki olivat 
tyytyväisiä, vaikka eivät ilmat 
nyt niitä ihan totutun kesäi-
simpiä olleetkaan.

Kantrikulkuetta veti Mallusjoen torvisoittokunta.

Autonveto kokosi vähän osanottajia, mutta enemmän 
katsojia Artjärvi-päivillä.

Heinäkuussa vieraili ja esiintyi rockbändi Raaka-Aine 
Orimattilassakin ”Tavataan toreilla” -teemalla. Siinä meni 
sitten vanhat sekä nuoret saman lailla musiikin tahdissa!
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mammuttikodin uusi kanttihirsi
 Muuttovalmis hirsitalo mallisuojatulla kanttihirrellä!

Uusi, raikas mallistomme nyt saatavilla. 
Ainutlaatuinen mahdollisuus täysin uudenlaiseen 
tyyliin Kanttihirrellä, tartu tilaisuuteen heti! 

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

TechnoNicol Suomi
Kaitilantie 30

16300 Orimattila

Palakattohuopaa ja kattohuoparullia edullisesti 

suoraan maahantuojan varastosta.

Seppo Mustonen Lassi Smolander

040 350 8787 040 577 2273

sp@mida.lt smolander@mida.lt

www.orimattilanvuokratalot.fi
Nettisivut lisäävät palvelua
Nyt Orimattilan Vuokratalot Oy:n 
asukkaat ja uuden vuokra-asun-
non hakijat pääsevät nopeasti 
tutkailemaan nettisivuilta ajan-
kohtaisia tiedotteita sekä vapaita 
asuntoja. Sivuilta löytyy myös 
kaavakkeet asunnon hakuun 
ja muutakin tarvittavaa tietoa 
asumiseen ja kaupungin vuok-
ra-asuntoihin.

Nettisivut ovat selkeät ja hyvin 
toteutetut. Etusivun yläpalkista 
löytyy nopeasti asunnot ja tiedot-
teet sekä yhteystiedot, linkitykset 
myös muille tärkeille kaupungin 
nettisivuille ja palveluihin.

- Muillakin yhtiöillä on omat 
nettisivut, niin haluttiin tehdä 
oman näköiset myös meille, 
selvittää toimitusjohtaja Tuukka 
Tuomala Orimattilan Vuokratalot 
Oy:stä.

- Asiakkaita palvelevat ja sel-
keät sekä raikkaat sivut oli ta-

voitteena. Palautteesta päätellen 
olemme onnistuneet tekemään 
ihan hyvät sivut.

Yhteystiedoissa ensimmäisinä 
nousevat esiin apulaisisännöitsijä 
ja toimistosihteeri.

- Yhteystiedoissa on tosiaan 

meidän vuokrauksesta vas-
taavien yhteystiedot, heillä on 
paras tieto olemassa olevasta 
tilanteesta ja siksi tieto yritetään 
saada selkeäksi asiakkaalle ja 
miten toimia asuntojen vuok-
rausasioissa.

Nettisivut avautuvat nopeasti. Etusivulla on näkymää 
Erkontieltä ja Lähdepuiston alueelta.

Uusi katsastusasema Orimattilaan
Kaivinkone on möyrinyt pohja-
töitä heinäkuusta alkaen ja uusi 
hallirakennus nousee Viljamaan-
tien läheisyyteen, osoitteeseen 
Topintie 2B. Kyseessä on iso 540 
neliön halli, jota rakentavat vel-
jekset Tero ja Tuomo Hoikkanen 
Orimattilasta. Jo tässä vaiheessa 
tiedetään, että tiloissa aloittaa 
toiminnan ainakin yksityinen 
katsastusasema.

- Kiinteistö rakennetaan vuok-
rakäyttöön ja siinä on vielä yli 
300 neliötä vuokrattavaa tilaa 
vapaana. Yrittäjä Antti Ojala on 
varannut pari sataa neliötä kat-
sastusyritystään varten, selvittää 
Tero hallin rakentamisasiaa.

- Antille toteutetaan katsastus-
tilat mittojen mukaan. Halli sopii 
erilaisten yritysten tarpeisiin, sy-
nergiaetuja tietysti olisi autoiluun 
liittyvissä palveluissa, kun on 
katsastuspalvelut naapurissa, 
Tuomo lisää.

Isot ovet mahdollistavat myös 
kuorma-autojen tai muiden vas-
taavien liikkumisen tiloihin, joten 
raskaankalustonkin ajoneuvoja 
voi tulla kyseeseen.

- Ihan pelkkää varastohallia 
ei näin hyvällä paikalla olevalle 
tontille viitsi rakentaa, vaan se 
sopii hyvin tehokkaaseen yri-
tystoimintaan.

Hoikkasen veljekset ovat ra-
kentaneet aikaisemmin hallin 
myös Sampolan teollisuusalu-
eelle. Se valmistui 2011, jossa 
on vuokralla orimattilalaisia 
yrityksiä.

Kantri Katsastus

- Olen touhunnut autojen kans-
sa pienestä pitäen ja valmistuin 
autoinsinööriksi vuonna 2005. 
Toimin aluksi katsastajana ja 
sittemmin katsastusaseman 
päällikkönä, myös autoalan 
opettajana. Tämän vuoden maa-
liskuussa avasin Rock Katsas-
tuksen Lahteen, selvittää yrittäjä 
Antti Ojala, joka asuu Pakaalla.

- Perustan nyt Orimattilaan 
yksityisen ja kilpailijoista erot-
tuvan Kantri Katsastuksen. 
Tiedän, että täällä on kysyntää 

yrittäjävetoiselle ja paikalliselle 
katsastusasemalle. 

- Tavoitteena on avata elo-
kuussa 2016 kevyen kaluston 
katsastusasema, jossa katsas-
tetaan max. 3500 kg ajoneuvoja. 
Aseman yhteyteen tulee kahvio 
ja muutakin oheistoimintaa.

Katsastusala on Lahden seu-
dulla erittäin kilpailtu ja määrä-
aikaiskatsastuksen hinta on jo 
alimmillaan painettu kannatta-
vuusrajan alapuolelle. Siksi Antti 
aikookin kilpailla mm. erot-
tautumisella, paikallisuudella, 
oheispalveluilla ja ennen kaikkea 
loistavalla asiakaspalvelulla.

- Rock Katsastuksessa on 
tyytyväisyystakuu ja sellainen 
tulee Kantri Katsastukseenkin. 
Jos palvelu on pertseestä, niin 

asiakas saa rahansa takaisin!
- Paikka tulee olemaan ni-

mensä veroinen ja uskon sen 
houkuttelevan asiakkaita Ori-
mattilan ulkopuoleltakin. Hin-
ta tulee olemaan kohtuullinen, 
mutta ei missään tapauksessa 
halvin. Hinnalla kilpailevat ne 
asemat, jotka eivät muulla pysty. 
Ja pienyrittäjänä minä en taas 
pysty kilpailemaan hinnalla isoja, 
ylikansallisia katsastusketjuja 
vastaan.

- Katsastusasemalleni etsin 
aikanaan toimitiloja ensin Ori-
mattilasta, mutta sopivia valmii-
ta tiloja ei silloin löytynyt, joten 
perustin aseman Lahteen. Tero 
otti yhteyttä loppuvuodesta 2014 
ja kertoi olevansa kiinnostunut 
rakentamaan yhdessä veljensä 

Uuden hallin pohjatyöt ovat meneillään. Kantri Katsastus tulee keskeiselle pai-
kalle Topintien varteen. Tuomo ja Tero Hoikkanen sekä Antti Ojala rakentavat uutta 
palvelua Orimattilaan.

kanssa Topintielle hallin, josta 
voisin vuokrata tilat katsastus-
asemaa varten.

- Vapise Kinnunen, Antti heittää 
huumorilla ja vinkkaa silmää.
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ELOHULINAA
LAUANTAINA 15.8. klo 10-14

S-Marketin kauppakeskus ja
Kenkätalo Mascotin alueella!

Katso loppukesän 
edulliset

Elohulinaa-
tarjoukset

Olan Extraa-lehden 
etusivulta!

Erkontie 18, Orimattilan S-Market

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

Kenkätalo
MASCOTTI

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

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

Katso
etusivun
mainos!

Bonusta jopa 5%

Palvelutoriltamme laaja valikoima mm. 
lihaa, kalaa, salaatteja ja leikkeleitä.

Lounasaikaan lämmintä koti- 
ruokaa myös lounasseteleillä.

Paistamme tuoretta leipää  
joka päivä!

Laaja valikoima Kotimaista-sarjan 
laadukkaita ja edullisia suomalaisia 
tuotteita.

Tervetuloa 
S-market Orimattilaan!

S-market Orimattila  I  Erkontie 16  I  16300 Orimattila 

Elohulinaa nyt lauantaina 15.8.

- Elohulinoilla meillä on paljon tarjouksia, joihin kannattaa tulla tutustumaan, 
Anne sanoo.

S-Marketin kauppakeskus ja 
Kenkätalo Mascotti järjestävät 
elohulinaa tulevana lauantaina 
kello 10-14. Silloin on luvassa 
hyviä tarjouksia ja tempauksia. 
Katso tästä mitä tuleman pitää 
ja tapahtuu. Ja ennen kaikkea 
lähde mukaan riehaan…
S-Marketissa on useita mais-
tatuksia mm. Olvi, Sinuhe ja 
Maatilan Parhaat. Tietty myös 
edullisia tarjouksia, jotka kan-
nattaa poimia talteen.
Kahvila Marengista kuuluisaa 
tuorejuustokakkua kahvin kera 
4€. Ja suolaisen nälkään läm-
pimiä paniineja ym.
Terveyskauppa Caressa on 
myös maistatuksia ja esittelyjä, 
muun muassa superfoodeja. Ja 
saat hyviä neuvoja terveyteen liit-
tyvissä asioissa. Saksi etusivulta 
Caren -20%:n etukuponki ja ota 
hyöty itsellesi hulinapäivänä!
Seppälä on mukana erikoistar-
jouksien kera. Koulut starttaa-
vat ja lomat ovat ohitse. - Tule 
päivittämään vaatekaappisi ja 
ihastelemaan naisten, miesten ja 
lasten syysuutuuksia, Seppälästä 
kehotetaan.
Kenkätalo Mascotissa on 
menomeininkiä, sillä edullisten 
tarjousten lisäksi kauppias Kari 
laulaa tasatunnein jotain extraa, 
varmaan kuullaan ainakin Bella 
Capri… Pihassa on myynnissä 
Anjan hyvää hernekeittoa, myös 
kotiin vietäväksi. Anjahan lataa 
hernekeittoonsa luomuherneitä 
ja Merosen lihaa. On Euroopan 
Unionin parasta.
Musti & Mirri on mukana ja 
tarjoaa hulinapäivänä erilaisia 
tarjouksia kissojen ja koirien 
omistajille. Myymälässä lem-
mikkivaaka, missä voit punnita 
lemmikkisi veloituksetta.
  
Match-show
la 29.8 klo 12

Musti & Mirri järjestää elokuun 
viimeisenä lauantaina 29.8. 
kello 12 alkavan Match-shown 
S-Marketin kauppakeskuksen 
ulkoparkkipaikalla.

- Mukana on seuraavat 
luokat: pennut, pienet aikui-
set, isot aikuiset, veteraanit, 
mikserit, lapsikoira ja junior 
handler, selvittää kauppias 
Anne Huusko Musti & Mirristä. 
Ensimmäisen koiran Match-show 
osallistumismaksu on 7 euroa ja 
sitten 5 euroa seuraavilta, lapsi ja 
koira sekä junior handler 5 euroa. 
Ilmoittautumisia otetaan vastaan 
Musti & Mirrin aulassa kello 
10 alkaen. Autojen pysäköintiä 
pyydetään keskustan tuntumaan 
tai kauppakeskuksen p-halliin, 
koska nyt tarvitaan ulkoparkkia 
tapahtumaan.

- Paikallisia pyydetään tu-
lemaan jalan koirien kanssa 
tai jättämään autot hieman 
kauemmaksi, ettei parkkihalli 
ruuhkaudu. Paikalla on kahvio 

ja makkaranmyyntiä.
- Match-showt ovat erinomai-

sia paikkoja sosiaalistaa koiraa, 
harjoitella koiran esittämistä 
virallisissa näyttelyissä tai tul-

la tutustumaan erirotuisiin koiriin. 
Tervetuloa, Anne toivottaa.

Orimattilan Musti ja Mirri on 
myös facebookissa, josta on ajan-
kohtaista tietoa Match-showsta.

Tavataan Elohulinoilla!
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(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Avaa tili!
Saat 12 kk
korotonta

maksu-
aikaa!

Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

KOULULAIS-EXTRA 7-18 -VUOTIAILLE:

Alennus SEKÄ kehyksestä
ETTÄ linsseistä!

kaikki silmälasit

-50%
Ostaessasi kehykset ja linssit,
ei muita alennuksia.

Näöntarkastus optikolla kaupan päälle!
(Huom! alle 8 v. tarvitsevat aina silmälääkärin tutkimuksen)

-50%

SILMÄLÄÄKÄRIT:
To 20.8. Jukka Siitonen
Pe 21.8. Aleksi Sarkola
Pe 28.8. Ritva Lemola
Ma 31.8. Ilkka Puusaari

Topintie 2, 16300 Orimattila

Näkö on koululaisen
tärkein työväline!
Syksy ja koulujen alkaminen 
on hyvä ajankohta tarkistuttaa 
lapsen näkö. Kesän aikana on 
ehkäpä kasvettu kovasti, jolloin 
myös näkö on voinut muuttua.

Koulunkäynnissä, oppimises-
sa ja keskittymisessä on hy-
vin tärkeää, että näkee hyvin 
ja vaivattomasti. Näkemiseen 
liittyvät ongelmat olisikin hyvä 
huomata ajoissa, jotta ne eivät 
ehdi häiritä opiskelua. 

- Kaukonäön heikentymi-
sen lisäksi selittämättömät 

päänsäryt ja oppimisvaikeu-
det saattavat johtua sopivien 
silmälasien puutteesta. Asiaa 
hieman mutkistaa se, että lap-
sen voi olla hankala itse havaita 
näön heikkenemistä. Varsinkin, 
jos hänellä ei ole ollut aikai-
semmin silmälaseja, selvittää 
Saana Mäkelä Orimattilan 
Näkökeskuksesta.

- Aikuinen voikin tiedustella, 
näkeekö lapsi luokassa taululle, 
tai hyppiikö rivit lukiessa, sekä 
seurailla yleistä keskittymisky-

kyä. Yksikin oire on hyvä syy 
tutkia tilannetta tarkemmin. 
Optikolla voi tarkistuttaa yli 
8-vuotiaan koululaisen näön.

- Silmälasien kunto kannattaa 
ehdottomasti tarkistaa koulun 
alkaessa. Liian pienet kehyk-
set tai kovasti naarmuuntuneet 
linssit estävät laseja toimimasta 
toivotulla tavalla. 

- Lapselle mieluisat, hyvin is-
tuvat silmälasit ovat kivat sekä 
mukavat käyttää ja kestävät 
vauhdikasta menoa!

Näkökeskus on varautunut koulujen alkuun ja mallistossa on nyt paljon kivoja 
uutuuksia nuorisolle. Saana sovittaa uusia silmälaseja Miisalle.

Optikko Riitta Suolanen tarkastaa Miisan näköä. Näöntutkimus on mukavaa, ei 
yhtään pelottavaa.

UKK-kävely

Niinikoskella

UKK-kävelytapahtuma 30.8. 
2015 klo 12-14 Niinikoskella

Kaikki reitit kulkevat presidentti 
Kekkosen arkiston kautta. Ta-
pahtuman keskuspaikkana on 
Kerhola, Marjumäentie 38. 

Järj. Niinikosken kyläyhdistys
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tulehduksen aiheuttanut. Nykyajan 
monet moskaruuat lisäaineineen 
eivät vahvista immuniteettiä, ja 
siksi puolustusjärjestelmä heik-
kenee ja pöpöt iskee.

Käytä sopivasti merisuolaa, kun 
laitat kotiruokaa. Saat uutta suojaa 
verenkiertoosi ja immuniteettiisi, 
ja vältyt turhilta tulehduksilta.

Jos flunska yllättää, niin tee vah-
va merisuolaliuos, jolla purskuta 
ja kurlaa vähintään 2-3 kertaa 
päivässä minuutin ajan kerral-
laan. Sitten sylje suolavesi pois 
ja älä huuhtele suutasi, vaan 
anna merisuolan vaikuttaa suun 
limakalvojen kautta. Merisuolan 

vaikutus menee suusta korviin, 
silmien alueelle, kurkkuun, nenä-
onteloon… Eli merisuola desinfioi 
flunskapöpön hevon kuusikkoon. 
Toimii, ja et tarvitse tulehduski-
pulääkkeitä etkä antibiootteja.

Jos särkee niskaa, hartioita, 
alaselkää tai mitä tahansa, niin 
tee vahva merisuolaliuos, jossa 
on litra lämmintä vettä ja sekoita 
siihen desilitra merisuolaa. Kas-
tele pyyhe ja tee siitä valuva 
märkäkääre kipukohtaan. Pidä 
märkäkäärettä noin 45 minuuttia 
ja uusi se parina kolmena päivänä 
peräkkäin. Merisuolavesi menee 
ihon läpi ja tulehtuneisiin kudok-
siin ja desinfioi tulehdukset pois. 
Toimii taatusti ja on yksi parhaista 
wanhan kansan konsteista!

Merisuolarakeita imeskelemällä 
saat apua ns. suonenvetoon ja se 
auttaa verenpaineen liian alhai-
seen alapaineeseen, joka huippaa 
monia. Ennalta ehkäiset myös 
flunskaa, kun imeskelet silloin 
tällöin merisuolarakeita. Se myös 
tappaa pahanhajuisia bakteereita 
suusta.

Suola on verraton juttu. Tämä 
tarina oli tavallaan uusintoa ai-
emmasta, mutta monet lukijat 
pyysivät merisuolasta vielä tietoa.

* * *
www.parantavavoima.com  
Reijo Välkkynen 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, Artjärvi okt 104,5/119,5 m2

Kotokolmiontie 2. 4h,k,s,kph, khh,th,. 
ei e-tod*. Artjärven kyläkeskuksessa, 
lähellä vesistöjä ja palveluja, siistikun-
toinen talo. Tilava puutarhatontti vi-
herpeukalolle ja erillinen autotalli kera 
varaston muuhun harrastustoimintaan. 
Lähellä myös uusi aktiivipuisto. Siivonen/
Orimattila. Mh. 129.000 €. 535391

Orimattila, Artjärvi okt 94/114 m2

Kotokolmiontie 6. 3h,k,kph,khh,s. D*. 
Vankka tiilitalo, jossa väliseinätkin muu-
rattu. Aurinkoinen puutarha ja lähistöllä 
Artjärven järvet. Lisäksi tiilinen autotalli/
varastorakennus. Sovi esittely. Siivonen/
Orimattila. Mh. 119.000 €. 535259

Orimattila, Keskusta okt 82/96 m2

Nurrinpolku 10. 3 h,k,rt,s,ph,vh,wc. ei 
e-tod*. Koti pienelle perheelle kes-
kustan tuntumassa! Sähkölämmitys ja 
takka olohuoneessa. Käyttövesiputket 
uusittu 2012. Omakotitalon yhtey-
dessä kylmä autotalli ja varasto. Oma 
suojaisa tontti 1.440 m2 puistoon ra-
joittunen. Vapautuu 2 kk kaupasta. /
Orimattila. Mh. 105.000 €. 540152

 • Rivi-, pari- ja puutalot

Orimattila, Keskusta rt 61 m2

Lemmentie 3 as. 2h,k,s. C2007*. 
Uudehko ja siisti huoneisto Orimatti-
lan keskustassa. Katettu ja ” lasitet-
tu” terassi. Autokatospaikka erillisenä 
osakkeena 4500 eur. Heti vapaa. 
Siivonen/Orimattila. Mh. 85.838 € 
Vh. 138.000 €. 524658

Myrskylä, Keskusta rt 49,5 m2

Kauppakuja 1 A. 2h,kk,s. ei e-tod*. Ai-
van Myrskylän keskustan tuntumassa 
nopeasti vapautuva rivitalon pääty-
huoneisto. Sovi esittely. /Siivonen/Ori-
mattila. Mh. 59.000 €.  540713

 • Vapaa-ajan asunnot

Orimattila, Peltola
vapaa-ajan asunto 48/63 m2

Raivaajankuja 16. 2h,k. ei e-tod*. Ke-
vään kukat ja linnut odottavat uutta naa-
puria. Orimattilan keskustan tuntumas-
sa, kuitenkin maalaismaisemassa. Vielä 
loppu kesäksi omaan mökkiin. Siivonen/
Orimattila. Mh. 73.000 €. 532906

Pukkila, Kantele
vapaa-ajan asunto 45/62 m2

Ruhantie 52. tupak, mh. ei e-tod*. 
Viihtyisä vapaa-ajan kiinteistö mo-
ni-ilmeisellä, omalla n. 0,6 ha puu-
tarhatontilla. Hirsirunkoisessa pää-
rakennuksessa tilava tupakeittiö sekä 
erillinen makuusoppi. Lisäksi vieras-
mökki, pihasauna, liiteri, varasto ja 
autotalli. Siivonen/Orimattila.
Mh. 67.000 €. 535949

Orimattila, Kuivanto 
vapaa-ajan asunto 40/58 m2

Rekolantie 180. Tupa ja keittiö, aitta. 
ei e-tod*. Ihastuttava mökkikoko-
naisuus tilavalla tontilla ( 5500 m2). 
Sisustusarkkitehdin suunnittelema 
kokonaisuus. Erillinen sauna, nukku-
ma-aitta ja varastorakennus. Siivo-
nen/Orimattila. Mh. 74.000 €. 
 533615

Juha Siivonen
Kiinteistönvälittäjä

 LKV
050 597 0070

juha.siivonen@op.fi

Jussi Mattila
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 570 2725

jussi.mattila@op.fi

Katso esittelyajat
ja muut kohteemme

osoitteesta 
www.opkk.fi/orimattila

Lomalla

Suolaa!

Konsteja moneen menoon
ja muitakin hoitojuttuja…Tällä palstalla kerrotaan miten

ns. vanha kansa hoiti luonnonmukaisesti sairauksia ja vaivoja.
Myös nykypäivän elintasosairauksiin puututaan ja annetaan

hoito-ohjeita. Uskokoon ken tahtoo.

Heti kättelyssä todetaan, että 
tässä puhutaan puhtaasta me-
risuolasta, joka on luonnon tuote, 
jota ei ole teollisesti käsitelty eikä 
valkaistu. Atlantin merisuola tai 
Himalajan vuorisuola, ne ovat 
aitoja luonnon omia tuotteita.

On erikoista kuinka suolasta on 
tehty myrkky, jota ei saisi käyttää 
kuin joskus ja joulukuussa. Täyt-
tä humppaa koko suolan kielto, 
sillä suola on yksi tärkeimmistä 
hivenaineista, joita ihmiskeho 
tarvitsee pysyäkseen terveenä 
täällä bakteerien maailmassa. 
Toki sopivasti käyttäen, eikä 
yliannostaen. Natriumyhdisteet 
hoitavat aivojen välitystoimintaa 
ja ehkäisee näin mm. dementiaa.

Suola on kuin luonnon oma 
antibiootti, joka pitää baktee-
rit ja virukset sekä mikrobit ja 
homeet kurissa. Ja noita pikku 
paholaisia vaanii nykyisin joka 
puolella, kun monet ns. hyvät 
bakteerit on tapettu kemialli-
sin konstein. Harva tietää, että 
elämme bakteerien maailmassa 
ja jo neliösentin alueella ihossasi 
kuhisee tuhansia bakteereja, jotka 
ylläpitävät hyvinvointiasi.

Tulehduksia on monenlaisia. 
Ja niitä riittää päästä varpaisiin, 
mikä sitten mistäkin syystä on 

Suola on elämänsuo-
laa. Jos ei ole suolaa, 
niin kaikki näivettyy… 
Entisaikaan suolattiin itte 
ja syötiin kalaa. Ei ollut 
paljon tulehduksia.

Wilma on Jymyn nopsajalka 
Orimattilan Jymyn 11-vuotias Wilma Viksten 
on tänä kesänä kaatanut yleisurheilussa vanhoja 
seuraennätyksiä ja ladannut uusia piiriennätyk-
siäkin huimaan tahtiin. Ja kyse ei ole mistään 
sekunnin sadasosista vaan ennätykset ovat tip-
puneet useita kymmenyksiä ja pituushypyssäkin 
parikymmentä senttiä!

Kuka tämä nopsajalka oikein on, siitähän piti 
ottaa selvää ja tässä Wilman ja isänsä Visan 
haastattelu. Ohessa myös Wilman tekemät uudet 
piiri- ja seuraennätykset. 

- Wilma innostui koululiikunnan kautta yleisur-
heilusta koulujen välisessä kilpailuissa syksyllä 
2014. Liikunnanopettaja Matti Sirkan kannus-
tuksesta Wilma lähti mukaan yleisurheiluun, Visa 
antaa tunnustusta.

- Isälläkin oli kouluaikana yleisurheilu- ja ko-
ripallotaustaa, joten kai se minullakin sitten on 
samaa, Wilma lisää.

Nyt ennätyksiä on kaatunut monissa kisoissa 
ja Wilma on Suomen kärjessä 60 ja 150 metrin 
juoksuissa. Tietenkin pitää kysyä että miltä tuntuu 
olla Suomen nopein?

- En tiedä oikein miltä se tuntuu, mutta omia 
ennätyksiä on kiva tehdä, Wilma toteaa vaati-
mattomasti. 

Wilmalta sujuu myös pituushyppy ja siinäkin 
piiriennätys on laitettu uusiksi. Tytön jaloissa on 
kimmoisaa voimaa, joka laittaa juoksuun vauhtia 
ja myös lennättää pitkälle.

- Pituushyppy tuntuu kivalta lajilta. Kimmoisuus 
haetaan trampoliinilta ja treeneistä. Tavoittena 
olisi lentää...

Entä aitajuoksu, siinäkin uusi seuraennätys 
on jo tehty?

- Aidatkin kulkee. Nopealle ja pitkälle tytölle on 
siinä hiukan liian lyhyet aitavälit ja matalat aidat. 
Jymyn ennätys tietysti lämmittää, Visa hymyilee.

Wilmalla ei ole varsinaista valmentajaa.
- Iskä on -70-80-luvun opein mukana. Iso kiitos Lähtöharjoituksissa vielä hymyilyttää, mutta kisassa ei ehdi enää…

lähtee Orimattilan Jymyn valmennusryhmän 
vetäjille; Marko Ruokolainen, Juho Laitinen, Eila 
Papinaho ja Jarkko ”Jakke” Kumpulainen. Muu 
tiimi on ohjannut ja kannustanut suorituksis-
sa. On ollut aina kiva lähteä kentälle mukaan, 
Wilma sanoo.

Vanhemmat, äiti Sari ja isä Visa, tukevat Wilman 
liikunnallisuutta.

- On mukavaa, että mieleinen urheilulaji on 
löytynyt. Saavutuksiin on kiva kannustaa ja 
niistä on hieno yhdessä iloita. Pettymyksetkin 
kuuluvat urheiluun, jolloin läheisten tuki on 
tärkeää, kun ei aina ollakaan kolmen parhaan 
joukossa, Visa lisää.

Kun kysyy Wilmalta, että mitkä ovat tule-
vaisuuden tavoitteet yleisurheilussa, niin hän 
vastaa lyhyesti:

- Enpä tiedä.., tulevaisuus näyttää.
Wilmalla ei ole varsinaista suosikkia yleisur-

heilussa, vaan hienot suoritukset lajissa kuin 
lajissa on upeata seurata.

- Tällä hetkellä yleisurheilu vie aikani ja sitten 
laskettelu talvella. Heinämaalaisena nypläämi-
nenkin onnistuu. On minua kyllä kosittu kori-
palloonkin, mutta aika ei riitä kaikkeen, Wilma 
sanoo.

Wilma Viksten,
Orimattilan Jymy

Piiriennätykset ja seuraennätykset kaatuneet 
jo tänä vuonna, ohessa nykytilanne, joka voi 
vielä muuttua:
T11 150m, 20,68 (PE) Wilma Viksten, Asikkala 
20.7.
T11 Pituus, 4,63 (PE) Wilma Viksten, Kouvola 18.7.
T11/12 60m, 8,44 (PE) Wilma Viksten, Kouvola 
18.7.
T11 60m aj. 10,30 Wilma Viksten, Heinola 6.8.
T12 200m, 29,03 Wilma Viksten, L-ranta 26.7.
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START UP-ryhmät kaikille!
Aloitamme ma 24.8. klo 17

Kesto 17 viikkoa, hintaan 180€/hlö

Tutustumme erilaisiin liikuntalajeihin omassa ryh-
mässä Piian opastuksella. Etsimme iloa sekä ulko- 
että sisäliikunnasta. Luvassa on myös kokonais-
valtaista hyvinvointia edistäviä tietoiskuja ja uuden 
elämäntavan yksilöllistä tukea sekä ravintotietoutta... 
Lue lisää netistä alfamover.net>alfailmoitukset tai 
soita 0400 931 237 / Piia Andelin

FYSIKAALINEN HOITOLAITOS

MUSCULUS
Erkontie 20, 16300 Orimattila Puh. (03) 777 3860

Sinun hyvinvoinniksesi
                  Johanna Kelokaski
Essi Kekoniemi Pentti Koskimaa

• Fysioterapia
• Lymfaterapia
• Kipuhoidot
• Huimaushoidot
• Akupunktio
• Kinesioteippaus
• Yksilölliset
 tukipohjalliset
• Hieronta
• Urheilufysioterapia
• Nivelmobilisointi
• Myös ilman lääkärin lähetettä

www.musculus.fi

*Puhelujen hinnat, lankapuhelimesta 0,0835 €/puhelu + 0,06 €/min, matkapuhelimesta 0,0835 €/puhelu + 0,1717 €/min

Myrskylän Säästöpankin 
debentuurilaina I/2015

Lainalla on huonompi etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla veloilla.

Lainalle ei ole asetettu vakuutta.

 

Tarjousesite, joka sisältää täydelliset lainaehdot ja tietoja  liikkeeseenlaskijasta on saatavana 
merkintäpaikoista sekä nähtävillä internetissä www.saastopankki.fi/myrskylansp.fi

Kiinteä vuotuinen korko 2,10 %

Laina-aika: 5 vuotta 4 kuukautta   
 Laina maksetaan takaisin kertasuorituksena 26.10.2020                                                                                                        
Merkintäaika: 26.6.2015 – 30.9.2015
Merkintä: Myrskylän Säästöpankin konttoreissa

SIJOITA
TUOTTAVASTI

Myrskylä   Mäntsälä  Orimattila  Porvoo 
Virastotie 1 Keskuskatu 4 Erkontie 13  Mannerheiminkatu 16 

010 441 7210*  010 441 7230* 010 441 7220* 010 441 7240* 

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

Hyvän palvelun liike!
Lämpimästi tervetuloa!

Kaupunki-
suunnistus
ke 19.8 klo 18-20 Myllylän 
koulu.

Kuntosuunnistusta aloittelijoille 
ja nuorille.

Sprinttikartta ja lyhyet matkat. 
Tarjoilua.

Start up kutsuu taas!

Lähde mukaan ja
löydä liikunnan ILO!
Alfa Mover ja Piia Andelin 
järkkää 17 viikkoa kestävän 
Start up -liikuntajutun, jossa 
ihan tavalliset matti ja maija 
meikäläiset pääsevät oppimaan 
uusia liikuntalajeja ja saavat oi-
keaoppista tietoa.

Elokuun 24. päivä klo 17 al-
kava Start up -ryhmä jatkaa 
lähes jouluun ja siinä jossain 
vaiheessa voidaan kävellä jopa 
lumikengillä, joten monenlaista 
toimintaa on luvassa. Sitten Piia 
opettaa miten sitä kahvakuulaa 
käytetään ja tehdään harkkoja 
niin, jottei tule vaurioita olka-
niveliin. 

- Start up on tarkoitettu ihan 
tavallisille ihmisille ja kaikeni-
käisille, naisille ja miehille. Kyse 
ei ole mistään kilpaurheilusta, 
vaan kynnys tulla mukaan on 
matalalla. Ei tarvitse olla aikai-
sempaa liikuntaharrastusta, vaan 
tavoite on, että nyt saadaan se 
liikuntakärpänen puremaan ja 
liikunnasta tulee lähes joka-
päiväinen kaveri, Piia selvittää.

- Me kokoonnutaan 17 kertaa 
ja tutustutaan lajeihin. Ja meil-
lä on hauskaa, sillä liikunta on 
iloista meininkiä eikä mitään 
tiukkapipoista menoa. Kukaan 
ei kilpaile, vaan jokainen tekee 
omat juttunsa niin kuin parhai-
ten sopii. Yhdessä toimitaan, ja 
ryhmän mieltymysten mukaan.

- Ainakin yksi ryhmä saadaan 
kokoon, sillä joka vuosi on ollut 
hyvää innostusta. Moni on jo 
nyt sanonut, että lähtee taas 
liikkumaan. Voidaan perustaa 
kaksikin ryhmää, jos intoilevia 
kuntoilevia löytyy, Piia hymyilee.

Tee nyt muutos elämänta-
voissasi ja suuntaa Piia Start 
up -ryhmään. Siitä se alkaa 
ja taatusti saat hyviä neuvoja 
miten tulee liikkua, millaiset on 
hyvät varusteet ja siinä samalla 
saat myös viimitten päälle hyvää 
ravintotietoutta, joka sopii ihan 
tavalliselle tallaajalle.

Ei kilpailua

- Usein olen kuullut: ”En minä voi 
tulla sinne salille tai jumppaan 
tulla, kaikki kuitenkin katsovat, 

kun en osaa mitään”.
- Nyt ei tarvitse kenenkään 

ajatella noin, sillä nyt ei todel-
lakaan kilpailla eikä arvostella, 
vaan kaikki tekevät ne omat 
liikuntajuttunsa ihan rauhassa.

Piia tietää ja on itsekin siitä 
hyvä esimerkki, että liikunta ja 
omasta itsestä huolehtiminen 
on iloinen asia. Itseensä kan-
nattaa aina panostaa ja se ei 
mene koskaan hukkaan, vaan 
päinvastoin se ennalta ehkäisee 
ja pitää ihmisen terveenä, myös 
nuorekkaana.

Uusi ryhmä aloittaa siis 
maanantaina 24.8. klo 17 Alfa 
Moverilla Kehräämöllä. Ryhmä 
kokoontuu kerran viikossa 17 
viikon ajan. Kokonaishinta kurs-
sille on 180 euroa.

- Me löydetään aivan varmas-
ti liikunnan ilo ja näin kynnys 
madaltuu uusien liikuntalajien 
suhteen. Sitten on luvassa kivaa 
ravitsemusohjausta, kaikkiaan 

terveiden elämäntapojen löytä-
mistä ja niissä pysymistä. Ja 
meillä on upea yhteishenki, jos-
sa kaikki tuntevat kuuluvansa 
porukkaan.

- Nyt myös enemmän miehiä 
mukaan, sillä reippaat naiset 
tarvitsevat rinnalleen miehiä, 
jotka jaksavat vastata liikun-
nan haasteisiin!

Piia kertoo, että ryhmä on 
paljon ulkona, luvassa on 
sauvakävelyä, mennään myös 
urheilukentälle, mutta ei hyppää-
mään pituutta, vaan tekemään 
jotain muuta kivaa.

Katso lisää www.alfamover.net 
ja soittele Piialle 0400 931 237.

- Liikutaan iloisesti ja opitaan uusia lajeja miten voi 
hoitaa itseään liikunnan avulla, Piia lupaa.

Seuraava

ilmestyy 2.9.
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Huoltoasema Uuttu Oy
Käkeläntie 9, Orimattila  p. 777 1590 

Palv.

Ma-pe

7-18

KESÄHUOLTO
PAKETTI-
HINTAAN 130€

(öljy)

Pesukortilla
joka 6. pesu

VELOITUKSETTA

Varaudu nyt
syyskeleihin!

Vaihda uudet renkaat

KESÄRENKAAT
225-45-R17

350€
/sarja

Sisältää rengastyön.

Rakkaudesta liikuntaan!
Pakaantie 1,
Kehräämö 2. krs

www.alfamover.fi

Näytillä kaunottaria
Orimattila Cruising 29.8.
Tänä vuonna järjestetään van-
hojen autojen Orimattila Cruising 
-kokoontuminen lauantaina 29.8. 
klo 16.00 alkaen Kehräämöllä. 

- Mukaan on tulossa n. 130-
150 kappaletta vanhoja autoja, 
vuosimallit aina 1940-luvulta 
lähtien. Luvassa on hieno Ori-
mattila Cruising, joka järjeste-
tään nyt neljättä kertaa, sanoo 
tapahtuman puuhamies Keijo 
Saarinen.

Keijo kertoo, että Orimattila on 
aina tunnettu osaavista autojen 
rakentajista ja museoajoneuvoi-
hin ja vanhoihin autoihin ihas-
tuneista harrastajista. Omasta 
takaa löytyy paljon ja sitten kutsu 
kiirii kaikille muillekin vanhojen 
autojen omistajille ja harrastajille 
saapua mukaan.

- Orimattilassa arvostetaan 
vanhoja autoja ja mikä sen 
hienompi miljöö tapahtumalle 

onkaan kuin Kehräämö, joka 
itsekin henkii vanhaa aikaa, 
Keijo sanoo.

Upeita vanhoja menopelejä 
nähdään liikenteessä myös ns. 
maaseutulenkillä, jolle lähtee pit-
kä kulkue Kehräämöltä kello 18.

- Lähdemme Myrskylän 
suuntaan ja sitten Ollostentietä 
Raikkolantielle, saavumme Nii-
nikosken cityyn noin klo 18.15, 
josta jatkamme Artjärventietä 
Orimattilaan ja käännymme Vil-
jamaantielle, josta Puistotietä 
pitkin Erkontielle, jossa olemme 
suurin piirtein klo 18.30 nurkissa, 
josta sitten takaisin Kehräämölle 
tapaamiseen. Kannattaa tulla rei-
tin varrelle katsomaan hienoa 
autokulkuetta, Keijo toivottaa.

Kehräämöllä ilta jatkuu ja 
tarjolla on muun muassa me-
noa Ravintola Tehtaassa, jossa 
soittaa Tail Shakers.

Kehräämöllä nähdään 29.8. taas paljon upeita van-
hoja autoja.

Tail Shakers Tehtaassa 29.8.
Lauantaina 29.8. on Kehräämöllä 
taas monenlaista meininkiä, kun 
Orimattila Cruising ihastuttaa 
pihapiirissä upeine vanhoine au-
toineen ja iltaa vietetään Ravin-
tola Tehtaassa, jossa esiintyy Tail 
Shakers. Bändi on monille tuttu 
ja varsinkin rumpujen takana 
porukkaa tahdissa pitävä Simo 
Näveri tunnetaan Orimattilassa 
hyvin. Hän on täältä lähtöisin ja 
vaikuttaa nyt kaupungissa Lahti.

- Musiikki on ollut meillä per-
heessä hyvin vahvasti mukana 
aina, isä Ari ja velipoika Matias 
ovat myös musiikkikärpäsen pu-
remia, Simo naurahtaa.

- Itse sain rummut, kun olin 
4-vuotias ja sillä tiellä mennään. 
Kiitos isän pitkäjänteisyyden, että 
jaksoi soitella kitaraa meikäläi-
sen paukutellessa rumpuja ja 
opetellessa siinä soittamaan. 
Tuon jälkeen on vanhempien 
sekä naapuruston hermoja koe-
teltu sitten vähän enemmän, kun 
ensimmäisten bändivirityksien 
kanssa olemme saaneet treenata 
Opintien autotallissa. 

Tail Shakers on saanut alkunsa 
vuonna 2007. Siitä lähtien bändi 
on keikkaillut ahkerasti.

- Tuolloin aloiteltiin hyvin puri-
taanilla 50´s rock´n roll -linjalla, 
mutta sittemmin omien biisien 
myötä on skaala hieman laa-
jentunut. Edelleen rockabillyä 
ja rock´n rollia juurevasti.

- Vuonna 2010 tehtiin omakus-
tannelevy nimeltään Pin Up Lady, 
joka sai rockabilly-porukoissa 
erittäin hyvän vastaanoton. 
Levyä meni myyntiin kotimaan 
lisäksi jenkkeihin, Japaniin, Itä-
valtaan, Saksaan ja Sveitsiin.  
Bändin solistina on alusta al-
kaen toiminut kausalalainen 
Roni Leppä. Hän oli vuonna 
2014 The Voice of Finlandissa 
kilpailemassa Michael Monroen 
tiimissä. Roni eteni kisassa 16 
parhaan joukkoon, kunnes tippui 
äänestyksien kautta kisasta. 

Tail Shakersin omat biisit ovat 
Ronin omaa käsialaa, jotka on 
sovitettu bändin kanssa yhdes-
sä. Keikalla kuullaankin nykyään 
enimmäkseen Tail Shakersin 
omia biisejä. Aina toki muutama 
legendaarinen cover biisi täytyy 
settiin mahduttaa.

Tail Shakersin reipasta menoa 
löytyy myös Youtubesta. Kantsii 
kuunnella!

Bändin miehistö: Roni Leppä 
-laulu/kitara (Kausala), Tomi 
Kuusisto - kitara (Lahti), Mikko 
Lahdenperä - basso (Hämeen-
linna) ja Simo Näveri - rummut 

(Lahti)
Kitaristi on vaihtunut ja Tomi 

Kuusisto saa tulikasteensa 
Shakersien riveissä nyt Teh-
taan keikalla.

Rummuissa Simo Näveri, Orimattilan poikia.

Jarmo Pellinen valittiin
Tangosenioriksi 2015!

Seinäjoen Tangomarkkinoilla 
valittiin myös Tangoseniori 
2015, jonka kruunun nappasi 
Jarmo Pellinen. Hän on tuttu 

mies myös monille Orimattilan 
seudulla. Jarmo oli muutama 
vuosi sitten mukana isäntänä 
Kehräämön sunnuntaitansseissa 

ja veti tansseja myös Mänty-
mäellä.

Nykyään mies vaikuttaa Mänty-
harjulta käsin ja isännöi ravintola 
Old Iiwaria, jossa tietysti mu-
siikki soi ja mies laulaa itsekin 
mukana.

Jarmolla on tumma ääni, jota 
voi kuunnella vaikkapa Youtu-
bessa ”Takaisin en sua saa” 
-laulussa. Jarmon komea ääni 
olisi ollut kovaa valuuttaa myös 
varsinaisessa Tangokuningas-ki-
sassa.

- Nyt tuntuu tosi hienolta, ja 
laulukisan voiton arvoa nostaa 
sekin, että sain ainoana laula-
jana täyden kymppirivin joka 
tuomarilta. Jari Sillanpääkin 
taisi aikoinaan sellaisen saada, 
Jarmo naurahtaa.

Tangoseniorikisaa on käyty 
seitsemän vuotta. Tangomark-
kinoiden yhdistys ilmoitti kisan 
jälkeen, että taso on koventunut 
vuosi vuodelta ja kisa suurentu-
nut laulajamäärältään koko ajan, 
joten tango sytyttää aina vaan 
suomalaisia.

Jarmo kertoo, että Tangoseni-
orikisaan otti osaa 225 laulajaa 
ja yleisen sarjan tangokisoihin 

Tangoseniori 2015 voittaja, pokaali ja kunniakirja.

280 laulajaa, joten seniorisarja 
on suosiossa laulajien kesken. 

Keikkaa Jarmo on heittänyt 
vuodesta 1984 alkaen eri bän-
dien kanssa. Sitten hän meni 
ja voitti Laila ja Olavi -laulukil-
pailun 2013. Laulukisan voitto 
antoi potkua uralle ja keikkaa on 
ollut, kiitos siitä Viihdeohjelmille, 
joka kisaa järkkää joka vuosi.

Seniorikisan voitto tietää Jar-
molle myös lisää duunia. Tango-
markkinoiden yhdistys jo ilmoitti, 
että konsertti on mahdollisesti 
syksymmällä ja keikkojakin on 
tullut lisää. Tekeillä on myös 
”Tango”-single, jossa Jarmo 
lataa tangoa sydämestään.

Jarmo on tulossa Kehrää-
mön torstaitansseihin keikalle 
7.1.2016 Tosimiehet orkesterin 
kanssa.

- Nyt elokuussa 30.8. on Mänt-
sälän Suurlavalla Markus Allanin 
70 -vuotisjuhlatanssit klo 18 al-
kaen. Siellä on paljon esiintyjiä, 
ja minäkin sain kunnian tulla 
sinne esiintymään. Se on minulle 
vuoden toinen kohokohta. 

Haluan vielä todeta, että lähdin 
tänä vuonna kisaan siksi, kun oli 
Mestari Olavin Virran juhlavuosi 
ja hänen laulunsa ovat puhutel-
leet aina. Olen tyytyväinen, että 
lähdin, kun pyttykin tuli kotiin 
tuomiseksi, Jarmo sanoo.

- Terveisiä kaikille tanssimu-
siikin ystäville, ja tansseissa 
tavataan!

Tail Shakersin esiintymisissä on poweria!
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Näin kisataan
Nyt kun kiistaillaan näistä mo-
nikulttuurijutuista, niin asialle 
kovasti heltyneet artjärviläiset 
(myös persut) ottivat meikään 
yhteyttä ja esittivät vanhaa kun-
nantaloa pakolaiskeskukseksi. 
Se tietäisi kait kulmakunnalle 
vipinää, kun tummat pojat hei-
luttaisivat uljaitaan paikallisessa 
mestasssa Kimmonkyläntien 
varrella ja sitten naiset koris-
taisivat muuten ankeeta katu-
kuvaa. Samalla Orimattila saisi 
satoja tuhansia rahaa Unionilta 
pakolaiskeskukseen.

Nyt sitten Artjärvellä usko-
taankin, että ent. kunnanjohtaja 
lobbaa hommat taas kuntoon. 
Toivottavasti kukaan ns. Villik-
kalan miehistä ei nyt ainakaan 
vastusta tätä hanketta.

* * *
Saataisiin myös Salmelan 
Angry Birds Arenalle vilsket-
tä, kun aidan yli kiipeilemään 
tottuneet pakolaiset näyttäisivät 
paikallisille kiipeilymallia. Olisi 
sillekin paikalle vihdoin jotain 
järkikäyttöä.

* * *
Kovasti on ollut mustikkasuita 
liikkeellä ja tattejakin löytyy mo-
nesta paikasta, kuten oheinen 
piirroskin kertoo. Se on kuvitus-
kuva, joka ei liity edes kehenkään 
Perttiin, joten ei kannata haastaa 
ketään käräjille tälläkään kertaa.

* * *
Kantrit onnistui aika hienosti. 
Varsinkin kulkue oli hyvä ainakin 
siinä menopelissä, jossa mei-
kä istui mukana heiluttamassa. 
Kättään tietty.

Polliiseille piti kait kaivaa 
kuvetta, että saattoivat saat-
taa saattueen matkaan. Hyvin 
virkavalta hommansa hoitikin, 
sillä ainakin viisi polliisia tarvit-
tiin mukaan, ettei yleisö kadun 
varsilla riehunut innoissaan liikaa 
kun suosikit painoivat kulkuees-
sa taas hassuine vehkeineen. 
On se vaan herkkua koko näky 
joka armas vuosi.

* * *
Meikä ei saanut olla kantrien 
piknikissä rauhassa, vaan joutui 
kuvatuksi. Sitä ei millään halu-
aisi paljastua, joten oheisessa 
kuvassa onkin monta ehdokasta 
Eetvartiksi. Mutta kuka, vai liekö 

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

JAKELUHÄIRIÖT

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

n. 11.800 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona

2.9.2015

LAUANTAINA 29.8.
TARJOUSBURGERI

Naudanjauhelihapihvillä
ja ranskalaisilla (klo 12-22) 10 € 

TEHTAAN STAGELLA
TAIL SHAKERS
LA 29.8. KLO 22 Liput 5 €

Orimattilan Kehräämö 1. krs. Pakaantie 1

Erkontie 18, Orimattilan S-Market

Avoimia työpaikkoja:

Terveyskauppa Care
Etsii luotettavaa,

alalla ollutta/
kiinnostunutta

ILTA/ VIIKONLOPPU-
työntekijää. 

Myös lomien tuurauksiin. 
p. 0440-611 611 / Pia Tuhkanen

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

Palvelemme teitä ma-pe 7-17

 sähköurakointi

 varastomyynti

Tarjolla mukavaa liikuntaa
SUOMI-TIKKAA heitetään

Kehräämöllä torstaisin klo 17-19.
3. krs. Tied. Pekka Löytty 044 3160 925

Selvänäkijä 
Tuulia Mäntylä
Ajanvaraus 040-4108877

tai tuuma@suomi24.fi

Särkyjä,
vaivoja, tai 
sairauksia?
parantavavoima.com

kukaan?
* * *

Megamyyntiareenalla pinkaisin 
pitkästä aikaa katsomassa mitä 
sinne kuuluu. Isossa hallissa on 
niin paljon tavaraa, etten löy-
tänyt enää uloskulkupaikkaa 
ja piti soittaa kassoille, että 
missä ollaankaan. Opastivat 
kauniisti ulos. Heh. Kannattaa 
käydä bongaamassa miltä nyt 
siellä näyttää, kun tavaraa on 
enemmän kuin koskaan.

* * *
Sitten lukijankuva Pakaalta, jossa 
joku välkky oli keksinyt uuden 
päältä ajettavan ruohonleikkurin. 
Eetvartin mielestä hyvä ja tyh-
mä idea samassa. Ei suositella, 
ettei päkän selkä taitu jonkun 
isopersein alla. Alkaa muuten 
moni olla aika tuhtis kunnos, 
että pitää jo nykyisin valmistaa 
extra-arkkuja, jotta mahtuu.

* * *
- Pakko mahtua, kun on vihitty-
kin sanoi sulhanen. Mitähän lie 
tarkoittanut. Tiesitkö, että Kimmo 
Kinnunen on ihan isänsä jorman 
näköinen?

* * *
Yritysuutisia: Harrin peliparkki on 
avannut pääkonttorin Vantaalle. 
Onneksi olkoon!

* * *
Jymyn tähtikisat sujuivat ko-
measti. Aurinkokin morjesti 
ihan viimeiseen lajiin asti, kun 
pojat alkoivat heittämään kep-
pejään. Sitten suihkusi.

Kyllä pitää antaa Holopaisen 
järjestelykomitealle täydet pis-
teet hyvin pidetyistä kisoista. 
Saavat hakea seuraavaksi Ti-
manttiliigan kisoja, kun hommat 
toimii kuin ajatus. Ainoa murhe 
on, että mistä saataisiin ehjät 
kaiuttimet kentälle, sillä meni 
puuroksi, kun yksi kuuluttaja 
piiparoi murtuvalla äänellään 
ja samaan aikaan soi Annikki 

Tähden aikaisia biisejä taustalla. 
Moni meistä katsomossa suo-
rastaan vittuuntui, kun ei saanut 
mitään selvää kuulutuksista.

* * *
Ymmärrän nyt kyllä, että Jymyn 
toimitsijoiksi riittää innokkaita, 
kun katsoo oheista kuvaa. Kyllä 
siinä mies kuin mies tykkää, kun 
pääsee noin läheltä katsomaan 
trimmattuja mimmejä.

* * *
Artjärven Päivillä kävi kuten 
odotin, tuttuja viiletti vuosien 
varrelta, ja leukatalkoissa oltiin. 
Tunnelma oli parempi kuin kant-
reilla 2005, kun polliisi talutti 
kotiin. Joku oli silloin laittanut 
taas tyrmäystippoja meikän 
juomaan.

Itäkeskuksessa onneksi ei ole 
moista ilkeyttä. Toripäivillä oli 
myös entinen mukava kunta-
johtaja punakattoisen telttansa 
kanssa jakamassa kaupungin 
esitteitä. Varsinkin Henna-esite 
kiinnosti monia. Takansytykkeek-
si. VahvaNainen -kisaan kaipasin 
viime vuoden voittajaa, mutta 
kun ei näkynyt, niin hiippasin 
Heinämaalle. Aija Kaholakin 
sanoi, että hyvä kun lähdit nyt 
ajoissa kotiin.

* * *

Sitten pyyntö Lähdepuiston ihai-
lijalta. Hän tahtoisi, että kaupunki 
maalaisi ne ulkoilupenkit joskus 
ja miksei sitä puusiltaakin nä-
temmäksi. Vaikka kesäduunia 
nuorille. Perille meni. Varmaan 
tätä taas tavataan valkoisessa 
talossa moneen kertaan.

* * *
Tämmöset irvistelyt. Paljon 
sanomatta jää, kun Orimatti-
lassa tapahtuu sopivasti niin 
monenlaista.

Voikaa sutjakasti. Mahtukaa 
itteenne!

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

Kannattaa olla kisatoimitsija eikä joku toimittajan
retku, pakinoitsija…

Nyt olisi tällekin leikkipuistolle käyttöä, 
jos saadaan pakolaiskeskus Artjärvelle.

Tämä on lukijan lähettämä piirros. 
Meikä ihmettelee, että mitä erikois-
ta tässä nyt oikein on. Kyllä sieniä 
kasvaa vaikka puussa.

Joutuiko poijaat kaivamaan kuvetta ja maksamaan 
polliiseille?

Pakkokuva, kun meikästä määrättiin nyt oikein kuva-
kin lehteen.

Tämä on mukamas hie-
no päältä ajettava?
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Työskenteletkö tietokoneella?

SÄÄSTÄ AIKAA JA 
RAHAA OFFICE 365 
-PALVELULLA!

Onko sinulla ongelmia tietoko-
neesi päivittämisessä, ohjelmien 
asennuksissa? Kaipaako tietoko-
neesi huoltoa?
Pikaisen ja kustannustehokkaan 
avun saat Aamoksen etähuollosta 
soittamalla 0400 972 165 tai sähkö-
postilla .

Meiltä saat myös toimintavarmat 
ja laadukkaat sekä uudet että 
käytetyt tietokoneet.

Ota käyttöön markkinoiden moni-
puolisin tiedonhallintapalvelu.
Palvelu sisältää: Yrityskäyttöön 
suunnitellun sähköpostin, kalente-
rin, työryhmäkalenterin, intranetin, 
tiedostojen varmuuskopioinnin, 
videoneuvottelun ja -kokoustami-
sen, video-opetus ympäristön sekä 
tiedostojen jakamisen. 

Kaikki tiedot ovat aina tallessa! 
Voit käyttää tietoja laiteriippumatto-
masti, mistä ja milloin tahansa.

Ja mikä parasta, palvelun hinta on 
edullinen!

TIETOKONEIDEN 
ETÄHUOLTOA JA 
KORJAUSTA

Aamos Oy
 

 
Olemme myös facebookissa!

Helpottaa tietotyötä,
tehostaa yrittäjyyttä  

ratkaisuissa. Ota yhteyttä. Tämän palvelun käyttöä et varmasti kadu!

ALKAEN VAIN
3,80
€/kk + alv.

VÄRISILMÄ Orimattila
Kärrytie 3, Orimattila
Puhelin (03) 871 250

VÄRISILMÄ Lahti
Apilakatu 1, Lahti
GIGANTIN talossa
Puhelin (03) 871 2510

ULKOMAALIKAUSI JATKUU, 
PARHAAT MERKIT TARJOUSHINTAAN!

 

 

 

Av: ma-pe 8.30-18, la 9-13.

Av: ma-pe 9-18, la 10-15.

PEITTO

POUTA

valk. 7.43 €/l
+sävytys

6690€
/9 l

OO

valk. 7.54 €/l
+sävytys

6790€
/9 l

PANU
TALOMAALI

valk. 9.94 €/l
+sävytys

8950€
/9 l valk. 10.99 €/l

+sävytys

9890€
/9 l

2790€
/9 l

+ rahti 
+ rahti

(elokuun loppuun asti)

harmaa,beige,valkoinen

1390€
m2

VAIN

 
 

valkoinen

399€

VAIN

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

Maatalouspirkka Oy
Vesitornintie 1 ORIMATTILA 03-872 530

495

1795

315000

23900

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00
la 9-13.00

www.k-maatalous.fi

Etuleikkuri McCulloch 
M125-94FH

Terassiruuvi 4x40 
ruostumaton vihreä 
450kpl/rs

Neste 
pienkone- 
bensiini 5 l

kannu

Gustavsberg 2300 
WC -istuin piiloviemärillä 
- sis. kannen 

ERÄ 

089

Kestopuu 
21x95, vihreä

jm

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

Su 16.8. tarjous!!!!

Kehät: Pennut, pienet 
koirat, isot koirat, lapsi-koira 

(esittäjä alle 10v.), kaikki 7€

Ilmoittautuminen alkaa
klo 10.30, arvostelu klo 12.00

Noudatamme Suomen
Kennelliiton rokotussääntöjä.

Hyvät palkinnot! 
Koiramaista ohjelmaa! 
Puffetti, makkaraa ym.

Kahvitarjoilu. 

VÄRISILMÄ 
Orimattila

TERVETULOA!

ORIMATTILA

Mukana menossa:

Kaikki 
koiranruoat 7,5-15 kg

Ei voi yhdistää muita alennuksia.

MATCH SHOW
su 16.8.2015

Värisilmän piha-alue, Kärrytie 3, Orimattila

-20%
LAUMANHENKI www.laumanhenki.com


