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Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu 
Diia Oy

Muista tehdä tilaus 
ajoissa, jotta voimme 

toteuttaa kaikki toiveesi.

- Kauneimmat    
 kukka-asetelmat
- Onnittelukukat
- Juhlapaikan
 koristelut
- Upeat pullo-
 koristeet

(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

www.orimattilannakokeskus.fi

loppu-
rysäys

Kaikki
ALE-kehykset

Ostaessasi myös linssit!

Näöntarkastus
optikolla
kaupan päälle!

Kesäalen

0€
Avaa tili!

Saat 12 kk
korotonta

maksu-
aikaa!

SILMÄLÄÄKÄRIT:
Ke 16.8. Ritva Lemola
Ti 29.8. Aleksi Sarkola
Ke 30.8. Ritva Lemola
Ke 6.9. Jukka Siitonen
Ma 11.9. Ilkka Puusaari

Ilmoittaudu ehdokkaaksi
OPn edustajiston vaaleihin!
Jotta kaikkien omistaja-asiakkaiden ääni saataisiin
kuuluville, järjestetään Orimattilan Osuuspankissa
edustajiston vaalit. Ehdolle edustajistoon voivat
ilmoittautua vain omistaja-asiakkaat.

Tule ehdokkaaksi 14.8.-8.9.2017
Edustajistossa tarvitaan aivan tavallisia aktiivisia 
omistaja-asiakkaita, jotka haluavat jakaa asian-
tuntemustaan, ovat kiinnostuneita yhteisistä asiois-
ta ja haluavat oppia uutta. Mukaan toivotaan naisia, 
miehiä, nuoria, perheellisiä, senioreita, eri ammatti-
ryhmien edustajia ja yrittäjiä.

Edustajiston jäsenenä saat koulutusta ja kokemusta, 
josta on hyötyä muillakin elämän aloilla. Jos olet 
esimerkiksi opiskelunsa päättänyt nuori, on CV-
merkintä edustajistosta varmasti sinulle eduksi. 
Edustajisto voi toimia ponnahduslautana pankin ja 
koko OP Ryhmän muihin hallintoelimiin. Omistaja-
asiakkaiden edustajia on mukana OP Ryhmän
jokaisella päätöksentekotasolla.

Ehdokkaaksi voi asettua oman OPn palveluita käyttävä 
omistaja-asiakas, joka

• on liittynyt omistaja-asiakkaaksi viimeistään 30.6.2017. 
• on täysivaltainen ja täyttänyt 18 vuotta 8.9.2017
 mennessä, ja joka
• ei ole OPn palveluksessa, eikä sen hallituksen
 tai hallintoneuvoston jäsen.

Voit ilmoittautua ehdokkaaksi osoitteessa
op.fi/edustajistonvaalit tai täyttämällä paperisen
ehdokasilmoituslomakkeen ja palauttamalla sen
konttoriimme.

Ehdokkuutesi vahvistamiseksi tarvitset kolme
kannattajaa, jotka ovat oman osuuspankkisi omistaja-
asiakkaita. Kannatuksen voi antaa verkossa tai
paperisella lomakkeella. Lomakkeita ja lisäohjeita saat
konttoreistamme sekä verkkosivuilta.

Lue lisää edustajistosta ja vaalien äänestysvaiheesta
6.-19.11.2017 osoitteesta op.fi/edustajistonvaalit
tai piipahda konttorissamme.

Vaalien kulku

 14.8.-8.9. 30.10. 6.-19.11. 4.12.
 Ehdokashankinta Vaalikone aukeaa Äänestys Tulokset

ELOKUUN TARJOUKSET

 
 

 
 

 

       

       

      

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

(ovh. 549 €)

499€
(ovh. 699 €)

299€

AEG JÄÄ/PAKASTINKAAPPI 
ProFresh-tekniikalla varustettu ener-
giatehokas jää/pakastinkaappi, 
jossa automaattinen sulatus jääkaa-
pissa ja pakastimessa. Jääkaapissa 
irroitettavat turvalasi- ja ovihyllyt 
helpottavat puhdistusta. Pulloteline. 
Pakastimessa MaxiBox-pakastuslaa-
tikko ja pikapakastustoiminto. Elekt-
roninen lämpötilanohjaus. Korkeus 
185 cm, leveys 59,5, cm ja syvyys 
60 cm. Kätisyys vaihdettavissa.

ROSENLEW RSP100A SÄILIÖPAKASTIN  
98 LITRAA, Energialuokka A+, Pakastusteho 
9,5 kg/vrk, takuu 2 vuotta.

LENOVO 
Kannettava tietokone 14” 
Edullinen peruskannettava päivittäiseen 
käyttöön. Intel Celeron -prosessori, 14 
tuuman HD-näyttö, 4 Gt keskusmuistia, 
32 GB flash-kiintolevy.

SIEMENS Astianpesukone 
Jopa 50% nopeampi pesu Va-
rioSpeed-toiminnolla. Säädettävä 
yläkori. aquaStop®-vesivahin-
kosuoja. Tehokas ja kestävä 
iOdrive-moottori. Leveys 60 cm. 
Korkeus säädettävissä.

199€

249€
(ovh. 349 €)

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€
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Huikea Levin valloitus

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

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

Extraa on lokakuusta seurannut Piia Andelinin ja Johanna 
Kakon valmistautumista vaativaan Arctic Challenge-haas-
tekisaan, joka käytiin lauantaina 22.7.

Hienosti Piia ja Johanna rankan radan selvittivät, tunnelmia 
kisasta sivulla 6.

Myös Orimattilan Vuokratalot Oy:n uusi toimitusjohtaja 
Suvi Stenberg selvitti rankan haastekisan läpi. Uskomat-
toman kovakuntoisia naisia, joista monet miehet voisivat 
ottaa mallia!

- - -
Erikoista, että Vuokratalojen toimitusjohtajiksi on valikoitunut 
reippaita urheiluhenkisiä ihmisiä. Erkki Kivinen tunnetaan 
korispalloilun vetohommien lisäksi juoksuharrastuksestaan, 
mies painelee hölkkäkisoja innokkaana. Samoin Tuukka 
Tuomala on kova urheilumies, suunnistusta ja pyöräilyä. 
On siinä poljettu tuhansia kilometrejä ja pusikko raikunut 
metsissä juosten. Nyt uusi toimitusjohtaja Suvi Stenberg 
jatkaa perinteitä. Vuokratalot Oy on liikunnallinen.

Miksi polku sorastettiin?

Keväällä kunnostettiin Koi-
vulan halki kulkevaa puis-
topolkua. Viime Extrassa 
Lukijan kynästä –palstalla 
valitettiin, että puisto-
tie on pilattu, kun se 
on sorastettu liian 
karkealla soralla. 
Homma piti ihan 
tarkastaa ja näin-
hän se on, että terä-
väsärmäistä mursketta 
on vedetty pintaan. Se tun-
tuu jopa kengänpohjien läpi. 
Se haittaa myös pyöräilyä. 
Moni puistopolkua käyttänyt 
ei enää siellä kulje, varsinkin 
koirankusettajat ovat poissa, kun koiratkaan ei tykkää.

Voisiko teknisen puolen päällikkö hoitaa asian kuntoon? 
Kyse ei ole isosta rahasta, vaan hyvästä tahdosta. 

Kiitosta yrittäjille

Puistopolku soras-
tettiin liian karkealla 
soralla. Mummotkaan 
ei tykkää.

Orimattilan vahvuus on henkilöissä, jotka ovat luoneet vahvaa 
yritystoimintaa ja sitä kautta tarjonneet satoja työpaikkoja. 
Heitä löytyy suurista ja keskisuurista yrityksistä, mukaan 
lukien myös maatalous ja pienyritykset.

Yrittäjiä tulisi kaupungin muistaa, mieluummin ennemmin 
kuin paikallisia päättäjiä. Esimerkiksi Ruskovillan Anne-
li Wahlsten ja Ferroplanin Pentti Patosalmi ovat tehneet 
huikeaa yritystyötä, joka tulisi huomioida. Elinkeinojohtaja 
Kimmo Kuparinen voisi hyvinkin laittaa vaikka presidentille 
Orimattilan kaupungin esityksen, että jokin isompi kunnia-
merkki olisi heille paikallaan. Näin Suomi100 ja Orimattila 
25 vuotta kunniaksi.

- - -
Sitten välitetään erityiskiitos Hotelli Teltalle, joka viikkoa 

ennen kantreja majoitti kaksi porilaista motoristia. Hotelli 
Teltta sai erinomaista kiitosta hyvistä palveluistaan ja erittäin 
viehättävistä majoitustiloistaan. 

Kaverit antoivat koko Kehräämölle plussaa ja totesivat: 
Upea paikka!

Reijo Välkkynen     www.olanextraa.fi

Syyskuussa
tavataan
ke 6.9.

Luhtikylän Nuorelassa tapahtuu 9.9.2017

Suomenhevonen 110 vuotta
Luhtikylässä suunnitellaan ja viilataan aikatauluja vimmatusti sekä 
tehdään viime hetken järjestelyjä seuraavat pari viikkoa. Suuri 
suomenhevostapahtuma lähestyy ja odotukset ovat korkealla. 
Järjestäjät Luhtikylän Nuorela ry:stä toivovat luonnollisesti pouta-
säätä ja suurta yleisömäärää sekä rentoa meininkiä koko päiväksi.

Esitelläänpä hieman paikallisen hevostallin osuutta tapahtumassa:
Hubertusratsastusnäytöksessä Ali-Seppälän tallin väki versioi 

alkuperäistä ketunmetsästystä. Tämä perinteinen tapahtuma 
järjestetään tallilla joka syksy. 

Metsästäjät kautta Euroopan pitävät Hubertusta suojelupyhimyk-
senään ja koska metsästys silloin suoritettiin ratsain, tuli pyhästä 
Hubertuksesta myös ratsastajien suojelupyhimys. Nimenomaan 
ratsastajien suojelupyhimyksenä häntä on kunnioitettu jo yli tuhat 
vuotta. 

Metsästys alkaa, kun “kettu” ilmestyy näkyviin ja koko suuri 
ratsulauma karauttaa kiitolaukkaa repolaisen perään. Ketunhän-
nän napannut on voittaja ja seuraavana vuonna hän saa kunnian 
toimia metsästettävänä “kettuna”. 

Tapahtumassa nähtävässä näytöksessä jahdataan “kettua” 
kuvainnollisesti, joten mainitaan vielä erikseen, että eläimiä ei 
ole vahingoitettu, eikä vahingoiteta tapahtumassa, eikä se ketun-
häntäkään ole aito. Mutta vauhtia ja jännitystä joka tapauksessa 
on luvassa!

Ali-Seppälän tallin hevosilla pääset myös minivaellukselle 
tapahtumapäivänä. Mikä tilaisuus kokeilla ratsastusta helposti 
ja turvallisesti! Näe maailma hevosen selästä, tutustu hevosen 

keinuvaan askellukseen turvallisesti taluttajan kanssa kävelyvauh-
dilla. Rauhallisilla hevosilla voivat ratsastaa kaikki, myös täysin 
kokemattomat lapset sekä isokokoiset isätkin. Tuo ratsastamaan 
ystäväsi, joka ei ole koskaan uskaltautunut hevosen selkään tai 
lähde koko perheen voimin kokeilemaan ratsastusta. Oman, noin 
25 minuutin vaelluksen, voi varata paikan päällä varauslistasta, 
joten koko päivää ei tarvitse jonottaa. Vaelluksen hinta on 10 
euroa/hlö.   

Suomenhevonen 110v.-tapahtuma järjestetään Luhtikylän 
Nuorelassa lauantaina 9.9.2017 klo 10.00-17.00 Keiturintie 56, 
16510 Luhtikylä. Koko perheen tapahtumaan ei ole pääsymaksua. 
Lisätietoja facebookista Luhtikylän Nuorelan sivuilta tai netistä: 
www.luhtikylannuorelary.webs.com

Keppareille järjestetään oma kilpailunsa,
tässä kutsu kisaamaan:
SUOMENHEVONEN 110V.
-JUHLAKILPAILUT KEPPAREILLE
Luhtikylän Nuorela ry järjestää 9.9.2017 Suomenhevo-
nen 110v-tapahtuman yhteydessä keppihevosten este- 
ja kouluratsastuskilpailut. Kilpailemaan ovat tervetulleita 
kaikenrotuiset keppihevoset!  
OHJELMA:
Lauantai 9.9.2017 klo 10.30. ESTERATSASTUS
 klo 15.30 KOULURATSASTUS       
Ilmoittautumisohjeet sekä tarkemmat tiedot löytyvät ta-
pahtumajärjestäjän sivuilta.

Orimattilan kaupungin tiedote 7.8.2017:

Hennan omakotitontit myynnissä
jatkuvan haun periaatteella
Hennan ensimmäiset omakoti-
tontit ovat nyt jatkuvasti haet-
tavana. Kesän hakuaikana 
omakotitontteja haki kaksi 
hakijaa (varaus on voimassa 
9.10.2017 asti). Minttukujalta 
oli haettavana 11 omakotitont-
tia. Tonttien hakuaika päättyi 
4. elokuuta. Tonteille pääsee 
rakentamaan vuoden loppuun 
mennessä. Juna alkaa pysäh-
tyä Hennassa neljän kuukauden 
kuluttua.

– Ensimmäinen hakukierros 
on hyvä startti Hennan tont-
timyynnille, elinkeinojohtaja 
Kimmo Kuparinen Orimattilan 
kaupungilta sanoo. Kevään Rak-

samessut osoittivat, että kiin-
nostusta uutta aluetta kohtaan 
löytyy. Omakotitonttien myynnin 
kannalta tärkein ajankohta on 
ensi kevät.

- Odotamme myös junaliiken-
teen käynnistymisen lisäävän 
kiinnostusta aluetta kohtaan, 
Kuparinen kertoo. Minttukujan 
tonttien jälkeen seuraavat tontit 
suunniteltu myytävän Korian-
terikujalta aikaisintaan 2018.

– Uusilla alueilla tonttikysyn-
tä on aiemminkin Orimattilassa 
ollut aluksi hidasta, mutta on 
useasti vauhdittunut, kun alue on 
rakentunut valmiimman näköi-
seksi. Näin kävi myös Pennalan 

Ylä-Hankaanojan alueella, jossa 
ensimmäisellä hakukierroksel-
la tuli pari hakemusta, mutta 
nyt lähes kaikki 30 tonttia on 
myyty, maankäyttöinsinööri 
Ossi Hosiaisluoma Orimattilan 
kaupungilta kertoo. Orimattilan 
kaupunki odottaa yhteydenotto-
jen lisääntyvän viimeistään ensi 
keväänä.

Hennan markkinointi käyn-
nistymässä syksyn aikana…

Alueen markkinointia käyn-
nistetään alkusyksyn aikana. 
Syyskuussa on käynnistymässä 
sosiaalisessa mediassa jaettava, 

visuaalinen asukaskysely, joka 
suunnataan erityisesti radanvar-
ren asukkaille. Kyselyn avulla 
kerätään tietoa potentiaalista 
Hennaan muuttavista asukkaista 
ja heidän asumisvalintoja ohjaa-
vista teemoista. Samalla lisätään 
Hennan tunnettuutta ja näky-
vyyttä. Syksyn aikana Hennalle 
perustetaan myös sosiaalisen 
median kanavia. Hennan ensim-
mäinen markkinointisuunnitelma 
on juuri valmistunut. Poliittinen 
seurantaryhmä käsittelee suun-
nitelmaa syyskauden ensimmäi-
sessä kokouksessaan.

Piia ja Johanna ovat täyttä poweria!
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Uusi kuvasto ilmestynyt!

www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

VahvaTassu
Kärrytie 6.

Aukiolomme: Ma – pe 10-18, la 10-14
facebook.com/vahvatassu

puh. 044 796 0532

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Trimmaus-
palvelut

Tuija Niskanen
puh. 041 434 9276

(5€ /koira,

kahvitarjoilu)

Kynsien-
leikkaus-
päivä
la 26.8. klo 9-14

Ohjelma:
Siltajuhlat avaa Kirsi Liukkonen-Hämäläinen
Niemenkylän-Tönnön Nuorisoseuran puheenjohtaja

Yhteislaulua Eki Jantunen

Musiikkiesitys Orimattilan Naiskuoro

Muuta ohjelmaa Järjestäjät ja yleisö pukeutuu tilaisuuteen
mahdollisuuksien mukaan perinteisiin suomalaisiin arki- ja 
juhla-asuihin. Tapahtuman aikana yleisö voi tutustua ja ar-
vuutella vanhojen esineiden käyttötarkoituksia.

Kuulemme tarinoita Tönnön sillasta, koulusta, myllystä ja 
elämästä. Eki Jantunen haastattelee.

Köydenvetokilpailu Joukkueet  Länsi – Itä.   

Kahvio, muurinpohjalettuja, karjalanpiirakat, makkaranmyyntiä 
koko tapahtuman ajan.

Tönnön Mylly avoinna yleisölle. Myllyltä voi tehdä ostoksia. 

Tapahtuman juontaa Eki Jantunen. Vapaa pääsy. Tervetuloa!
Siltakuja, 16300 Orimattila 

Järjestää Niemenkylän-Tönnön Nuorisoseura ry 
Tönnön Siltajuhlat on osa Suomen itsenäisyyden
satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017.

TÖNNÖN SILTAJUHLAT
- YHTEISLAULUN MERKEISSÄ

Su 20.8. 2017 klo 15 -

ry 

- L u k i j a n   k y n ä s t ä - 

Tällä palstalla saa ottaa kantaa asioihin ja olla omaa mieltään, 
mutta ketään ei saa henkilökohtaisesti loukata. Asiattomia nä-
kemyksiä ei julkaista.
Mieluusti mielipiteet sähköpostitse: reijomedia@hotmail.com tai 
sitten soittamalla toimitukseen: 050 336 8425.

ARTJÄRVI-PÄIVÄT sujuivat 
taas mukavasti ja sadekaan ei 
päässyt sotkemaan pahemmin 
kuvioita. Lauantain toritapahtuma 
on se suurin huipentuma, joka 
vetää väkeä urheilukentän ja 
Vuorenmäen maisemiin useita 
satoja ihmisiä. Niin kävi tänäkin 
vuonna. Tosin moni valitteli tori-
kauppiaitten vähenevää määrää, 
kun se tippuu vuosittain. Suurin 
syy siihen lienee se, ettei kauppa 
käy enää niin kuin takavuosina. 

Joka tapauksessa isot kiitokset 
lähtee Artjärvi-päivien järkkää-
jille, jotka vuodesta toiseen jak-
savat tehdä upean tapahtuman. 
Se on vahva talkoovoiman näyttö, 
että Artjärvelläkin osataan!

KANTRIMEININKIÄ sujui tänä 
suvena hienosti. Kulkue keräsi 
jopa pari tuhatta hurraajaa teiden 
varsille. Perjantai-iltaa saatiin 
viettää melko nätissä kesäil-
massa, kun ensin taivas satoi 
alkuillan pahimmat paineensa 
alas. Perjantaille oli saatu ihan 
kivoja bändejä esiintymään, kiitos 
paikallisillekin osaajille. Mikko 
Alatalo oli hyvä valinta ja ylei-
sö tykkäsi entisen maalaispojan 
musisoinnista.

Lauantai ei vetänyt ihan niin 
hyvin kantriväkeä kuin perjantai. 
Moni tuumasi, että illan vetonaula 
Jukka Kuoppamäki taitaa olla jo 
parhaimmat biisinsä laulanut…

Joka tapauksessa kulkueesta ja 
kantreista jäi niin hyvä mieli, että 
Hanski & kumppanit suunnittele-
vat jo ensi kesän kantrimeininkiä. 
Silloin onkin juhlahumua, kun 
kantrit ovat olleet ja eläneet jo 
30 vuotta! Orimattila voisi olla 
ylpeä tästä erikoisesta kesäta-
pahtumastaan. Sen kaupungin 
ylin johtokin voisi jo nyt merkitä 
allakkaansa, eli 20.-21.7.2018 
ja lähteä mukaan riemuilemaan.

Horsmaa…
Olemme koko kesän saaneet 
ihastella kuinka Orimattilan val-
tuustosalin edustalla ovat ruusut 
kukkineet kauniisti sopusoin-
nussa rentunruusujen kanssa. 
Onko kyseessä joku taiteellinen 
vaikutelma vai onko kyseessä 

näkemys, että tervetuloa valtuus-
tosaliin ruusut ja rentunruusut? 

Joka tapauksessa se on ai-
ka erikoinen näkymä. Onneksi 
olkoon vaan kaupungin puutar-
haosastolla, ihan hymyn kera.

Ei päättäjä

Jättiputkia 

on löytynyt
Extraa-lehden toimitukseen on 
lähetetty kaksikin eri jättiputken 
kuvaa, joista toinen oli Helsin-
gintien varrella, mutta se on nyt 
jo katkaista. Juuret ilmeisesti 
jäivät maahan, eli sitä ei ole 
lopullisesti tuhottu?

Toinen jättiputki kasvaa Koi-
vulassa, josta ei kerrottu tar-
kempaa kasvupaikkaa, kun 
pelättiin, että siitä ilmoituksesta 
joutuu maksamaan kaupungin 
ympäristöviranomaisille jonkun 
ilmoitusmaksun…

Jättiputki on tosi vaarallinen 
ja se tulisi hävittää juurineen. 
Kasvi aiheuttaa palovammojen 
kaltaisia oireita, jos sitä kosket-
taa paljain käsin.

Toimitus

Tämä jättiputki rehottaa 
jossain Koivulassa.

Mistä johtuu?

Olen yleisurheilusta tykännyt 
koko ikäni ja nyt heitän miel-
täni askarruttavan kysymyksen 
myös muille pohdittavaksi: Mi-
hin on kadonnut Jymyn nuoret 
9-15-vuotiaat yleisurheilijat pii-
ritasolta? Vielä viitisen vuotta 
sitten jymyläisiä vilahteli run-
saasti yu-tilastoissa. Nyt heitä 
on mukana enää muutamia.

Nuoria Orimattilassa kyllä riit-
tää, mutta nyt mättää jostain 
syystä, kun maineikas Jymyn 
yleisurheilu ei enää orasta. 
Onko jotain tehtävissä, vaikka 
kyse onkin vapaaehtoisesta 
toiminnasta?

YU-veteraani

Palojoki
vaahtoaa
Mistä johtuu Palojoessa Läh-
depuiston koskessa syntyvä 
vaahto? Se ei ole normaalia 
vesivaahtoa, sillä se ajelehtii 
lauttoina aina Porvoonjokeen asti. 
Jokin kemikaali sen aiheuttaa? 
Olisiko jollain ympäristövaliokun-
nan jäsenellä pikkasen tarmoa 
selvittää asiaa?

Palojoen puolesta
Nätti näky valtuustosalin edustalla. Ruusuja ja ren-
tunruusuja koko kesän.

Tämä jättiputki oli Helsin-
gintien pyörätien varrella.

Kesätapahtumien 
muisteloita…

Kantrien hurmuri.

Artjärvellä tavattiin tuttuja (alla) ja kantrikulkueessa vanhoja traktoreita.
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Asunto Oy Orimattilan Lemmensilta
Lemmenraitti 8, Orimattila

Uusia rivitaloasuntoja hyvällä ja rauhallisella paikalla
keskustan tuntumaan. Lämmitysmuotona edullinen maa-
lämpö vesikiertoisella lattialämmityksellä sekä jokaisessa 
asunnossa huoneistokohtainen, koneellinen ilmanvaihto, 
jossa lämmön talteenotto. Jokaiseen huoneistoon kuuluu 
oma varasto. Nopealla varaajalla on mahdollisuus vaikuttaa 
oman asuntonsa sisustusratkaisuihin. Arvioitu valmistumi-
nen 4/2018. Arvioitu hoitovastike 1,80€/m2.

Erkontie 12, Orimattila. 
(03) 777 8204,
0400 845401

Uusia rivitaloasuntoja Orimattilaan

Rakentaja:     RS-pankki:
 

Huoneistokoot ja hinnat

1h+kk+s 38 m2 mh.   45 700 €    vh. 106 500 € 
2h+kk+s 50 m2 mh.   54 500 €    vh. 134 500 €
3h+k+s+ak 72 m2 mh.   63 300 €    vh. 178 500 €
4h+k+s+ak 90 m2 mh.   70 500 €    vh. 214 500 €

Sovi ensiesittely!

Energiaviidakko tihenee
- vai onko jo liian tiheä?
Jos kesää 2017 sitten olikaan, 
niin nyt se vääjäämättä lähe-
nee loppuaan. Toivottavasti 
meille iskee vielä kuitenkin 
kunnon inkkarikesä loppu-
huipennukseksi.

Talvella paksummat villasu-
kat vai laitatko lisää pökköä 
pesään. Lämpöä tupaan. Sii-
näpä on syksyinen kysymys.

Asunto pitää lämmittää 
talvella joka tapauksessa, 
oli kesä kuinka kuuma tai 
kylmä tahansa. Asunnon 
lämmittäminen ja käyttöve-
den tuottaminen on asumisen 
perusasioita. Niin kauan kun 
on ollut vaihtoehtoja energian 
tuottamisessa, on myös ollut 
pientä ja isompaa kiistaa siitä 
mikä on edullisin energian-
lähde pientalossa.

Vanhat kiistat
edullisuudesta
Kuluttajaa hämmensi aikoi-
naan sähkö- ja öljylämmit-
täjien kiista siitä paljonko 
kilowatin tuottaminen öljyllä 
tai sähköllä kustantaa. 60, 
70- ja vielä 80-luvullakin käy-
tiin varsinaista kiistaa kah-
den lämmitysmuodon, öljyn 
ja suoran sähkölämmityksen 
välillä. Nehän olivat vallitsevat 
energiantuottomuodot pien-
taloissa. Suoraa sähköläm-
mitystä markkinoitiin pienellä 
kilovattihinnalla. Unohdettiin 
kokonaan kuukausi- ja siir-
tokulut. Näin saatiinkin hin-
ta näyttämään edulliselta. 
Öljylämmitystä taas mark-
kinoitiin kattiloilla, jotka il-
moitettiin toimivan yli 100 % 
hyötysuhteella. Kiistat joskus 
kärjistyivät. Toisaalla Neste 
sponsoroi öljylämmittäjän 
osapuolta ja isot sähköyhtiöt 
toista puolta. Kuluttajaparka 
ei tiennyt ketä uskoa. Vielä 
kun ministeritason päättäjä 
ilmoitti muutama vuosi sitten, 
että öljylämmitys on vastoin 
perustuslakia. Monelle hätäi-
selle öljylämmittäjälle syntyi 
paniikki, joka aiheutti sen, et-
tä melko uusia öljypannuja 
ilmestyi keltaisen pörssin 
(entisten nuorten netti) si-
vulle ja muutenkin myyntiin 
pilkkahinnalla. Säälinsekaisin 
tuntein purettiin useita uudeh-
koja hyväkuntoisia öljylaitteita 
pois käytöstä uusien maa-, 
pelletti-, aurinko- ja kuuläm-
pölaitteiden tieltä. Onneksi mi-
nisterin lausunto huomattiin 
muutaman kuukauden päästä 
lipsahdukseksi, joka oli lau-
suttu pikaistuksissaan, mitään 
sillä tarkoittamatta.

Tilanne on nyt
hieman toinen
Kuluttaja on nyttemmin oival-
tanut, että takin voi kääntää 
muuallakin kuin Mallusjoella. 

Hallitusta seuraten, eilen an-
nettu lausunto ja vakuutus voi 
olla huomenna aivan toisessa 
muodossa. Kansa on oppinut 
tarkistamaan energiatarpeen-
sa rauhassa, ennen kuin tekee 
hätäisiä muutospäätöksiä. 
Vaihtoehtojen tarkasteluun 
uhrataan aikaa enemmän. 
Myös tietotaso on parantu-
nut, eikä heti tehdä päätök-

siä houkuttelevien tarjousten 
perusteella. Vanhoja toimivia 
laitoksia ei hetken mielijoh-
teesta hävitetä pois.

Aurinkolämpö
kummittelee…
On se ihminen erikoinen olen-
to. Uskon joulupukkiin vielä 
ymmärtää. Onhan se muka-
vaa, että lapset saavat tukea 
aikuisilta joulupukin uskoon, 
mutta… Aurinkolämpö on ai-
van joulupukkiin verrattava 
asia. Aurinkopaneeleilla ei 

tosiaankaan voi lämmittää 
omakotitaloa tai sen käyt-
tövettä. Osalämmitykseen 
siitä kyllä kesällä on, mutta 
takaisinmaksua kokonaan 
ei tapahdu koskaan. Lait-
teet ovat 5-7 vuoden jäl-
keen täyttä romua ja kallis 
(tai halpakin) investointi on 
mennyt hukkaan.

Mitään akkua ei ole vielä 
keksitty mihin edes viikon 
käyttötarvetta voisi varata 
kunnolla. Kirjoitus perustuu 
tosiasiaan, joka on koelai-
toksessa todettu jo vuosia 

sitten Orimattilan vanhalla 
kotitalousopiston mittauk-
sissa. Aurinko ei paista 
2017 vuonna yhtään sen 
lämpimämmin kuin vuonna 
1985. Muutenhan meistä tulisi 
paistinrasvaa koko porukas-
ta. Television tuijotus mökillä 
aurinkosähkön avulla kyllä 
onnistuu. Siinäkin akku on 
parasta ladata kotona täysille, 

jos sattuu kovin sateista keliä 
mökille.

Maalämpö ja ilma-
vesilämpöpumppu
Nykyaikaiset lämmitysmuodot 
on aina tulleet puheenaiheeksi 
kun energian hinta nousee 
jollakin lämmitysmuodolla. 
Varsinkin jos se on valtionyh-
tiön liiketoimintaan vaikuttava 
tekijä. Maalämmön suosiokin 
olisi jäänyt ehkä kokonaan tu-
lematta jos ei 70-luvulla olisi 
ollut kuuluisa energiakriisi. Se 

vauhditti laitekehitystä enem-
män kuin Sitran avustus-
markat yhteensä ja samalla 
teki Nesteestä miljardiyhtiön. 
Vaihtoehtolaitteet kehittyivät 
kovaa vauhtia kun öljyn ja 
sähkön hinta nousi pilviin. 
Kulutuksen hillitsemiseksi 
sammuteltiin mainosvaloja, 
kiellettiin ralliautoilu, pappa-
tunturista sammutettiin pe-
rävalo ja kaikkea muuta rat-
kaisevaa tehtiin, jotta saatiin 
energiaa säästöön. Maalämpö 
ja puulämmityslaitteista tuli 
pop-tuotteita. Energia-alan 

laitevalmistajia on nykyisin 
todella paljon. Tarjontaa riittää 
ja laitevalikoimaa on runsaas-
ti. Silti pitää olla hankinnassa 
tarkkana. Maalämmityskään 
ei aina ole sekään uusiutu-
vaa energiaa. Eihän se maa 
itsessään mitään lämmitä. 
Maa-ainekseen varautunut 
lämpömassa lämmittää put-
kessa kiertävää nestettä. Tai 
vesi ns. porakaivossa, joita 
nimitetään nykyisin lämpö-
kaivoiksi. Siinäkin nimessä 
nähdään ihmisen kekseliäi-
syyden. Juomavesi muuttuu 
lämpöakuksi kun kaivoon las-
ketaan kaksi muoviputkenpät-
kää. Maalämpökompressorin 
tuottama energia riittää jos-
kus koko energiantuottoon, 
mutta senkin potku loppuu 
joissakin olosuhteissa. Silloin 
tulee avuksi, tietenkin, suora 
sähkölämpö. Eli yksinkertai-
sesti sähkövastus lämmittää 
vettä, aivan samalla tavalla 
kun suorassa sähkölämmi-
tyksestä. Siinä ei ole mitään 
ihmeellistä tai väärää. On se 
vain kummallista, että sen 
esiintuominen on yhtä vaikeaa 
kuin aikanaan öljylämmittäjän 
olin vaikea sanoa, että ei se 
poltin ja pumppukaan pelaa 
ilman sähköä.

Energia-asiaa voi käsitellä 
monella tavalla. Kansanra-
diota kuuntelee sunnuntaisin 
suuri joukko vanhempaa vä-
keä. Luultavasti se on salaa 
kuunnelluin ohjelma Suomes-
sa. Niin moni nuorempikin 
ottaa osaa keskusteluun jos 
jossakin retostellaan ohjel-
man aihetta. Poliitikotkin ovat 

hokanneet ohjelman hyväksi 
koko kansan tietolaariksi. Oh-
jelmassa oli viimeksi erään 
maalaisukon energiansäästö-
tarina vuosien takaa. Ukolta 
kysyttiin, että mitenkä tämä 
energiakriisi on vaikuttanut si-
nun mopolla ajotottumuksiin, 
kun bensan hinta on noussut 
kaksinkertaiseksi pienessä 
ajassa. Ukko vastasi, että ei 
mitenkään, minä olen aina 
ostanut bensaa vain vitosella. 
Siinäpä oli viisas neuvo. Eli, 
pidä kulutus pienenä niin et 
kuluta liikaa. Se asia meinaa 
vain unohtua kun tuijotetaan 
vain energian hintaa.

Energiakysymys on vakava 
asia. Sen ansiosta tai vuoksi 
maapallokin pyörii. Energiaa 

ei tyhjästä luoda, eikä se mi-
hinkään koskaan häviä. Olo-
muoto muuttuu monella eri 
tavalla. Kun joskus oppisimme 
vielä energian valjastamaan 
omaan tarpeeseemme ja so-
pivaan muotoon.

Nykyiset lämmitysjärjestel-
mät muuttuvat koko ajan, ja 
myös kehittyvät. Neljänkym-
menen vuoden aikana perus-
asia on kuitenkin pysynyt en-
nallaan. Vähentämällä turhaa 
kulutusta säästät eniten, ol-
koonkin energianlähde mikä 
tahansa. Kyllä jämpti on niin.

Kirjoitti:
Kaikkien alojen

erikoisasiantuntija
Rafael Parantainen

Ilma- ja vesilämpöpumppulaitteet ovat helppokäyt-
töisiä, joten säätöhomma sujuu myös naisväeltä.

“ Energiakysymys on vakava asia. Sen 
ansiosta tai vuoksi maapallokin pyörii. 
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  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Palvelemme
ma-pe

7.00-17.00

SÄHKÖASENNUSTYÖT
AMMATTITAIDOLLA
TILAA 03 7777 444

LAATUTUOTTEET MEILTÄ!

AURINKOKENNOVALOT

*SIRKKA1600
*PÖLLÖ 900

850

850

10€

30€

40€TASKULAMPPUJA hyvä valikoima

9€

20€ 29€

KOULULAISTEN
PÖYTÄVALAISIMET

Alk.

TARJOUS!

TARJOUS!

11,50
Polatello
1xE27
PÖYTÄVALAISIN

PARTY-Valoketju
sisä/ulkokäyttöön
10 lamppua

Eri
värejä!

LED

Tulossa taas, joten laita ylös allakkaas!

SYYSMARKKINAT
LAUANTAINA 9.9. klo 9-13

Antti palasi Porvoonjoelle

Ympyrä on sulkeutunut
Orimattilalainen Antti Salo sai 
jo poikasena innostuksen per-
hokalastukseen. Porvoonjoki oli 
mieluinen kalastuspaikka. Sitten 
maailma kuljetti miestä muualle 
ja muutama vuosi sitten Antti 
palasi kotikonnuilleen, ja taas 
Porvoonjoki sekä kaunis luonto 
kutsuu mukaansa.

Kun Antilta kysyy, että mistä on 
syntynyt innostus perhokalas-
tukseen, niin hän vastaa:

- Ei minulla ainakaan ketään 
esikuvaa ollut, toisin sanoen 
en tuntenut ketään perhoka-
lastuksen harrastajaa. Luin 
paljon kalastuskirjoja, ja ehkä 
se siitä lähti, että halusin opetella 
perhokalastuksen niksejä. Kirja-
hyllyssä näkyy vieläkin löytyvän 
Toivo Mäkisen ”Perhokalastajan 
perustieto”, jossa tosin ei itse 
perhon heittämisestä ole mitään.

Perhokalastuksessa on Antin 
mielestä montakin asiaa, joka 
vie mukanaan.

- Ihan kuin muukin kalastus, 
perhokalastus on aina oma luon-
tokokemuksensa, koskaan ns. 
huonoa reissua ei ole. Kuten yksi 
ystävä minulle totesi: ”Se on si-
nulle henkistä joogaa”. Se pitää 
todellakin paikkansa. Kun sitä on 
tarpeeksi kauan harrastanut, niin 
itse heittäminen sujuu automaat-
tisesti, eikä sitä tarvitse miettiä 
yhtään. Itse heittäminenhän se 
viehättää, että saan perhon juuri 
sinne minne haluan, ja uimaan 
sen niin kuin haluan, ja kenties 
kalankin siitä kiinnostumaan.

Antti käykin ahkeraan perholla 
kalastamassa, useamman kerran 

viikossa
Porvoonjoki on Antin mieles-

tä hyvä perhokalastuspaikka. 
Ensinnäkin siksi, että se on 
lähellä ja hyviä paikkoja löytyy 
runsaasti, ja ei tarvitse tahkota 
samaa paikkaa aina.

- Niin, vaikka ajaisin satoja 
kilometrejä kalastamaan, niin 
itse heittäminenhän on aivan 
samanlaista. Perhokalassa en 
käy nykyään juurikaan muualla 
kuin merellä keväisin.

Muutkin voisivat Antin lailla 
innostua perhokalastuksesta…

- Totta kai, ja ihmettelen miksi 
eivät ole innostuneet. Mielletään-
kö se vaikeaksi, sillä sitähän se 
ei ole. Eikä perholla todellakaan 
tarvitse kalastaa vain lohta ja 
taimenta, vaan kaikki kalat 
kelpaa kohteeksi.

- Alan liikkeistä löytyy tarvit-
tavat välineet ja neuvontaa saa 
omiin tarpeisiin sopivien varus-
teiden hankintaan. Netistä tietysti 

löytyy myös kattavaa tietoa.
- Perhokalastuksen kursse-

jakin järjestetään missä oppii 
perustaidot. Myös DVD-levyjä 
löytyy. Tietysti olisi parasta, jos 
joku olisi vieressä näyttämäs-
sä ja korjaamassa virheitä. Itse 
heittoharjoitteluun ei tosin tarvi-
ta edes vettä, vaan se onnistuu 
vaikka kotinurmikolla.

Porvoonjoen kalatilanne on 
Antin mielestä hyvä.

- Joesta löytyy lähes kaikki 
yleisimmät kalalajit, kirjolohta-
kin sinne säännöllisti kipataan 
velvoiteistutuksina, itse en siitä 
perusta, sillä se ei mielestäni 

kuulu Porvoonjokeen. Isot turvat 
ovat itselleni pääkohde, soveltuu 
erittäin hyvin perhokalastukseen.

- Veden laatukin on parantunut 
paljon takavuosista, viimeisimpä-
nä Lahti Aquan käyttöönottama 
jätevesien hygienisointi UV-valol-
la, joka poistaa esim. kolibakteriit 
lähes 100% Hajakuormitusta tu-
lee jokeen tietysti myös, kuten 
viljely, karjankasvatus ym.

- Esim. kivisimppua löytyy 
Tönnöstäkin, joka on erittäin 
hyvä markkeri veden laadus-
ta. Ravut, simpukat ynnä muut 
pärjäävät oikein hyvin. Kaloja voi 
syödä huoleti, Antti toteaa, mutta 
tyytyy itse vaan valokuvaamaan 
isoimmat saamansa kalat.

- - -
Porvoonjoessa tavataan myös 
taimenia. Taimenten alkuperä 
on ”jokitalkkarien” tekemissä 
mätirasiaistutuksissa. Istutusten 
tarkoituksena on kotiuttaa taimen 
luontaisesti lisääntyväksi kalala-
jiksi Porvoonjokeen ja taimenen 
luontaista lisääntymistä on jo 
todettukin. Perhoon satunnai-
sesti tarttuvat taimenet eivät 
kuitenkaan ole Antin kalastuksen 
varsinainen kohde, sillä kyseiset 
kalat ovat Porvoonjoessa ja sen 
sivujoissa kalastuslain mukai-
sesti kokonaan rauhoitettuja.

Antti on tykästynyt perhokalas-
tukseen. Porvoonjoki kiehtoo 
miestä muutenkin, sillä sen 
luonto on äärettömän kaunis 
kulttuurimaisemassa.

Kahluuvarusteissa voi kalastaa vaikka kes-
kellä jokea matalimmissa paikoissa.

“ Ihan kuin muukin kalastus, perhokalastus 
on aina oma luontokokemuksensa, kos-
kaan ns. huonoa reissua ei ole. 

19.08. Orimattila Cruising, Kehräämö alk. klo 16.

Tönnön

Siltajuhlat
Yhteislaulun merkeissä. Nie-
menkylän-Tönnön nuorisoseura 
ry järjestää perinteiset Siltajuhlat 
Tönnön museosillalla sun-
nuntaina 20.8. klo 15. Ta-
pahtumassa on esillä pe-
rinnepukeutuminen sekä 
vanhoja esineitä ja työvälineitä.

Kuulemme myös tarinoi-
ta Orimattila- Niemenkylän 
alueelta, koulusta, myllystä. 
Orimattilan Naiskuoro esiin-
tyy. Köydenvetokilpailu Länsi 
vastaan Itä. Kahvio, muurinpoh-
jalettuja, karjalanpiirakat sekä 
makkaranmyynti pisteet ovat 
avoinna koko tapahtuman ajan. 
Juontajana toimii Eki Jantunen.

Tapahtumaan on vapaa pääsy. 
Tervetuloa!

Tönnön Siltajuhlat on osa 
Suomen itsenäisyyden sata-
vuotisjuhlavuoden ohjelmaa 
vuonna 2017.

Tulevia kivoja jutskia…

Taas nähdään upeita vanhoja autoja Kehräämöllä.

20.08. Tönnön Siltajuhlat klo 15.
06.09. ja 09.09. Suomenhevosen päivä Luhtikylän Nuorelassa.
09.09. Syysmarkkinat keskustan alueella klo 9-13
14.10. Pirä ittestäs hualta, Kehräämö klo 10-14.
- - -
Huom! Muutokset mahdollisia.
Mikäli haluat tapahtumastasi maininnan Olan Extraan, niin lähetä 
pikku postia: reijomedia@hotmail.com
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Rakkaudesta liikuntaan 

www.alfamover.fi

www.gym23.com

AVOIMET OVET
21.-27.8.

Koko viikon ajan
ilmaiset jumpat
AlfaMoverilla ja
ilmaiset treenit
Gym23:n salilla!

Kehräämö, Pakaantie 1,
puh. 0400-931237

Lattiaviikot
Värisilmässä 15.8. - 2.9.
- Vaikka ulkomaalauskausi vielä jatkuukin useita viikkoja 
säiden salliessa, on aika ruveta miettimään syksyn remon-
tointitarpeita. Aloitamme kampanjaviikot elokuun puolessa 
välissä suuntaamalla katseet lattiaan, kertoo kauppias Aimo 
Lappalainen Värisilmästä.

- Olemme koonnet kasalle uutuudet kaikista eri lattiama-
teriaaleista, nyt kannattaa tulla tutustumaan kuinka upeita, 
mukavia ja helppohoitoisia tuotteita lattiaan on tarjolla.

- Uusimme myös varastovalikoimaamme, ja nyt onkin mah-
dollisuus hankkia superedullisesti poistomyynnissä olevia  ma-
teriaaleja, vaikka remontin ajankohta olisikin vasta myöhemmin 
syksyllä. Tarvittaessa hoidamme varastoinnin sinne asti.

- Rajuja tarjouksia luvassa etenkin laminaateissa ja parketeissa! 
Lisäextrana toimitamme kaikki lattiat kotiisi RAHTIVAPAASTI 
kampanja-aikana!

- Värisilmän kampanjaviikot jatkuu syksyn aikana myös muilla 
tuoteryhmillä, luvassa on vastaavia tempauksia mm. keraamisten 
laattojen sekä tapettien kanssa, seuraa siis ilmoitteluamme 
lehdissä, nettisivuillamme sekä facebookissa, Aimo suosittaa!

ORIMATTILAN SÄHKÖ- JA
KONEHUOLTOKESKUS OY

ilmalämpöpumput

KÄRRYTIE 4, ORIMATTILA/

HUOLTOPORTTI Sillankorvankatu 50 Hyvinkää

puh.03-872872 ja 050-443 5245

VARAUDU AJOISSA
LÄMMITYSKAUTEEN!

Meiltä ilmalämpöpumppujen lisäksi myös poltto-
maalatut, kotimaiset ilmalämpöpumppujen

laadukkaat SUOJAKATOKSET!

5
vuoden
takuu!

Piia ja Johanna kohti huippua

Me tehtiin se!
Orimattilan neitoset Piia Andelin ja Johanna Kokko tekivät sen, 
he vetivät rankan Arctic Challenge kisan läpi lauantaina 22. hei-
näkuuta!!! Samaan aikaan, kun me muut naatittiin kantreista, niin 
Piia ja Johanna taistelivat elämänsä hurjimman kisan.

Tässä Piian sydämen vuodatusta Levin valloituksesta noin vuo-
rokausi kisan jälkeen:

- Oon hitsin ylpeä MEISTÄ Johannan kanssa. Helppo ois ollu 
antaa periksi, monessa kohtaa... alkumetreistä asti, mut ei! Me 
kuitenkin tehtiin se! Jos jotain päättää, niin kyllä siihen pystyy. 
Tää on ihan omasta päästä (ja kunnosta) kiinni. Tahtotila pitää 
olla suuri, suurempi, SUURIN ja sillä mennään.

- Se oli jännä, kuinka se kylmyys hävis, kun matkaan lähdet-
tiin, lammen yli uiden, pölkky mukana. Adrenaliinit oli kyllä niin 

tapissaan, että siitä ylemmäs ei ois voinnu päästä. Se oli mulle 
kaikkeista suurin itseni ylitys, koska mähän en tunnetusti koskaan 
ui, en edes kastele järvessä itseäni ikinä Suomessa…

- Lammen jälkeen ryömittiin sähkökelojen ali ja yli.., eturinnet-
tä ylös ja ”bensatankit”. Jos joku löis mulle niiiiiiiiiiin painavan 
bensakannun käteen ja sanois, että siirrä tota pari metriä, se ei 

nousis senttiäkään... mutta, siellä se vaan nousi ja sitä kannettiin 
pieni reitti, ylä- ja alamäkeä. Olin aivan loppu jo siinä vaiheessa!!

Siitä rinnettä alas ja seuraavaan vesiesteeseen. Taas mun inhoa-
maa vettä ja vielä liejua ja mutaa ja kaikkea ällöä... ponttooneita 
pitkin lammen yli. Joo, ei voinu hyppiä, vaan vatsallaan mentiin, 
aina pää edellä lampeen ja ylös seuraavasta ponttoonista. Sitten 
rappusia pitkin takas eturinteen huipulle. Siellä traktorin renkaan 
pyöritystä ja yli-ali -este, köydet ja sit vaihteeksi suohon. Välillä 
oltiin lantiota myöten suossa ja se ei meinannu loppua koskaan.

Ou nou…

- Maailmancupin rinne alkoi verkkojen ali ryömimisellä... onnex 
sitä huippua ei koskaan nää noissa mäissä.., tuntu että reidet 
ja pakarat (mulla myös pohkeet) räjähtää. Ei vaan voinnu katsoa 
eteenpäin, koska aina kun luulet olevas huipulla, aukeaa sun 
silmien eteen seuraava nousu ja seuraava ja seuraava.., se syö 
niin miestä ja naista.

- Sen rinteen päällä sit hiekkasäkit. Voi apua.., kyllä siinä kirosa-
nat lensi, kun me sitä raahattiin ja pyöriteltiin taas merkitty reitti 
mäkeä alas ja ylös. Voi v...u! Ja siitä vähän matkan päässä oli 
betonimöhkäleet ketjun ja rautaputken päässä. Jep, kaks pientä 
tyttöä sitten lähti sitä viemään merkityn reitin.., taas oli alamäkeä 
ja ylämäkeä, sekä pieni ”esteen ylitys”. Jäätävää!!!! 

- Rinnettä alaspäin ja elettiin toivossa, ettei enää tarvis yhtään 
rinnettä kavuta ylös.., alhaalla oli taas lampi, niin KYLMÄ, että 
kun sieltä noustiin, tuntui ettei jalat enää liiku.., ihan kohmeessa, 
ei tuntunu enää edes jalkapohjia ja lenkkareissa sellaisia ihania 
valkoisia munan näköisiä juttuja, jep!

- Seuraavaksi verkko ja tasapainopuut. Ja seuraava rinne.., voi 
vee! Ja se jatkui ja jatkui ja jatkui.., vetästiin horsmat mukaan 
hyttysten hätistelyyn, kun niitä alko tunkemaan jo suuhunkin. 
Mutta SE OLI VIIMEINEN RINNE. Rinnettä alaspäin.., jeeeeeeeeeeee! 
Monkeybarsit ja seinänylitykset.., sit täytettiin pienellä reikäisellä 
sangolla yhtä isoa sankoa.., sehän oli kans loputon suo.

- Mut me selvittiin. Varmasti elämäni rankin liikunnallinen suo-
ritus potenssiin tuhat. Mietittiin Johannan kanssa aamupalalla, et 
lähettäiskö ens viikolla uudestaan, jos ois mahdollisuus. EI!!! Ei 
noita ihan joka päivä suoriteta. Eilen ei jaksanut mitään, oli niin 
poikki.., ihan joka paikka. Uni tuli illalla nopeasti. Tänään on ollu 
kauhea nälkä, ihan koko ajan...

Ainiin... Te, ketkä olette jaksanu lukea tänne asti... Se pölli ei 
painanut yhtään mitään noiden suoritusten jälkeen, ei niin mitään!

- Mitä tosta reissusta jäi: ilo, onni ja itsensä ylittämisen tunne 

hyvän ystävän kanssa, hurja määrä mustelmia, ihanan kipeät 
lihakset, miljoona onnistumisen hetkeä, ihania muistoja.

Se oli rankka reissu, mut tulihan tehtyä :-)
- Kiitos kaikille tsempeistä. Huikeeta, kuinka paljon ihmiset seuras 

meitä tavallisia tallaajia, jotka saatiin päähämme et lähetäänpä 
Leville Arctic Challengeen. Siistiä.

Tässä ollaan aivan mär-
kinä lammessa rämpimi-
sen jälkeen.

- Nyt me tiedetään mitä on kunnon hapotus!
Tässä tullaan jo maaliin, huh.

Lastentapahtuma
Lato-orkesteri

Lato-orkesteri esiintyy Kuivannon Maamiesseurantalolla sunnun-
taina 3.9. klo 15-16.

Ovet aukeaa 45min ennen tapahtumaa. Liput vain ennakkoon 
12 euroa, alle 1-vuotiaat ilmaiseksi. Lippuja myyvät: Verhokulma 
Orimattilassa sekä Kukkariihi Nastolassa. Tapahtumassa kahvio 
(huom. vain käteinen). Tervetuloa! Koskustentie 1422.

Järjestäjänä Kuivannon Maatalousnaiset

“ Varmasti elämäni rankin liikunnallinen 
suoritus potenssiin tuhat. 

“ Oon hitsin ylpeä MEISTÄ Johannan kans-
sa. Helppo ois ollu antaa periksi, mones-
sa kohtaa... alkumetreistä asti, mut ei!
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Kantrit meni…

Se on sitten kesä lusittu, kun 
kantrit saatiin puitua. Oheisessa 
kuvassa lienee väliaikainen put-
ka Torikulman edustalla, jonne 
polliisi ensin taltutti pahimmat 
tapaukset?

Ensi vuonna on sitten uudet 
kantrit ja saapas nähdä millainen 
komia kulkue nyt saadaan aikaan. 
Elinkeinopomo Kuparinen oli saa-
nut potkittua kaupungin traktorin 
lavalle peräti kahdeksan valtuu-
tettua! Meikä suosittaa jatkossa 
äänestämään lavalle nousseita 
Riitta Lonkaa, Tero Niemistä, Sari 
Sikkilää, Juha Hämäläistä, Heli 
Lehtelää, Venla Avellania ja Tuula 
Koivusta sekä Ville Erolaa, joka 
ääniharavana oli traktorikuskina. 
Hienoa!

Kaupungin traktorikuskiksi 
pääsee aina neljäksi vuodeksi 
ääniharava, joten seuraava kuski 
voi hyvinkin olla Kirsti Laatunen.

Kantrikulkue oli historian paras. 
Eetvartin suosikkeja jopa liikaa.

- - -
Kantrikahvituksesta vastasi uu-
det missit, kun Riitta Väisänen 
oli perjantaina keikalla Tuurissa. 
Munkkia ja kahveeta tarjoilivat 
tällä kertaa Sirpa ja Anne. Mänt-
sälä mielessäin.

Musiikillisesti parasta oli 
Eetvartin mielestä paikallinen 
Freeband, jossa papat ja Sami 
sekä Esko jaksaa hillua. Nyt ei 
vaan lentänyt yhtään naisten pik-
kuhousuja lavalle. Äijien soundi 
on sitä luokkaa, että se on yhtä 
reipasta soittoa kuin Souvareilla 
konsanaan. Voisivat heittää keik-
kaa muuallakin kuin Orimatti-
lassa. Näverin poikien laulu soi 
ja varsinkin 60-luvun biisit ovat 

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. 10.500 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
06.09.2017

Perinteiset
SYYS-
MARKKINAT

LA 9.9.-17

TORSTAITANSSIT
klo 14-17.30, liput 10,-
24.08. Tuplawernet
31.08. Hollolan harmonikat
07.09. Saturnus &
 Anu Keronen
14.09. Astra
21.09. Pepe Enrothin yhtye
28.09. Siru Koskisen orkesteri
05.10. Jussi Roponen
12.10. Duo Köpi Koski ja
 Esko Kangasjärvi
19.10. Focus & Sakke Kotilainen
26.10. Mikko Järvinen yhtye

SUNNUNTAITANSSIT
klo 17-21.30, liput 14,-
22.10. Teijo Lindström&Kaiho
29.10. Ippe Mansikan orkesteri

Kehräämön
iloiset tanssit
Tervetuloa viihtymään!

www.orimattilankehraamo.com

Siru Koskinen

Teijo Lindström

Kymmenien vuosien
kokemuksella
SELVÄNÄKIJÄ MARJA
Varaa aikasi 040-5687380
www.marjahuovinen.com
Facebookissa:
Selvänäkijä Marja Huovinen

torstaisin klo 17-19.
3. krs. Pekka

Löytty 044 3160 925

SUOMI-
TIKKAA

Kehräämöllä

t

AT

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

ORIMATTILAN KANTRIKATSASTUS

SOITA
045 693 3748

Topintie 2B
Orimattila

www.omkk.fi

Kotimainen katsastusasema

39€

KATSASTUS
alk.

- rekisteröinti- ja
  muutoskatsastukset
- rekisteröinti
Palvelemme ma-pe 9.00-17.00
Varaa aika puh. 045 693 3748

mahtavia!
- - -

Kantrit on muuten ihka oikeassa 
paikassa. Kehräämön nurtsikko 
tarjoaa mitä parhaimmat puitteet, 
joten jatkossakin sinne, vaikka 
muutamat hinkuvat niitä sinne 
jonnekin muinaiseen puistoon. 
Kehräämöllä on hyvät energiat 
ja fiilis!

* * *
Mielenkiintoinen asia nousee 
nyt väkisinkin mieleen.., Riitta 
Lonkahan on nykyinen Orimat-
tilan valtuuston pj, josta onneksi 
olkoon näin jälkikäteen. Mieluiten 
olisi hänet nähty kyllä hallituksen 
pj:nä, sillä se on ykköspaikka. 
Se mielenkiintoinen juttu on 
Henna, eli miten Riitta nyt sit-
ten vie asiaa eteenpäin, kun 

taannoin teki kuntalaisaloitteen: 
”Kansanäänestykseen tähtäävä 
Hennan rakentamisen aikalisä 
viideksi vuodeksi”. Aloite keräsi 
taakseen 37 nimeä, joten se ei 
oikein purrut.

Nyt on sitten kiva nähdä onko 
Riitan takki kääntynyt niin kuin 
monen muun kepulaisen vuosien 
saatossa. Onko hän enää oman 
aloitteensa takana, kun Hennaan 
syydetään lisää rahaa?

* * *
Onko hamppu- tai kannabis-
viljelmäsi jo löytynyt mettästä? 
Kannattaa olla tarkkana, sillä 
marjastajat ja sienestäjät ovat 
löytäneet niitä Orimattilankin 
seudun mettistä.

* * *
Hennan tontteja ei taida kukaan 
ostaa. Pari kait on varattu, mutta 

se ei mitään ratkaise. Onko synty-
mässä aavekaupunginosa? Noin 
kyselee jo muutkin kuin Eetvartti.

Elinkeinojohtaja aikoo panos-
taa lisää tonttien markkinointiin. 
Mitähän valtuusto nyt tuumii, 
jokohan siellä vihdoinkin alkaa 
olla tajunnan virtaa?

* * *
Orimattilan-Pukkilan rajan tun-
tumassa on meitä ilahduttanut 
sinivalkoisista heinäpaaleista 
tehty taide/tilateos. Kiva idea 
näin Suomi 100 vee juhlavuonna, 
ilahduttaa pientä kulkijaa. Eet-
varttikin paaleja ihaili yhtenä 
iltana, kun palasi Pukkilasta 
yhden ihanan luota.

* * *
Runsaasti kiitoksia, ennen kaik-
kea sille taholle, joka sadan vuo-
den odottelun jälkeen maalasi 
tieviivat Kärrytielle. Tosin koko 
Kärrytiehän piti korjata, mutta nyt 
annettiin tällä kertaa vain tieviivat. 
Hennaa varten tarvitaan rahaa, 
joten jostain piti säästää.
ELY-keskus sen sijaan ei sääste-
le, vaan on asvaltoinut hienosti 
Orimattilan alueen yleisiä teitä. 
Siitä tosi iiiiiso kiitos, sillä tiet 
alkoivat olla karseessa kunnossa.

* * *
Tämmösiä jorinoita tällä ker-

taa. Olisikohan syytä tarkistaa 
lääkitys?

E E T V A R T T I

Onko tämä väliaikainen putka Torikulman edustalla?

Kaupungin kauniit ja rohkeat olivat mukana kulkueessa.

Kantrikahvitus tarjosi niin paljon hyvää. Nämä heinäpaalit ilahduttavat Pukkilantien varrella.
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Tokkolantie 8, Orimattila
www.orimattilanputkityo.fi 

Orimattilan
Putkityö Oy

LVI-MYYMÄLÄMME

palvelee arkisin

8.00-16.00

Olemme myös
Facebookissa

 60% SÄÄSTÖ
LÄMMITYKSESSÄ!

Myymälä Joni 040 513 8073, Janne 0400 616 234, Hanski 0400 492 944

Tilaa putkimies: www.orimattilanputkityo.fi

Putkityön myymälään on asennettu mallilaitos. 
Käy tutustumassa laitteeseen. Teemme
tarjouksen sinulle omaan kiinteistöösi.

Jos sinulla on vesikiertoinen lämmitys-
järjestelmä, siirry nykyaikaan ja asennuta

MITSUBISHI
ECODAN 
ilma / vesi-
lämpöpumppu

Saat lämmityksen ja lämpimän 
veden samasta yksiköstä.
Se toimii yksin tai vanhan 
järjestelmän rinnalla. 
Säästä euroja ja hermoja!

JOPA

Sähkö-, öljy- ja puulämmittäjät

Parhaassa tapauksessa lämmityskulut
pienenevät ratkaisevasti uusilla laitteilla.

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

Maatalouspirkka Oy
Vesitornintie 1 ORIMATTILA 03-872 530

AINA EDULLISESTI!

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00
la 9-13.00

www.k-maatalous.fi

RUOHONLEIKKURI MCCULLOCH 
M46-125M BIO

ERÄ!

KUMISAAPAS 
DUNLOP 
PRICEMASTER 

1000
pari

25900

SÄHKÖKIUAS 
HARVIA 6KW CS60 
CLASSIC ELECTRO RUNKONAULAIN

19900

VÄRISILMÄ Orimattilan Tapetti ja Väri Oy

KATSEET LATTIAAN - Värisilmän lattiaviikot 15.8 - 2.9.

Upeat valikoimat, uutuuksia ja klassikoita

Uudistamme varastovalikoimaamme, paljon lattioita todelliseen POISTOHINTAAN!

Deco life vinyylikorkki
lämmin ja hiljainen

Pure click vinyyli-
lankku , kolme kuosia

Ideo texline
muovimatot 

Keraamiset
lattialaatat

Ideo Click vinyyli-
lankku, kolme kuosia

Lankkuparketit

3990€
m2 2900€

m2 1390€
m22250€

m2

norm. 
52,00 m2 alk.

HUIPPU-
TARJOUS

kaikki huone-
toimitukset

LAVAHINTAAN!

Enemmän
valikoimaa

kun koskaan

Rooms Studio
laminaatit

Upofloor ja Kährs 
parketteja

Living avorio
31x61 lattia-
laatta

Stratos Orion NV 
40x40 kiiltävä
lattialaatta

Life marron
30x60 lattia-
laatta

Jazz black
40x40 lattialaatta

1200€
m2 1900€

m2 1200€
m2 1300€

m21500€
m21500€

m2

norm. 
18,50 m2

ovh.
39-59 m2

ovh.
29 m2

ovh.
65 m2

ovh.
39 m2

ovh.
37 m2

poistohinta poistohinta poistohinta poistohintapoistohintapoistohinta

LATTIAVIIKKOJEN AIKANA TOIMITAMME HALUTESSASI LATTIAT KOTIISI RAHTIVAPAASTI!


