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Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu Diia Oy

Diia mukana elomarkkinoilla!
- Hyviä tarjouksia ja

arvomme kävijöiden kesken 
50€ Markkinakimpun!!

(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

SILMÄLÄÄKÄRIT ostaessasi kehykset ja linssit

Näöntarkastus

optikolla

kaupan päälle!
Avaa tili!

Saat 12 kk
korotonta

maksu-
aikaa!

Optikko, yrittäjä Salla Salmela

-50 -80% %

TAI:
Kehykset

JOPA

osta 1
saat 2

KesäAle

osta 1
saat 2

SILMÄLÄÄKÄRIT:

Pe 26.8. Aleksi Sarkola

To 1.9. Jukka Siitonen

Ma 5.9. Ilkka Puusaari

Ti 6.9. Ritva Lemola

Tarjoilemme 
lohikeittoa 

to 11.8. klo 10-14
TOPINTIE 2

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä

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

ELOKUUN TARJOUS!

MASCOTIN ISOT KESÄ-
HINTAHULINAT JATKUVAT...

koot 40-46

NYT 
VAIN

Miesten kengät 20€
- niin kauan kuin tavaraa riittää!

Naisten 36-42 
SANNIKAS

Naisille 
36-42

Naisille 
36-4225€ 25€

Kesäjalkaan 
36-42 45€30€

 
 

 
 

 

       

       

      

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

ROSENLEW 

PESUKONE  RTT6100 
PESUTEHO 6 KG, LINKOUS 1000 
krs./ min. Nopea 30 minuutin 
pikapesu, tuuletusventtiili 
estää epämiellyttävien hajujen 
muodostumisen.

199€
(ovh. 249 €)

Philips HD Ready 
Televisiossa on 32 tuuman LED-näyttö. Kompakti televisio 
makuuhuoneeseen, keittiöön tai mökille. Digital Crystal 
Clear -tekniikka varmistaa kirkkaan kuvan. Antenni- ja kaa-
peliverkon digivirittimet.

Samsung j5 2016 
Suositun Galaxy J5:n päivitetty malli. Samsungin 
huippusuosittu Galaxy J5 on saanut rinnalleen uu-
den mallin. Vuoden 2016 versiossa on entistä isompi 
HD-näyttö, tehokkaampi akku sekä tismalleen yhtä 
monipuoliset kamerat kuin aikaisemmassa mallissa.

239€
(ovh. 299 €)

Tom Tom START 25 
Helppokäyttöinen GPS, jossa on elinikäiset 
koko Euroopan karttapäivitykset, sisäänra-
kennettu autoteline ja IQ Routes. Varoittaa 
myös nopeuskameroista.

99€

299€
(ovh. 399 €)

Seuraava  Extraa 7.9.2016
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Kesän meininkejä!
Artjärvi-päivät, kantrimeininkiä, Mallusjoen takinkääntöviik-
ko.., siinä heinäkuun antia orimattilalaisille. Ja kaikki oli 
rakennettu hyvästä sydämestä ja talkoovoimin!

Artjärvellä väkeä klappasi taas mukavasti, kun perämettiltä 
asti tultiin mukaan. Samoin Mallusjoella oltiin tyytyväisiä 
takinkääntöön. Orimattila voi olla ylpeä tytöistään ja pojis-
taan, jotka näin pitävät huolta kaupunkilaisten kesähuveista!

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

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

Kantrit saivat tänä vuonna riemukkaan vastaanoton monilta 
kaupunkilaisilta. Hieno juttu!

Kulkuetta oli seuraamassa kansaa enemmän kuin kos-
kaan ja Kehräämön piknik-tapahtumaan osallistui yli 200 
innokasta musiikista ja kesäillasta nauttijaa.

Kantrit puhuttaa. Onneksi positiivisessa mielessä, vaikka 
paskapostiakin joskus tulee (kts viereinen juttu).

Kantrit vaan on sitä jotain ja moni kaipailee niitä takaisin 
Kotieläinpuistoon.

Mutta, se ei ole ihan yksinkertainen juttu järjestää kantreja 
Kotieläinpuistoon, sillä sinnekin tarvitaan monenlaisia lupia 
ja järjestysjuttuja. Tietty myös Hevosystäväinseuran kanssa 
hyvää yhteistyötä.

Orimattila on kantrikaupunki, sillä missään Suomen kama-
ralla ei kantrimeininki ole jatkunut niin pitkään kuin täällä, 
peräti jo 28 vuotta. Muualla vastaavat jutut ovat kuolleet 
omaan häyryynsä. 

Orimattilan kaupunki voisi nostaa profiiliaan ja kirkastaa 
kilpeään kantrikaupunkina, mutta se vaatii kaupungin vir-
kamiehiltä ja päättäjiltäkin osallistumista itse tapahtumaan!

Nyt mukana näkyivät päättäjistä vain Erola ja virkamie-
histä Kuparinen, joka on kyllä kiitettävästi mukana kansan 
keskuudessa eri tapahtumissa, markkinoilla ja joulujutuissa.

Pietarsaaressa kaupunginjohtaja aikoinaan grillasi makka-
raa paikallisen jalkapalloseuran kotimatseissa. Siitä saatiin 
oikein telkkarikuvaa Niko Kivelän juontamassa Nurkkakunnat 
-ohjelmassa.

Koska Orimattilassa kaupunginisät tempaavat vastaavaa? 
Koskahan valtuuston puheenjohtaja nousee myös kantri-
kulkueeseen traktorin lavalle ja toivottaa kuntalaisille kivaa 
kesää? Nyt sen teki joulupukki, joka sentään toi kesäisen 
tervehdyksen orimattilalaisille.

Kantrikatsastus juhlisti hienosti kulkuetta omalta 
osaltaan.

Kärkkäisen logistiikkakeskus lienee nyt sitten Mäntsälässä, 
kun sille ei löytynyt tonttia Pennalasta?

Reijo Välkkynen          www.olanextraa.fi

Niko Kivelän ohjelmassa Pietarsaaren kaupun-
ginjohtaja Mikael Jakobsson grillasi makkaraa 
Jaron matseissa. Hän totesi, että kaupunginjoh-
tajan pitää olla mukana kaupunkilaisten arjessa!

Kantrit sujuivat 
jopa liian hyvin!
Heinäkuun lopulla kirmatut kantrit 
jättivät jopa liiankin hyvän jälki-
mainingin ja suut leveään hymyyn, 
sillä nyt nähtiin historian pisin kant-
rikulkue ja Kehräämön nurtsille 
kokoontui väkeä yli 300 henkeä 
iloiseen musiikki-illan viettoon.

Nyt sitten pähkäillään miten uutta 
kantrisuosiota lähdetään hyödyn-
tämään, kehitetäänkö nykyistä 
Kehräämön juttua vai siirretäänkö 
kantrimeininkiä muualle, osa puhuu 
jopa paluusta Kotieläinpuistoon. 
Mutta se ei olekaan niin yksin-
kertaista kuin luullaan!

Nyt kantrikulkueessa oli enem-
män ajopelejä kuin koskaan, mutta 
sellaiset omaperäiset ja hauskat 
kulkuvälineet jäivät muutamaan 
kymmeneen, kun liikkeellä oli 
enemmän yksittäisiä ajoneuvo-
ja. Hyvä silti, kun olivat. Kulkueen 
matka oli 41 minuuttia.

Kansaa oli kadunvarrella enem-
män kuin koskaan aiemmin kul-
kuetta seuraamassa. Eittämättä 
kyseessä on Orimattilan suurin 
kesätapahtuma, joka veti nytkin 
mukaan yli 3000 osallistujaa ja 
seuraajaa.

Taas nähtiin hauskoja kulkupelejä kantrikulkueessa. Paljon traktoreitakin.

Paukahtipas yllätyslahja!
Kantrien järjestät saivat melkoisen ”yllä-
tyslahjan” kaupungin ympäristönsuoje-
lusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläiseltä, 
joka mätkäytti kantrien meluilmoituksen 
myöhästymismaksua peräti 620 eu-
roa!!!! Ensin toinen virkamies sanoi, että 
meluilmoituksen voi jättää pikkaisen 
myöhässä, kun ollaan lomilla muu-
tenkin, mutta sitten iskikin toinen…

Miksi kyseinen viranhaltija käyttäytyy 
yli-intoisesti aina kantreja kohtaan? 
Tuoreessa muistissa on muutaman 
vuoden takaiset järjettömät väännöt 
Kehräämöllä karavaanareitten asun-
tovaunupaikoista, joita ko. viranhal-
tija kävi mittaamassa ja vaatimassa 

lisää etäisyyksiä. Loppujen lopuksi 
vaunuetäisyydet kuuluivat kuitenkin 
palo- ja pelastuspuolen toimialaan, 
niin asiaa selviteltiin. Selkkauksen 
myötä karavaanarit jättivät kantrit ja 
Kehräämön. Ja Orimattila maineensa 
matkailuystävällisenä kaupunkina.

Kantrijärjestäjät tekivät kaupungille 
tarkastusmaksusta vapautusanomuk-
sen, joten se on nyt siellä kierroksella. 
Toivon mukaan hyvää tahtoa ja mieltä 
löytyy muilta viranhaltijoilta ja päät-
täjiltä, että tarkastusmaksumääräys 
perutaan. Kyseessä on kuitenkin va-
paaehtoistyötä koko kaupungin hyväksi.

Reijo Välkkynen
Tässä kantrijärjestäjien saama yllätys-
lahja ympäristönsuojelusihteeriltä.

...jatkuu sivulla 3
Piknik keräsi Kehräämön nurtsille paljon porukkaa nauttimaan suviehtoosta, 
musiikista ja kaverien seurasta.
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- Ensi vuoden kulku-
eeseen kannattaa jo 
nyt alkaa rakentamaan 
ikiliikkujia, Hanski ke-
hottaa.

Varsinainen kantrimeininki 
ja piknik nautittiin Kehräämön 
nurmikkoalueella, jossa musiikkia 
kuultiin peräti viiden paikallisen 
orkesterin voimin. Musiikkia soi 
rockina, 60-luvun biiseinä sekä 
vanhana tanssi-iskelmänä. Mu-
siikista vastasivat Eija ja Hanski, 
Iltatähti, Rockvoyage, Orcus ja 
Freeband. Myös kantritanssijat 
esiintyivät illan mittaan.

Meno ja nimenomaan koko ta-
pahtuman henki oli suorastaan 
nostattavaa, sillä kaikki mukana 
olleet sanoivat, että tätä lisää ja 
vielä enemmän ensi vuonna!

Piknik-väki sai myös kahvitella, 
kun Sirpa ja Kartano-piiras apurei-
neen tarjosivat kantrimunkit kahvin 
kera. Munkkeja meni noin 300 
kipaletta.

Tapahtumaa sponsoroivat mm. 
Orimattilan Kehräämö, Orimattilan 
kaupunki, Orimattilan Osuuspankki, 
Myrskylän Säästöpankki, Orimat-
tilan Putkityö, Sähköasennus Oy 
ja Olan Extraa. Teatteriporukka oli omassa elementissään, iloisna tietty!

Tulossa taas, joten laita ylös allakkaas!

SYYSMARKKINAT
LAUANTAINA 10.9. klo 9-13

Taru Karoliina
Intuitiivinen näkijä. 
Teen tulkintoja
myötätunnolla ja
 rakkaudella. 

30min/35 Eur
60min/50Eur
Puh. 050 3473668
taru.astikainen1980@gmail.com

Topintie 2, 16300 Orimattila

Uusi kuvasto ilmestynyt!

www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

Millä mielin nyt eteenpäin?
Extraa kyseli kantrien jälkimai-
ninkeja Tuomisen Hanskilta, 
joka on ollut järjestämässä 
Kantreja alusta alkaen, eli jo 
28 kertaa. Mikä pitää miehen 
mukana ja millä mietteillä?

- Ensinnäkin, kiitos kaikil-
le osallistujille, sillä kulkue 
meni komeasti. Hienoa, että 
ilman erillistä kutsua saatiin 
ennätysporukka liikkeelle. 
Kaupungilla hyvin porukkaa 
katsomassa kulkuetta, oli hyvä 
meno päällä, itsekin traktorin 
lavalla kulkueessa matkustanut 
Hanski kuvailee.

Yleisöltä oli hieno idea toivoa 
musiikkia myös kaupungille.  
Kaupunki ja paikalliset pankit 
hoitivat äänentoiston mallik-
kaasti.  Musiikki antoi hyvän 
tunnelman kulkueeseen osal-
listujille ja yleisölle.

Kantrit osoittivat, että tal-

koohenki ei ole Orimattilasta 
kuollut. Talkoolaisia oli yli 50 
henkilöä. Myös kaikki viisi bän-
diä soittivat talkoohengellä ja 
ilman palkkiota. 

- Kantri-illassa kaikki soittajat 
toivat kortensa  eli soittotai-
tonsa kekoon yhteisen asian 
puolesta. Toivottavasti yleisön 
joukosta löytyi uusia faneja ja 
keikkatilauksia.

- Varsinaisen kantrikaupungin 
maineenpalautus kannattaisi 
ottaa nyt tosissaan. Sen ver-
ran tunnettu tapahtuma oli 
aikanaan. Nyt on taas päästy 
yhdessä tekemään koko kylän 
juhlaa, jossa ei kukaan aina-
kaan päässyt lihottamaan omaa 
pussia. Kahvitkin tarjoiltiin 
oikein munkin kanssa, mistä 
saamme kiittää yhteistyökump-
paneita, Hanski sanoo.

Kantrit ovat myös hieno tilai-

suus tuoda omaa liiketoimintaa 
esiin myönteisessä valossa.

- Muutaman Erkontien kaup-
piaan kanssa juttelimme liik-

keiden esiintulosta kantrien 
aikaan. Yrittäjät lämpenivät 
ajatukselle, joten ehkä jo ensi 
vuonna saamme vielä näky-
vämpiä tempauksia. Kulkue-
han on mitä parasta paikallista 
markkinointia.

Hyväntuulisen kantritapahtu-
man luulisi kiinnostavan myös 
mökkiläisiä ja ulkopaikkakunta-
laisia. Entisaikojen karavantref-
feillä kävi yli 300 vaunukuntaa 
Kotieläinpuistossa. 

- Toivottavasti vielä joskus 
näemme karavaanareita uu-
delleen kantreilla. Kantri sopii 
karavaanarimeininkiin kuin 
stetsoni päähän.

Ensi vuonna jatketaan samalla 
linjalla. Paikka on sama, jos 
tilanne ei muutu

olennaisesti lupien tai paikan 
osalta. Nyt ollaan keskellä kylää 
ja se on hyvä.

Katso haku: Opkk Orimattila

OP-Kiinteistökeskus facebookissa

- Tervetuloa tykkäämään facebook-si-
vuistamme ja seuraamaan mitä kaik-
kea kiinnostavaa ja hyvää sieltä löytyy, 
sanoo myyntipäällikkö Mika Nyman, 
LKV, Orimattilan OP-Kiinteistökeskuk-
sesta.

- Pyrimme päivittämään facebookiin 

aina ajankohtaista asiaa, ja muutakin 
kuin myyntikohteita.

- Voit myös vapaasti kommentoida, 
antaa palautetta, kysyä asuntoasioihin 
liittyviä kysymyksiä ja kertoa mitä miel-
tä olet myyntikohteistamme. Ladataan 
asiaa ja mielipiteitä hyvillä mielin!

Tämäkin löytyy facebook-sivuiltamme:
Hartola, Lepsala, Niemenkärjentie 45
4,k,s,parvi, 90,0 m2
Upea huvila kaikilla mukavuuksilla. Oma rauha 3040 
neliön Salajärveen rajoittuvalla tontilla, eikä naapurei-
ta ole näkyvissä! Tasainen nurmipiha, jossa on hyvät 
leikki- ja pelimahdollisuudet lapsille. Lapsiystävällinen, 
matala hiekkaranta ja laiturin edusta on ruopattu aikuisten 
uimapaikaksi.

Huvilassa laadukas ja tasokas varustus, edullinen ja 
energiatehokas maalämpölämmitys vesikiertoisella 
lattialämmityksellä, lisäksi varaava takka ja ilmaläm-
pöpumppu. 

Omilla kaivoilla vesijohto ja viemäröinti, 2 sisäwc:tä.
Upealla n. 40m2 aurinkoterassilla mm. palju. Erillinen 

rantasauna ja grillikota.
Salajärvessä hyvä kalakanta, mahdollisuudet ”kymppi 

haukeen”, istutuksina mm. kuha ja taimen.
Lisätietoja ja esittelyt: Mika Nyman 0400 347758

Orimattilan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV on paikkakunnan 
johtava välitysliike.

Lisää upeita myyntikohteita löytyy:
www.opkk.fi
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Kehräämö

WANHA VILLATEHDAS LUMOAA…
Tervetuloa tutustumaan, ostoksille
ja nauttimaan kaikista palveluista.
MONENLAISIA ELÄMYKSIÄ,
TAPAHTUMIA, HYVÄÄ OLOA!
- Voit myös yöpyä Hotelli Teltassa

www.orimattilankehraamo.com

Kehräämöltä saat

KIVIPAJASTA
Merkkipäivälahjat
Ystävälahjat
Rippilahjat
Häälahjat
Tuliaislahjat

KAIKKI
LAHJAT!
Korutasku
Kehräämö

LIIKUNNAN ILOA

www.alfamover.net

Kehräämön 
Kahvila

Kehräämön suositut

TORSTAITANSSIT
klo 14 – 17.30, liput 10€
25.08. Reijo Ingman & Sirja-Katri
01.09. Vitoset
08.09. Timanki
15.09. Hollolan harmonikat
22.09. Duo Hannu ja Eija
29.09. Pepe Enrothin yhtye
06.10. Tonika
13.10. Mikko Järvinen yhtye
20.10. Tuplawernet

e

Kehräämö palvelee:
Alfa Mover - Hix-Spot Oy - Hotelli Teltta 
- Huonekaluverhoilu - T:mi Helena 
Häkkinen - Kahvila Kehräämö - Keh-
räämön Hellimö - Kehräämön Hiuspaja 
– Koirapalvelu Rochallor – Korutas-
ku - Kuntosali GYM 23 - Kynttiläpaja 
Maria Drockila – Käsityövakka - Eteva 
kuntayhtymä Orimattilan toimintakeskus 
- Orimattilan Kantritanssijat ry - Ori-
mattilan Karate - Orimattilan Pienkone 
- Orimattilan teatterinystävät - Orimatti-
lan Vapaaseurakunta - Pro Ilme - Ra-
vintola Tehdas - RR-Ompelu Logimar 
Oy – Staili Vaateliike – Pitsitupa – Inka 
Studio – Automyynti Imone

ravintolatehdas.fi
010 327 4400

Kauden
parhaat
tuliaiset
Kynttilä-
pajalta!

www.mariadrockila.fi

Viihtyisissä tiloissamme
järjestät elämykselliset

kokoukset, ikimuistoiset
yritys- ja juhlatilaisuudet.

Pakaantie 1, Orimattila

Vanhat putket eivät kestä ikuisesti

Kaipaako asuntosi
jo putkiremonttia?
Orimattilassa on satoja omakoti- 
ja rivitaloja sekä kerrostalojakin, 
jotka tarvitsevat jo pikaista put-
kiremonttia, sillä 35-40 vuoden 
iässä olevat vesijohtoputkistot 
alkavat olla tiensä päässä. Ne 
vaan yksinkertaisesti hajoavat, 
sillä mikään ei kestä ikuisesti. 
Putkiremppa olisi paikallaan 
ennen kuin sattuu vesivahin-
koja, jotka saattavat aiheuttaa 
monenlaista harmia ja samalla 
silloin myös kiinteistön ja asun-
non arvo tippuu.

Extraa poikkesi LVI-alan asian-
tuntijaliikkeessä Orimattilan 

Putkityö Oy:ssä ja sai tärkeää 
ajankohtaista tietoa lukijoille. Tä-
hän juttuun kannattaa napata 
kiinni niiden, joita putkiremontti 
koskee nyt tai lähivuosina.

- Olemme jo jonkin verran teh-
neet putkiremontteja vanhoihin 
kohteisiin Orimattilan ja koko 

Päijät-Hämeen alueella, selvittää 
Janne Majava Putkityöltä.

- Pääsääntöisesti kyseessä 
ovat noin 40 vuotta vanhat oma-
koti- ja rivitalot, joissa seiniin, 
kattoihin ja lattioihin upotetut 
vesijohtoputket on asennettu uu-
siin putkiin pintavetoina, kertoo 

Markus Tuominen. Hän lisää, 
että samalla on uusittu myös 
tarvittaessa lämpöpattereita 
sekä vesikalusteita keittiöön 
ja pesutiloihin.

- Useimmiten kyseessä on 
vanhojen kupariputkien pis-
tesyöpymät, jotka sitten alka-
vat vuotamaan. Pistesyöpymä 
syntyy, kun kiertovesi kulkee 
nopeasti ja syö pikku reikiä ku-
pariputkiin, jotka sitten alkavat 
vuotamaan. Ja aina on kyseessä 
nimenomaan käyttövesiputket, 
joiden vesi kulkee voimakkaalla 
paineella. Lämmitysjärjestelmäs-
sä veden virtaus on rauhallisem-
paa ja niissä putkissa ei ilmene 
pistesyöpymiä, Janne kertoo. 

- Jo tuollainen nuppineulan 
kärjen kokoinen reikä putkessa 
saattaa suihkuttaa paljon vettä 
ympäriinsä. Jos ei sitä ajoissa 
huomaa, niin silloin voi tulla pa-
hojakin vesivahinkoja, Markus 
sanoo. Se ei ole kiva juttu.

Lisäksi vanhoihin putkiin 
kertyy jos jonkinlaista sakkaa, 
jotka saattavat tukkia virtauk-
sia. Muun muassa kalkkipitoinen 
vesi aiheuttaa putkille ongelmia. 
Varsinkin vanhat galvanoidut 
vesijohtoputket ovat jo usein 
tukossa. Myös ruostevaurioita 
ilmenee vanhoissa lämpöput-
kissa, jotka ajan myötä sitten 
syöpyvät rikki.

Kannattaa
kysyä tarjous

Janne ja Markus suosittavat put-
kiremonttia vanhoihin kohteisiin 
hyvissä ajoin. Ja mielellään jo 
nyt, ettei sitten kaikille tule yhtä 
aikaa tarve remonttiin, kun se 
vika iskee jossain vaiheessa 
kuitenkin.

- Kannattaa ottaa yhteyttä meil-
le Putkityölle. Tulemme paikan 
päälle tutustumaan tilanteeseen 
ja annamme remontista tarjouk-
sen. Ainakin seinän takana ja 
lattian alla olevat putket kannatta 
vetää pintaan. Samalla katso-
taan kokonaistilanne ja yhdessä 
sitten arvioidaan mikä on paras 
ratkaisu, Janne suosittaa.

- Meillä on valmius tehdä ko-
ko putkiremontti, eli tarvittaes-
sa kaikki uusiksi, meiltä löytyy 
monikymmenvuotinen kokemus 
kaikista LVI-alan töistä. Samal-

la kannattaa myös käydä läpi 
lämmityssysteemiä, jos löytyisi 
toimivampi vaihtoehto ja tutkailla 
myös vanhan lämmityskattilan 
vaihtamista uudempaan, Mar-
kus lisää.

- Putkiremontin hinta riippuu 
tietysti kokonaan siitä, mitä uu-
sitaan tai korjataan. Pienehkön 
omakotitalon, jossa on yksi vessa 
ja normaalit keittiö- ja pesuhuo-
netilat, vesijohtojen uusintahinta 
on alkaen n. 2500 euroa. Jos 
uusitaan kaikki kalusteista läh-
tien isossa talossa, voi remontin 
hinnaksi tulla useita kymmeniä 
tuhansia euroja.

Kuluttajalle kuitenkin tärkeää 
on se, että teettää putkiremontin 
ammattiliikkeellä, jonka asentajat 
ovat ammattitaitoisia asentajia.

Putkiremontti vai-
kuttaa kiinteistön 
arvoon. Se nostaa 

sitä. Putkiremontti ja 
katon uusiminen ovat 
niitä omakotitalon ja 

rivitalonkin kalleimpia 
investointeja. www.
orimattilanputkityo.fi

Markus ja Janne sanovat, että putkiremppa olisi hyvä 
tehdä ajoissa ja välttää siten ruuhkaa.

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

Kärrytie 4, Orimattila
Av: 10-18, la 10-16 ja su 12-15

Puh. 0400 770 724
www.vahvatassu.fi

facebook.com/VahvaTassu

Koirien
kynsienleikkuu

la 13.8.2016
klo 9-14

Koirankynnenleikkaus
5€/koira.

Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

”
Pääsääntöisesti putkiremonttikohteina ovat 
noin 40 vuotta vanhat omakoti- ja rivitalot, 
joissa seiniin, kattoihin ja lattioihin upotetut 
vesijohtoputket on asennettu uusiin putkiin 
pintavetoina.
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  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Palvelemme
ma-pe

7.00-17.00

SÄHKÖASENNUSTYÖT
AMMATTITAIDOLLA
TILAA 03 7777 444

LOPUT TUULETTIMET

YLIJÄNNITE-
SUOJAT 4€

LAATUTUOTTEET MEILTÄ!

-20%
KOETIN-
KYNÄ

PALO-
VAROITIN

7€
7€

ENERGIANSÄÄSTÖ-
LAMPPUJA 590

VAIN

2 kpl

ERÄ!

2,00/kpl

TARJOUSVALAISIMIA!!

AIRAM LED-
VAKIOLAMPPU 2kpl/pkt. 
Täysi valontuotto heti, myös pakkasessa.
Ei sisällä elohopeaa. Ei voi himmentää.
- Teho 7 W, 600 lm. Kanta E27.
- 100000 on/off -sytytyskertaa.
- Energialuokka A+

Putkiremontti lisää
myös kiinteistön arvoa
Extraa poikkesi kiinteistönvälittäjän juttusilla ja 
kyseli miten putkiremontti vaikuttaa myyntiin.

- Kyllä, ilman muuta putkiremontti lisää kiinteis-
tön ja asunnon arvoa ja myytävyyttäkin, toteavat 
yrittäjät Terttu Nieminen LKV ja Sanna Rantala 
Orimattilan Asuntohelmestä.

- Jos remontti on juuri tehty, niin uusi asunnon 
omistaja pääsee siitä nauttimaan ja voi asua 
huoletta ilman pelkoa vesivuotojen aiheuttamista 
vahingoista, Sanna listaa.

Terttu kertoo, että useissa Orimattilan seudun yli 
40 vuotta vanhoissa myytävissä omakotitaloissa 
on vesiputkistot jossain vaiheessa jo uusittu. Ja 
pikaisesti se katsottiin myyntikohteistakin, joista 
ilmeni, että kaikissa myytävissä vanhoissa taloissa 
oli putkiremontit jossakin vaiheessa tehty.

- Eikä tule mieleen, että missään meidän myynti-
kohteessa olisi heti akuuttia putkiremontin tarvetta. 
Ja jos on, niin se kyllä kerrotaan ostajaehdokkaalle, 
kun kiinteistöä esitellään, Terttu sanoo.

- Kun kohde otetaan myyntiin, niin aina myyjältä 
kysytään mitä remonttia kiinteistölle on tehty ja 
milloin. Ne pitää myös ostajan tietää, joten ei mitään 
yllätyksiä voi tulla esimerkiksi vesivahingoista, 
jos sellaisia on joskus ilmennyt. On suotavaa, 
että aina kaikki kerrotaan avoimesti jokaisen 
osapuolen tietoon, kun asuntoa myydään.

- Se voisi olla ikävä yllätys, varsinkin, jos pii-
lossa olleet vesijohtoputket olisivat pikku hiljaa 
vuotaneet seinän rakoon tai lattian alle. Siksi on 
hienoa, kun nykyään vesijohtoputket vedetäänkin 
pintaan, Terttu ja Sanna sanovat.

Miten kauppa
käy Orimattilassa?

Samalla tietty piti kysyä Asuntohelmestä, että 
miten asunto- ja kiinteistökauppa on nyt käynyt 
Orimattilassa, kun takana on ainakin kolme hil-
jaisempaa vuotta asuntomarkkinoilla?

- Kiitos, on sanottava, että kesäkuu oli koko 
Asuntohelmen historian paras kuukausi, Terttu 
sanoo.

- Eniten meni kaupaksi rivitalo- ja ok-talokohteita 
Orimattilan keskustan alueella, Sanna selvittää.

- Ilahduttavaa on se, että nyt myös orimattila-
laiset ostavat Orimattilasta asuntoja. Aiemmin 
valtaosa ostajista tuli muualta, ja nyt halutaan 
jäädä Orimattilaan ja vaihdetaan uuteen kohtee-
seen. Myös monet nuoret ovat löytäneet uuden 
kotinsa Orimattilasta, Terttu kertoo.

- Otamme koko ajan myyntiin uusia kohteita. 
Tervetuloa tutustumaan asuntokohteisiimme!

www.asuntohelmi.fi

- Putkiremontti on hyvä tehdä vanhaan asuntoon, jos haluaa sen menevän no-
peammin kaupaksi, Sanna ja Terttu tietävät.

Terveys, hyvinvointi 15.10.
Pirä ittestäs hualta
Orimattilan Kehräämö on täyn-
nä iloista meininkiä lauantaina 
15.10 klo 10-14, kun siellä 
naatiskellaan Pirä ittestäs hualta 
-tapahtumaa. Luvassa on run-
saasti terveyteen, hyvinvointiin, 
kauneuteen ja liikuntaan liittyvää 
asiaa, esittelyä ja tuotemyyntiä 
sekä tietty aktiivista toimintaa. 

Jo nyt kannattaa merkata ta-
pahtuma allakkaansa ja lähteä 
mukaan. Kaiken kansan suosima 

tapahtuma pidetään Kehräämön 
2-3 kerroksissa. Tapahtumaan 
on vapaa pääsy.

Esittelijät ja näytteilleaset-
tajat voivat jo nyt ilmoittautua 
s-postitse:

Piia Andelin, piia@alfamover.
net

Kisse Laurila, kissehepokan-
gas@hotmail.com

Reijo Välkkynen, loistava.pol-
ku@hotmail.com

Esittelypaikan hinta 30 euroa. 
Sisältää pöydän, tuolin ja sähkön.

Tapahtuman takana mm: Keh-
räämö, Alfa Mover, Hellimö, T:mi 
Kisse, Orimattilan Näkökeskus 
ja Olan Extraa.

Syysmarkkinat 10.9.
Orimattilan keskustan alueen pe-
rinteiset syysmarkkinat pidetään 
lauantaina 10.9. klo 9-13. Luvassa 
on taas sitä perinteistä oman kylän 
markkinariehaa, jossa on monen-
laista katsottavaa, ostettavaa ja 
maisteltavaa. Halvalla tietty menee...

Mukana menossa ovat keskustan 
alueen kaupat ja liikkeet sekä ulko-

puolisia esittelijöitä, joita voi bongata 
Värisilmän pihalla ja Kehräämöllä. 
Myös Anja hernekeittoineen on mu-
kana syysmarkkinoilla.

Tarkemmin syyskuun Extrassa, 
joka ilmestyy 7.9.

Markkina-
makkaraa!
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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
auton
pesu.

ILMASTOINTIHUOLTO
Sitten on kiva ajella!

HUOLTOASEMALLE!

HINAUKSET sekä trukit,
traktorit ym. kuljetukset
Maximipaino 9300 kg. Kysy lisää:
Kyytipojat Ky 0500497210

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

Palvelemme teitä ma-pe 7-17

 sähköurakointi

 varastomyynti

Orimattilan Cruising 20.8.
Tapahtuma pidetään Orimattilan Kehräämöllä 20.8. klo 16-23.

Vanhojen harrasteautojen kokoontuminen Kehräämön takapihalla. 
Ajolenkille lähtö klo.18.00, paluu 18.40. Toimintakeskuksen väki 
hoitaa kahvinmyynnin ja Tehdasravintolasta hampparit ja muu 
nesteytys. Illalla Ravintola Tehtaassa soittaa Sam & Zombies.

MEGATREENIT 3.9. klo 10-16
Orimattilassa on luvassa liikun-
nan riemua, kun TT Fitness Oy 
järjestää Megamyynti Areenalla 
lauantaina 3.9. Megatree-
nit-suurtapahtuman.

- Eri puolilla Suomea järjes-
tetään yhden päivän kestäviä 
sisäliikuntatapahtumia, joissa voi 
kokeilla sisäliikunnan uutuuksia, 
mm. erilaisia ryhmäliikuntatun-
teja. Nämä tapahtumat ovat 
suuressa suosiossa monestakin 
syystä, mutta varmasti ennen 
kaikkea siksi, että niissä 

viihdytään. Päijät-Hämessä ei 
tällaista tapahtumaa vielä ole 
ollut, selvittää messupäällikkö 
Lasse Venho.

- Nyt luvassa on liikunnan-
täyteinen, hyvää oloa ja iloa 

pursuava päivä. 
- Tule kokeilemaan ryhmälii-

kunnan uutuuksia, toiminnallista 
harjoittelua, itsepuolustuslajeja 
jne. Paikalliset urheiluseurat esit-
televät toimintaansa. Löydä oma 
lajisi, löydä lapsellesi harrastus, 
Lasse kehottaa mukaan!

Lisätietoja saat: www.megat-
reenit.fi

Nappaa oma
tarjousetusi!

Olan Extraa tarjoaa lukijoilleen 
alennuksen Megatreenit -osallis-
tumismaksusta. Ilmoittautuessasi 
kirjoita ”Lisätietoja” -kenttään 
Olan Extraa ja saat osallistumi-
sesta 10 € alennuksen!

Tinja vetäjänä Megatreeneillä
Kuntosali Fitmill Studion Tinja Krigsman 
on tuttu jo monille liikunnanharrastajalle. 
Extraa kävi Tinjaa myös morjestamassa ja 
kyseli hänen kuulumisiaan.

- Olen iloinen ja liikunnallinen orimattila-
lainen, pienen lapsen äiti. Ohjaan, opastan 
ja kannustan ihmisiä liikunnan pariin täällä 
Fitmill Studiolla. Toimin personal trainerina 
ja ryhmäliikunnanohjaajana sekä asiakas-
palvelijana, Tinja kertoo.
Mistä sait liikuntakärpäsen pureman? 
- Äiti ja isä, heitä se puraisi, mikä johti 
siihen että minua vietiin 3-vuotiaasta lähtien 
MyMyn ja Jymyn yleisurheilukilpailuihin. 
Innostuin kokeilemaan kaikkea: jalkapalloa, 
ratsastusta, juoksua, lentopalloa, judoa ja 
viimein kuntosalia.

- Kuntosaliharjoittelu on monipuolista, mi-
kä tekee siitä mukavaa. Tulokset näkyvät, 
kun nauttii tekemisestä ja etenee maltilla 
nousujohteisesti.

Tinja sanoo, että ihminen on luotu liik-
kumaan. Jokainen joka haluaa elää ter-
veenä, pitää itsestään huolta kuntoilemalla 
ja syömällä terveellisesti. Hyvä lihaskunto 
helpottaa toimimaan arjessa ja tukee jokaista 
liikuntaharrastusta. Liikunta purkaa stres-
siä, parantaa unenlaatua, vähentää riskiä 
sairastua, tutustuttaa uusiin ihmisiin jne. 
lista on loputon.

- Kuntoilu on hauskaa!  Ehdottomasti 
suosittelen liikuntaa kaikille, siitä saa lisää 

virtaa elämään. Tavoitteet ja niiden saa-
vuttaminen vahvistaa niin fyysisesti kuin 

henkisestikin. Kunhan löytää oman tavan 
liikkua, niin tekeminenkin on mielekästä. 
Kuntosalilla voit harjoitella oman kuntosi 
ja taitosi puitteissa laitteilla, jotka ohjaa-
vat liikettä tai vapailla painoilla, mikä on 
haastavampaa ja kokonaisvaltaisempaa. 
Lihaskuntoa voi harjoittaa myös kotioloissa, 
mutta kuntosalilla ammattilaisen opastuk-
sella harjoittelu on turvallista ja tehokasta.

Olen personal trainerina ohjannut nyt kolme 
vuotta lähinnä painonpudotus ja kiinteytys 
tavoitteenaan olevia asiakkaita. Tärkeää on 
kokonaisvaltainen valmennus, johon kuuluu 
ravitsemus, treenit ja psyykkinen valmennus. 
Parhaiten saa tuloksia, kun tapaamisia on 
säännöllisin väliajoin ja edetään rauhassa 
nousujohteisesti kohti tavoitetta.

- Tule vetäisemään hihasta ja kerro tavoit-
teesi, niin tehdään yhdessä siitä todellista, 
Tinja lupaa.

- Järjestämme 3.9.2016 Megamyyn-
tiareenalla Megatreenit nimisen liikunta- 
ja hyvinvointitapahtuman. Päivän aikana 
pääset tutustumaan Fitmill Studiolle syksyllä 
tuleviin uusiin ryhmäliikuntatunteihin, kuten 
Joogaflow ja Lavis.

- Olen mukana ohjaamassa tunteja ja jär-
jestäjänä paikan päällä. Lisäksi paikalla on 
tuote-esittelijöitä sekä paikallisia seuroja. 
Käy tutustumassa aikatauluun megatreenit.
fi -sivulla ja ilmoittaudu mukaan. Tehdään 
päivästä hauska ja iloinen!

Tinjan mielestä kuntoilu on haus-
kaa ja siitä saa uutta virtaa! 

Hellimön hoitoesittely: Vartalohoidot
Hellimöllä voit rentoutua myös vartalon-
hoidoissa. Valikoimissamme on ylellisiä 
vartalohoitoja, joista voit valita kosteut-
tavan ja rentouttavan kaakaovartalohoi-
don tai pehmittävän ja nesteitä poistavan 
levähoidon.

Kaakaovartalohoidossa aluksi iho puh-
distetaan kevyesti ja kuoritaan kaulasta 
varpaisiin kaakaota, appelsii-
nia ja merisuolaa sisältävällä 
vartalokuorinnalla. Kuorinnan 
tehtävänä on pehmittää ihoa 
ja saada se joustavammaksi 
ja vastaanottavaisemmaksi 
seuraavien hoitovaiheiden te-
hoaineille. Kun kuorinta on 
putsattu pois, on naamion 
vuoro. Kermainen, pehmeä ja 
ihanan suklaisen tuoksuinen 
naamio levitetään koko var-
talolle ja annetaan vaikuttaa. 
Lopuksi hoitoon kuuluu vielä 
rentouttava, kevyt hieronta 
koko vartalolle. Hoidon 
tarkoitus on pehmittää ja 

kosteuttaa ihoa. Suklaan tuoksulla on 
lisäksi mieltä rentouttava ja harmoni-
soiva vaikutus. Täydellinen hoito kesän 
päätteeksi, kun kroppa kaipaa kosteutta 
auringonoton jäljiltä! 

Jos tuntuu, että kesälomalla on kertynyt 
vartaloon turhan paljon nestettä, kannattaa 
valita levävartalohoito. Hoitovaiheet ovat 

samat kuin kaakaovartalohoidossa, mutta 
tuotteina käytetään viherlevää sisältäviä 
aineenvaihduntaa lisääviä tuotteita. Te-
hokkaassa kuorinnassa on merisuolaa ja 
levää, naamiosta saat viherlevästä var-
talollesi kosteutusta ja pehmeyttä sekä 
aineenvaihduntaan boostia ja hieronnasta 
lopullisen rentoutuksen.

Hoidot tehdään Hellimön 
Kultaisessa huoneessa, 
tunnelmallisesti kynttilän 
valossa. Ylellisen vartalohoi-
don hinta on 90€, hoitoaika 
90 minuuttia. Ajanvaraus ja 
vastaanotto p. 044-3773017, 
Ma-Pe 8.30-16.30, La 10-15, 
hoitoajat varattavissa Ma-Pe 
10-18, La 10-15. Hellimön 
löydät Kehräämöltä Orimatti-
lan keskustasta, osoitteesta 
Pakaantie 1, 2 krs. Tsekkaa 
myös uudet nettisivumme 
www.hellimo.fi 

Emma Malinen
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Morjenttens!
Kyllä nyt pikkasen kismittää, kun 
kaljupäätoimittaja ehti jo teke-
mään jutunvitkaleen Tietävälän 
koulun entisistä poikaviikareista. 
Onneksi ne joutuivat sittenkin 
vielä jälki-istuntoon kolttosistaan. 
Juttuhan oli suorastaan läys-
ky, kun siitä puuttui pahimmat 
mokat. Onneksi Eetvartti pääsi 
kaappaamaan yhden kuvan, jos-
sa Kari (Kallen Kauppa) kertoo 
Juhalle (Hirvonen) kuinka hän 
päästi opettajan polkupyörän 
renkaista ilmat ja heitti vent-
tiilitapit pusikkoon. Opettajan 
ilme kyllä kertoo kaiken… 

* * *
Melukin on saastetta ja sitä saat-
taa yllättäen joutua nauttimaan. 
Ja kuulemma myös maksamaan, 
sanoivat kantripoijaat.

S-Marketin alakerrassa kaikuu 
kivasti, kun pojat siellä paukut-
tavat mopojaan ja mummuil-
la valahtaa housuihin. Myös 
bassojumputus nousee park-
kihallissa koviin desipeleihin. 
Oheinen lukijakuva lähetettiin 
autosta, josta musamelua lähti 
enemmän kuin laki sallii? Väitti 
vielä, että kyseessä olisi ollut se 
Petteri Jussila. Mutta sehän kait 
ajat sitten kuoli (hukutamalla?) ja 
ajelee nykyisin eri hiippakunnas-

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

7.9.2016

Ruokalista päivitetty - tervetuloa
testaamaan uusia makuja!

Villa roihu on kesän 2016 asuntomessujen suosikki.
Tule tutustumaan asuntomessuille tulevana kesänä.

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

www.mammuttikoti.fi

asuntomessukohteemme  
seinäjoella Kesällä 2016

v i l l a  r o i h u

ORIMATTILAN SÄHKÖ- JA
KONEHUOLTOKESKUS OY

puh.03-872872

Orimattilan Sähkö- ja Konehuoltokeskus Oy
hakee ammattitaitoista

KODINKONEASENTAJAA/-KORJAAJAA
Toimipisteemme sijaitsevat Orimattilassa ja Hyvinkäällä.

Hakemukset/CV:t voi laittaa osoitteeseen:
posti@konehuoltokeskus.fi

Myytävänä KERROSTALOKAKSIO
Palojoentie 1 A29, hyväkuntoinen 2h,kk,vh, 50m2,

lasitettu parveke, keittiö ja lattiapäällysteet uusittu 2013.
5/6 kerros, hissi. Pian vapautuva. Sovi esittely: 050 918 2961

Katso netistä: etuovi.com kohde C93693

Selvänäkijä 
Tuulia Mäntylä
Ajanvaraus 040-4108877

tai tuuma@suomi24.fi

torstaisin klo 17-19.
3. krs. Pekka

Löytty 044 3160 925

SUOMI-
TIKKAA

Kehräämöllä

Twist & Shout by Nuorela
13.8. klo 19 Nuorelassa, Keiturintie 56, Luhtikylä.

Twist & Shout By Nuorelan esiintyjäkaartiin kuuluu The Moments, 
joka vastaa illan musiikista. Suloinen ja samaan aikaan särmikäs 
Kiss Kiss Forbid’n, jonka burleskishow ei jätä ketään kylmäksi sekä 
burleskitanssi ryhmä The Muevettes viihdyttää meitä illan aikana.

Jokainen lipun ostanut osallistuu myös arvontaan, arpajaispal-
kintoja ruhtinaallisesti jaossa! Liput tapahtumaan 5e! Tämä täytyy 
nähdä ja kokea, siis tervetuloa!!

Tapahtuman järjestelyssä ovat: Nuorela ry, Mari Riikonen ja 
Jonna Lepistö.

13.08. Twist & Shout by Nuorela klo 19, Keiturintie 56, Luhtikylä.

20.08. Orimattila Cruising, Kehräämö klo 16, ajolenkille klo18.

10.09. Syysmarkkinat keskustan alueella klo 9-13.

15.10. Pirä ittestäs hualta Kehräämöllä klo 10-14.

Huom! Muutokset mahdollisia.
Mikäli haluat tapahtumastasi maininnan Olan Extraan, niin lähetä 
pikku postia: reijomedia@hotmail.com

Tulevia kivoja jutskia…
Orimattilassa tapahtuu

sa, joten tieto on taatusti vale? 
* * *

Eetvartti pääsi kanssa pika-sek-
si aikaan kantreille ja bongaili 
entisiä heilojaan. Tosin aika rup-
sahtaneilta jo näyttivät meikän 
jäljiltä.

Parasta oli Hennan Irish-baa-
rin porukat, joita oli saapunut 
kantrihumuun. Toivottavasti eivät 
varasta kantreja nyt sitten sinne 
ihanaan Hennaan.

Oli kyllä mukavat piknikki-
bileet, joista luistelin hyvissä 
ajoin Tehtaaseen ja varhain 
kohti Heinämaata. 

* * *
Kantrikulkueessa ei tällä kertaa 
ollut Jasmin Mäntylää, mutta Mr. 
Orimattila oli saanut avoautoonsa 
toisen kaunottaren. Menivätkö 
saunomaan Harryn peräkärry-
saunaan, sitä ei tarina kerro… 

Kaupunkikin sai traktorin liik-
keelle kulkueeseen, taisi olla eka 
kerran kantrien historiassa. Ville 
E. siellä ohjasi isoa traktoria ja 
Kupru heilutteli iloisena kaikelle 
kansalle. Hieno mies.

Joulupukkikin oli mukana 
kulkueessa ja oli änkennyt it-
sensä järvikyläläisten kyytiin. 
Olisi saanut olla kyllä kaupungin 
traktorin lavalla, jolloin se olisi 
ollut uskottavampaa.

* * *
Meikä kuuli, että joku Orimattilan 
taksimiehistä olisi hurahtanut 
golfin peluuseen. Sen tiedän, 
että taskubiljardia täällä pelaa 
monikin, mutta golf on jotain 
kuninkaallista kolopallon peluuta. 
Jos annatte enemmän vinkkiä, 
niin kerrotaan tästä pelaajasta 
sitten lisää…

* * *
Leinikkikujalla joltain meni ns. 
hermo, kun alkukesästä postit 
olivat jaettu vääriin looriin. Tai 
oliko kyseessä ilkivaltainen teko 
joltain kateelliselta sillä aikaa kun 
postinjakaja leikkasi nurmikkoa?

Sittemmin postin jakelu on toi-
minut kiitettävästi. Kiitos kuvan 
lähettäjälle sinne rakkaan Äm-
mäntöyrään suuntaan!

* * *
Kantrikatsastus avasi ovensa 
Topintiellä ja tietty sinne piti 
viedä meikän Lada syynättä-
väksi. Ladan neuvostoliittolaiset 
erikoislaitteet otti aikaa tutkia, 
mutta kyllä siellä leima lyötiin 
papereihin. Ja sanottiin, että 
tervetuloa nyt torstaina 11.8. 

uudestaan, kun heillä on siellä 
jotain pippaloo yhdessä Jopi-
mainoksen kanssa. Pitääpä 
poiketa morjestamassa.

* * *
Heinämaantien vatsaanottokes-
kus (me ne ruokimme) loppuu 
kait marraskuussa ja rauha palaa 
kylille. Meikäkin kuuli yhdeltä 
naismyyjältä kuinka häneltä oli 
kolme maahanmuuttajaa käynyt 
vonkaamassa. Hävytöntä touhua 
änketä Eetvartin apajille!

* * *
Menkää mustikkaan, sillä vielä 
niitä on. Helvetin hirvikärpäset 
voitte listiä samalla, ettei ne käy 
meikän kimppuun, kun siellä 
pusikoissa nais..käyskentelen.

E E T V A R T T I

Tässä tunnustetaan niitä todellisia ilkitekoja!

S-marketin parkkihallissa melu ottaa lisää kaikupoh-
jaa ja bassojumputus moninkertaistuu…

Tämä kulkue edusti ihanaa tulevaa Hennaa. Maistis-
sa ihanassa omassa baarissa.

Kaupungin traktori repäisi ja oli mukana eka kerran 
kantrikulkueessa! Ville ohjaa ja Kuparinen edustaa.

Terkkuja postinjakajalle. Toimii.
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• 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

 • Rivi-, pari- ja puutalot

Orimattila, Keskusta rt 61 m2

Lemmentie 3 as. 2h,k,s. C2007*. Viihtyisä ja valoisa, 
saunallinen HETI VAPAA kaksio keskustan palveluiden 
äärellä. Oma suojaisa terassi ja autokatospaikka erillisenä 
osakkeena 4500 euroa. Stolpe 040 1951535/Orimatti-
la. Mh. 82.838 € Vh. 130.986 €. 524658

 • Kerrostalot

Orimattila, Keskusta kt 107 m2

Erkontie 24 B. 4h+k+s+terassi. B*. 2009 valmistuneessa 
As Oy Juonalan Helmessä läpitalon päätyhuoneisto kä-
tevästi 1. kerroksessa. Esteetön kulku autohallista, ilman 
noustavia portaita.. Hyväkuntoinen asunto, parkettilat-
tiat, viihtyisä terassi sisäpihan puolella. Tilavat huoneet ja 
hyvät kodinhoitotilat.  Kaikki peruspalvelut, kirjasto, kirkko 
ja koulut lähellä. Nyman 0400 347758/Orimattila. 
Mh. 151.152 € Vh. 199.000 €.   552388

Orimattila, Keskusta kt 71,5 m2

Palojoentie 5 A. 3h,k,kph/wc,p. C*. V. 2010 pintaremon-
toitu, kolmio aivan Orimattilan keskustassa. Hissitalo ja 
taloyhtiössä julkisivuremontti tehty, edullinen maalämpö 
ja käyttövesiputket uusittu. Tilavat huonekoot ja keittiössä 
tilaa ruokailuun. Lasitettu parveke jolta näkymät keskus-
taan ja puistoon. Vapautuu 1 kk kaupasta!  
Stolpe 040 1951535/Orimattila. Mh. 75.000 €.
 566840

 • Vapaa-ajan asunnot

Orimattila, Artjärvi vapaa-ajan asunto 60 m2

Myrskyläntie 443. tupa+keittiö. ei e-tod*. 1800 luvun 
lopulla rakennettu hirsirakenteiset Heikkilän torppa ja 
aitta. Pihapiirissä myös varastorakennus. Tilan pinta-ala 
yli 1 ha, joka on 4:ssä palstassa. 2 palstaa rajoittuu Py-
häjärveen, ja toisella on rakennuspaikka saunaraken-
nukselle. Nyman 0400 347758/Orimattila.  
Mh. 69.000 €. 565262

Juha Siivonen
Vapaalla/ 
lomalla

Mika Nyman
myyntipäällikkö

LKV, YKV 
yleisauktorisointi

0400 347758 
mika.nyman@op.fi

Jussi Mattila
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 570 2725

jussi.mattila@op.fi

Juha Viljanen
040 5073610

juha.viljanen@op.fi

Piia Stolpe
myyntineuvottelija

040 1951535
piia.stolpe@op.fi Katso esittelyajat ja muut kohteemme

osoitteesta www.opkk.fi/orimattila

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

Orimattilan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV

 

 

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

Pehtoori
punamaali

Virtasen
4-öljyn maali

PANU
talomaali

 

Sisälle ja ulos
 Kaikki pinnat Värisilmästä

109€

8950€

2790€

Valitse tuotteet, kuljetukset elokuun ajan 
VELOITUKSETTA kotiovellesi!

Tutustu upeisiin laattavalikoimiimme,
saat 3-D suunnittelun veloituksetta!

2390€
m2

vain

Kesän kovin lattiatarjous!
Design Floor vinyylilankkuor vinyylilankku

-50%!
Parkettia, 
useita laatuja 

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

Maatalouspirkka Oy
Vesitornintie 1 ORIMATTILA 03-872 530

29900

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00
la 9.00-13.00

www.k-maatalous.fi

2790

3495
kpl

Tikkurila öljypohjainen 
PUNAMAALI 10 l

Meiltä Tikkurilan  maalit 
myös sävytettyinä

Makita AKKUPORAKONE 
DDF 482 rmj 
2x4,0Ah Li-ion akulla ja laturilla 
Max. vääntö 62Nm

MONITOIMIKONE Nutool 
MPF180 
tai PUUKKOSAHA MPK920L

590
Guide 314 
Viiltosuoja- 
käsine 
- suojaluokka 5

pr


