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Hautauspalvelut
ja -järjestelyt
toiveidenne mukaan
- Kuljetukset
- Kotimaiset
 arkut ja uurnat
- Kukkasidonnat
- Hautakivet
Hoidamme puolestanne kaikki hautaamiseen 
liittyvät järjestelyt ammattitaidolla

Erkontie 13, Orimattila
ma-ke 9-17, to-pe 9-18 la 9-16 ja su 11-15

044 974 6132  www.diia.fi

vellut

Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu 
Diia Oy

Ajanvaraus netissä www.orimattilannakokeskus.fi

(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

Ostaessasi myös linssit

KesäAlenLoppurysäys

Näöntarkastus
optikolla

kaupan päälle!

Avaa tili!
Saat 12 kk
korotonta

maksu-
aikaa!

jättierä

kehyksiä

-90%!

SILMÄLÄÄKÄRIT:
Ma 20.8. Ritva Lemola
To 23.8. Aleksi Sarkola
Ma 27.8. Jukka Siitonen
Ma 3.9. Ilkka Puusaari

ORIMATTILAN KANTRIKATSASTUS

SOITA
045 693 3748

Topintie 2B
Orimattila

www.omkk.fi

100% Kotimainen katsastusasema

39€

KATSASTUS Varaa aikasi heti!

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

Varaa aikasi: omkk.fi / 045 693 3748

+PÄÄSTÖT

KORJAUSOMPELUA
Avoinna: Ti 10-17,

ke ja to 9-14.
Tai sop. mukaan.

Erkontie 6, Orimattila
käynti Tullintien puolelta
Puh. 045-8806650
 heli.lahtonen@katsura.fi
myös facebook:
katsurahelilahtonen

Vetoketjujen vaihdot 
Lahkeiden, hihojen ja
helmojen lyhennykset
Kavennukset, paikkaukset ym. 

Hyvän unen 
hirssiakanatyyny 
Muotoutuu yksilöllisesti, 
antaa luonnollisen tuen.
Puhdas luonnontuote, 
ei hiosta, on pitkäikäinen. 
Koko 45 x 55 cm
Nyt tarjous 39 € 
(ovh 49 €) 

www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

Uusi kuvasto ilmestynyt!

Tutustu kauden uutuuteen 

LUOMUSILKKIIN  

MERKKAA JO ALLAKKAAN!
SYYSMARKKINAT 15.9.

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, S-marketin vieressä
ORIMATTILA, puh. 050-309 3383

Av: ma-pe 9-16.30, kesäla SULJETTU

Mascotista edullisesti!

30€

30€30€
TULE JA HAE OMASI!

koot 40-46

NYT VAIN
MIESTEN KENGÄT 1999
- Saimme vielä erän!!!

Naisten kotimainen
SANDAALI 36-41

- leveä lesti

Naisten 
vaalea
AVOKAS
36-41

Naisten 
MOKKA-
SIINI

Naisten 
KESÄ-
AVOKAS

36-41
36-41

GRAM FB3203-90 
SÄILIÖPAKASTIN 
Nettotilavuus 203 litraa, 
energialuokka A+, ener-
giankulutus 212 kWh/v, 
energiaa säästävä LED-valo 
kannessa, pakastuskyky 15 
kg/vrk, -18 °C, pakastin 
voidaan sijoittaa jopa -15 
°C asteen lämpötilaan, 
turvallinen sähkökatkosaika 
24 tuntia / -18 °C – -9 
°C, liukikorijärjestelmä, 
2 kori, mitat KxLxS: 
82,5x94,6x56,7 cm.

AEG RCB53421LW JÄÄ/
PAKASTINKAAPPI 
Takuu: 2 vuotta, kor-
keus: 185cm, leveys: 60cm, 
väri: valkoinen, energialuok-
ka: A++, lowfrost.

SAMSUNG T28E310 27.5" 
MONITORI -TV 
TV-näyttö toimii sekä televisiona että tietoko-
neen näyttönä ja toimintoja on helppo vaih-
della. Molemmatkin onnistuvat yhtä aikaa 
jaetulla näytöllä, antenni ja kaapeliverkon 
teräväpiirto virittimillä DVB-T2/C.

GRAM KF 1215-90 
JENKKIKAAPPI  
Energialuokka A++,Jää-
kaappi nettotilavuus 171 
L, pakastimen tilavuus 45 
L, energialuokka A++, 
energiaa säästävä LED- 
valo, pakastuskyky 
2,5 kg/vrk, turvallinen 
sähkökatkosaika 20 
tuntia / -18 °C – -9 °C, 
oven kätisyys vaihdetta-
vissa, vihanneslaatikko, 
lasihyllyt, mitat KxLxS: 
144x55,4x55,1 cm.

189€

222€

449€

229€

 
 

 
 

 

       

       

      

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
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Hyvää palautetta
Nyt tulee kiitosta kantrikulkueeseen osallistuneille ja uu-
delle kehittämispäällikölle. Jenni Tolvanen on jo näyttänyt 
aktiivisuutensa ja on nopeasti päässyt kiinni Orimattilan 
elinkeino- ja matkailupuolen juttuihin. Hän on aktiivisesti 
osallistunut, tutustunut ja jo ideoinutkin uusia tuulia.

Yksi idea olisi rakentaa ensi vuonna Orimattilaan pie-
nimuotoiset messut, jotka voitaisiin järkätä paikallisten 
yrittäjien ja yhdistysten kanssa. Mitä Orimattilassa osataan, 
valmistetaan ja palvellaan. Siinä on myös kaupunki isossa 
roolissa. Tämä on juuri sitä mitä Orimattilassa tarvitaan, 
puhalletaan siihen yhteiseen hiileen ja saadaan potkua 
koko kaupunkiin. 

Toinen kiitos lähtee kantrikulkueeseen osallistuneille, jotka 
vuodesta toiseen ovat innokkaina mukana. Tänäkin vuonna 
oli hauskoja menopelejä mukana, joista pari tuhatpäinen 
yleisö katujen varsilla tykkäsi. Edellisvuosiin verrattuna 
kantrikulkue ei ollut niin suuri kuin aiemmin, mutta oli 
kommee kuitenkin!

Keskustakin hiljenee…
Orimattila on totuutensa edessä. Kaupungissa on kyllä 
yrityksiä, mutta erikoisliikkeet katoavat koko ajan, kun 
kannattavuus on heikkoa tai tappiollista. Ihmiset käyvät 
ostoksilla muualla. Sen seurauksena kaikki hiipuu hiljalleen.

Siinä käy niin kuin maaseudulla. Kylät hiljenivät, koulut 
ja muut toiminnot sekä palvelut loppuivat, kun ihmiset 
muuttivat/lähtivät ostoksille keskustaan. Nyt sitten hil-
jenee vuorostaan Orimattilan keskusta ja sen lähialueet, 
kun ihmiset keskittävät ostoksensa Lahteen tahi muihin 
keskuksiin, kun saa muka niin halvalla. Aika erikoista, vai 
mitä, kun sahataan itse omaa oksaa altaan?

Sitten kilvan kiitellään Anttilaa ja Kakkosta ja Sukaria ja 
Kärkkäistä, jotka ovat tehneet Suomelle suorastaan karhun-
palveluksen, kun ovat rahdanneet ulkomailta kaikenlaista 
roinaa suomalaisten ostettavaksi. Halvalla.

Suomi on menettänyt monien tuotteiden kohdalla omava-
raisuutensa, kun roinaa rahdataan halvalla, nykyisin lähes 
kaikki tulee Kiinasta, ihan koiran kanaherkkutikuista alkaen. 

Tonttikauppaan vauhtia!

Niementien päässä rakennetaan kolmea 
omakotitaloa. Tonttien myynnistä on vastannut 
Orimattilan OP-Kiinteistökeskus Oy.

Orimattila tarvitsee lisää veronmaksajia. Yksi konsti on 
tarjota omakotitontteja viihtyisiltä asuinalueilta, joissa on 
palvelut kilsan säteellä. Kysyttyjä kohteita ovat myös Virenoja 
ja Pennala, jonne kaupunki voisi nopeammin kaavoittaa 
uusia ok-tontteja ok-rakentajille. Työn alla kait ovat, mutta 
mikä kestää ja estää niitä?

Yksi ok-talo on rakenteilla Hennaan. Lisäpotkua 
kaivataan.

Hennan tonttikauppa ei ilmeisesti suju niin kuin on ajateltu 
päättävien päättäjien taholta?

Joskus sinne esitettiin asuntomessuja, mutta demareitten 
kärkimimmi ehätti heti sanomaan, että se on liian kallista 
kaupungille. Kalliiksi on tullut nykyinenkin touhu?

Reijo Välkkynen www.olanextraa.fi Topintie 2, 16300 Orimattila

Tönnön Siltajuhlat
Siltajuhlat järjestetään sun-
nuntaina 19.8. klo 15-18 
kotimaisen ja Tönnössä ku-
vattujen elokuvien ja kuvatta-
van lyhytelokuvan merkeissä. 
Tapahtumassa on kahvio, mak-
karaa,virvokkeita ja muurinpoh-

jalettuja myynnissä.
Juontajana Toimii Eki Jantunen
Järjestäjä: Niemenkylän-Tön-

nön Nuorisoseura ry
Lisätietoja Pertti Oksanen

mp. 040045922  
j p

Osuuspankin tarjous omistaja-asiakkaille:

Sähköauto ihastuttaa
Orimattilan maisemissa

Orimattilan Osuuspankki katsoo 
tulevaisuuteen ja on lanseeran-
nut sähköauton asiakaskäyttöön. 
Tässä pankin ilmoitus:

Tarjoamme uutena paikallisena 
etuna omistaja-asiakkaillemme 
mahdollisuuden lainata Nissan 
Leaf -sähköautoa päiväksi mak-
sutta! 

Etu on voimassa to 12.7. alkaen 
loppukesän ja syksyn ajan.

- -
Olan Extraakin halusi tutustua 
sähköautoon ja pyysi testikus-
kiksi Piia Sydänkallion, joka 
heti innostui kokeilemaan miltä 
sähköautolla ajaminen tuntuu. 
Piia on Orimattilan OP-Kiinteis-
tökeskuksen kiinteistönvälittäjä.

- En ole itse ennen sähköautoa 
ajellut. Liikenteessä toki olen nii-
tä nähnyt, mutta mielenkiinnolla 
lähdin kokeilemaan. Kiva kun 
pyydettiin, Piia kiitteli!

Ennen sähköautolla ajamista 
Piia sai opastusta Osuuspankin 
pankinjohtaja Simo Näveriltä. 

- Automaattivaihteisto oli jo 
tuttua huttua minulle, joten sitä 
ei tarvinnut lainkaan jännittää. 

Sähköauton stop- ja start-toi-
minto on todella kätevä.

- Aluksi ajelin Nissanilla Ori-
mattilan keskustassa ja herätin 
huomiota liikenteessä, sen kyllä 
huomasin, Piia naurahtaa.

Piia sai sähköauton koko päi-
väksi käyttöönsä ja tietty hän 
halusi ajella sillä sitten enem-
mänkin.

- Asiakkaiden luokse ja esitte-
lyyn oli kiva saapua näyttävästi. 
Antaahan se positiivisen kuvan 
koko meidän toiminnasta ja osa-
na OP-ryhmää, jossa OP-Kiin-
teistökeskus toimii.

Sähköauto saa Piialta lisää 
palautetta. Hän on selvästi 
tyytyväinen Nissan Leafiin.

- Motarille en vielä ehtinyt, 
mutta yllätyin kuinka helposti 
ja kevyesti auto liikkuu. Oikein 
tarvitsi vähän jo hidastaa vauhtia 
tässä keskustassa, kun ajo su-
jui niin kuin tanssien ja nopeus 
pääsi vaivihkaa nousemaan.

Kamera kuvaa
peruuttaessa
Piia kertoo, että auto lähti napista 

käyntiin ja kojetauluun tulee val-
miusaste ja tiedot kuinka paljon 
on akkua ja kilometrejä mah-
dollista ajaa ennen seuraavaa 
latausta.

- Autossa on hyvä navigointi-
kartta ja tilaa on ihan sopivasti 
kuskille. Nissanilla ajan itsekin, 
joten hallintalaitteet olivat jo tu-
tuilla paikoilla.

- Peruuttaessa tulee näyttöön 
kameran kautta kuvaa ja näin 
helppoa auton peruuttaminen 
ei ole ikinä ollutkaan! Tykkäsin, 
Piia iloisena toteaa.

- Lisäksi sähköauto on todella 
hiljainen, yllätyinkin että on niin 
hiljainen.

Sähköauto Nissan Leaf saa kiitosta. - Sen käyntiäänikin on tosi hiljainen. Se tuo 
lisää mukavuutta ajamiseen, Piia toteaa.

Kun Piialta kysyy, että onko 
hän valmis hankkimaan itselleen 
sähköauton, ja suositteleeko hän 
sähköautoa muillekin, niin Piia 
vastaa:

- Kyllähän tämmöinen ener-
giaystävällinen auto olisi it-
selläkin kätevä. Minulle tulee 
kilometrejä noin 35.000 km 
vuodessa omassa työssäni. 
Latauspaikkojen lisääntymisen 
ja autojen yhden latauksen ki-
lometrimäärien lisääntyminen 
kyllä mahdollistaisi itsellekin 
tämmöisen kulkupelin.

- Itselläni on käytössä auto-
maattivaihteinen Nissan Qash-
qai, jonka hankin tavaratilan ja 
”maastoauton” ominaisuuksien 
vuoksi. Jos nämä samat ominai-
suudet olisivat kohtuuhintaisessa 
sähköautossa, niin voisin harkita 
asiaa.

Ehdottoman hyvä tämä on 
pientä välimatkaa ajaville, ei 
tarvitse olla mikään eco-tyyppi, 

vaan se on ihan normikäyttäjän 
auto. Suosittelen tutustumaan, 
se on askel tulevaisuuteen, Piia 
sanoo.

- - -
Osuuspankin sähköauton lainaa-
minen tapahtuu pankin aukioloai-
kojen puitteissa, auto noudetaan 
aamulla pankin avautuessa ja 
palautus tapahtuu saman päivän 
aikana ennen pankin sulkeutu-
mista. Auto varataan ennakkoon 
numerosta 050 493 6522.

Etu on tarjolla ainoastaan Ori-
mattilan Osuuspankin omista-
ja-asiakkaille ja edellyttää lainaa-
jalta henkilöauton kuljettamiseen 
oikeuttavaa ajokorttia.

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

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



15.8.2018 3

Sananen eläinten puolesta
”Moni puhuu eläimille, mutta 
vain harva kuuntelee niitä”.

Tuo lause sisältää suurta vii-
sautta ja totuutta. Totesin sen 
jo lapsena katsellessani ih-
meissäni isääni, joka ’koulutti’ 
perheemme koiria todella ko-
valla kädellä. Jopa väkivallalla. 
Mietin silloin, etteikö eläintä 
saa ”koulutettua” rakkaudella 
ja lempeydellä? Mitä pahaa 
tapahtuisi jos niin tekisi? Mitä 
ihminen pelkää tapahtuvan, 
kun kokee eläimen alistamisen 
niin välttämättömäksi?

Noin viisi vuotta sitten sain 
asiaan vastauksen, kun adop-
toin itselleni koiran. Päätin sil-
loin, että minun ”koulutus”-
metodini on Rakkaus! 

Käytän sitaatteja sanassa 
koulutus, koska en pidä siitä 
sanasta lainkaan. Pidän sen 
sijaan sanasta Toveruus.

Nykyinen koirani tuli huonois-
ta oloista, joten se tarvitsi pal-
jon ymmärrystä, rakkautta ja 
kuuntelemista. Hänen nimensä 

on Twix. Elämäni rakkaus ja 
opettaja. 

Twix opetti minua kuunte-
lemaan sielullani. Olen aina 
ollut herkkä aistimaan eläimien 
tunteita ja luontoa, mutta Twix 
saapui elämääni opettamaan 
minulle aiheesta sen mitä vielä 
puuttui.  

En tiennyt sen elämästä 
paljoakaan, joten jouduin 
kuuntelemaan mitä se kertoi 
menneisyydestään. Se kertoi 
tarvitsevansa vain turvaa, rak-
kautta, paljon aikaa ja ymmär-
rystä. Hieman kärsivällisyyttä-
kin, koska kaikki tuntui olevan 
sille uutta. Esimerkiksi imuri 
oli kauhistus, mutta muuttui 
ystäväksi heti kun laitoin sen 
päälle nakkipaloja ja näin Twix 
sai siitä kapistuksesta hyvän 
muiston. Vielä nykyäänkin, kun 
otan imurin esille saa aparaatti 
hännän heilutuksen.

Sama nakkitemppu piti tehdä 
miesten suhteen, koska Twix 
pelkäsi miehiä kuollakseen. 
Lenkillä saatoin antaa nakki-

palan vastaantulevan miehen 
käteen ja pyysin häntä olemaan 
katsomatta Tiwixiä silmiin ja 
vain antaa sen hakea nakki 
kädestä. Pikkuhiljaa näin myös 
miehet hyväksyttiin. 

Noin kuuden kuukauden 
yhteiselon jälkeen Twix alkoi 
päästämään peloistaan irti pik-
kuhiljaa ja luottaa minuun ja 
muutamiin meidän ympärillä 
touhuaviin ihmisiin. Se sai it-
sevarmuutta ollakseen tasa-
painoinen hauveli ja metsässä 
samoilusta tuli mielipuuhaa 
molemmille. Lenkeillä olles-
samme Twix saa täyden vapau-
den toteuttaa tutkimisviettiään. 
Ulkona en määrää minä vaan 
se. Liian monta tuntia päivästä 
se elää sisällä minun maail-
massani, joten ulkomaailma 
on sitten sen valtakuntaa. 
Ulkona oloaika on ilakointia, 
juoksua ja tutkimista varten. 
Olen saanut itsekin valtavasti 
iloa seuratessani Twixiä mil-
loin millekin polulle. Olemme 
löytäneet paikkoja millaisia en 
ennen saattanut kuvitellakaan 
olevan olemassa! Marjastuska-
verinakin se on loistava kun se 
menee korkeimmalle mättäälle 
vahtimaan sillä aikaa, kun minä 
kerään marjat .

Minussa heräsi kova tuska, 
kun hoksasin että eläinten ja 
muunkin luonnon hyvinvointi 
jää täysin ihmisen ymmärryk-
sen varaan! Siksipä hyvinvoiva 
ja tasapainoinen ihminen on 
parasta luonnolle, koska sel-
lainen ihminen ei tuhoa eikä 
alista. Kaikki vaikuttaa kaikkiin 
ja kaikkeen ja tämän asian 
sisäistäminen vaatii suurta 
itsetutkiskelua, johon vaadi-
taan paljon aikaa itsekseen 
ja itsensä kuuntelemista... 
hiljaisuutta. Ja toivon sydä-
mestäni, että jokainen joka 
tämän lukee miettisi edes 
hetken tuota asiaa.

Tässä olivat muutamat sa-
nani eläinten puolesta. Aihe 
raapaisi vain pintaa, mutta 
halusin jakaa Teille pienen 
palasen minun ja Twixin Ys-
tävyydestä 

Johanna

Orimattila Cruising la 18.8.
Wanhan Amiksen parkkipaik-
ka, Koulutie 19, on tällä kertaa 
Orimattila Cruisingin tukikohta. 
Luvassa vanhojen autojen esit-
telyä lauantaina 18.8. klo 16-20.

Ajolenkki klo 18: Wanha Amis, 
Koulutie, Heinämaantie, Vilja-
maantie, Puistotie edestakaisin, 
Viljamaantie, Artjärventie, Helsin-
gintie, Päärniläntie, Luhtikyläntie, 
Latolantie ja Wanha Amis.

Yllätysnumero klo 17.30.

Vanhat autot
viehättävät aina.

Orionaukio ei
ole ollut nätti näky…
Koko kesä on seurattu miten 
Orimattilan keskustassa Orio-
naukio näivettyi kasveistaan. Yli 
20 betonialtaissa olevaa tuijaa 
oli päässyt kuivumaan, syystä 
tai toisesta.

Orimattilalaiset olivat näreis-
sään, kun laiminlyödään kau-
pungin keskustan yksi tärkeim-
mistä yleisöpaikoista, torialue. 
Kenen hommiin kuuluu Orio-
naukion kunnossapito, varsinkin 

kukkalaatikot ja kyseiset tuijat?
Kukkalaatikoissa ei ole ol-

lut kukkia, vaan rikkaruoho-
ja, rentunruusuista alkaen. 
Oheiset kuvat on napattu tors-
taina 26. heinäkuuta, jolloin suvi 
on jo kääntymässä syksyyn. 

- - -
Onneksi rumat betonilaatikot 

ja kuivuneet tuijat oli korjattu 
pois 7.-8.8. välisenä aikana.  
Elomarkkinoilla ei tarvinnut 

enää kauhistella kuivuneita 
istutuksia. Kiitos!

Piti käydä myös Hennassa 
kuvaamassa miten siellä kaikki 
on tiptop ja istutukset voivat 
hyvin.

Herättää kysymyksiä orimat-
tilalaisten keskuudessa, että 
mikä on tärkeintä, mikä on 
marssijärjestys? 

Reijo Välkkynen

Hennassa on kaikki aina niin kaunista. Pujokin kukkii.

Kuivuneet tuijat koristivat Orionaukiota 
lähes koko kesän ajan.
Kukkalaatikoissa kasvaa yhä rentunruusuja.
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Ajanvaraukset ja kyselyt:

0400 464 893
info@hotelliteltta.fi

Pakaantie 1, Kehräämö

Kun on juhlien aika!
SYNTYMÄ-
PÄIVÄT,
POLTTARIT,
MERKKIPÄIVÄT
Varaa nyt juhliesi
tapahtumapaikaksi
elämyksellinen Hotelli Teltta.
Meiltä saat kätevästi saman katon alta sekä juhlatilat ja 
tanssisalin (ravintolassa A-oikeudet), että yöpymiset koko 
porukalle! Majoitusmahdollisuus 26-30 hengelle.

HOTELLI TELTAN VOI VARATA MYÖS OMAKSI
JUHLAPAIKAKSI, VAIKKA KOKO KERROKSEN! 

PELIHALLI on varattavissa ja vuokrattavissa eri tilaisuuksia 
varten. Pelihalli sijaitsee aivan tanssisalin vieressä. Sieltä 
löytyy mm. 2 mölkkyrataa, pöytätennis, biljardipöytä, 
darts-tikkataulu, pöytälätkä sekä 7 minigolf-rataa.
Avoinna sopimuksen mukaan!
Hinnasto: Aikuiset 7€ / hlö / 1h. Lapset (alle 10v) ja eläkeläi-
set 5€/hlö/1h. Tilavuokrana 40€/1h - lisätunnit 25€/1h

Tulossa taas, joten laita ylös allakkaas!

SYYSMARKKINAT
LAUANTAINA 15.9. klo 9-13

Tulevia kivoja jutskia… Nuorela Hots & Wheels
15. syyskuuta 2018 klo 19.00–23.59. Juhlatila Nuorela, Keiturintie 
56, Luhtikylä.

Vielä on syyskuussa cruisailukeliä jäljellä, joten varaa kalen-
teriin ilta rokkenrollille ja hyvälle seuralle! Mr Breathless rokkaa 
pianolla niin, jotta The great balls on fire! Alkulämmittelyt tarjoaa 
The Crawling Cones, loppuillasta taidokasta tankotanssia. Tule 
sellaisena kuin olet, perinteisesti myös mieliinpainuvin kulkuneuvo 
palkitaan! Pihaan mahtuu pidempikin Cadillac, mutta saapua voi 
vaikka potkumopolla!

Järjestäjä: Luhtikylän Nuorela ry

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

18.8. Kehräämön elohulinat klo 9-14.

18.8. Orimattila Cruising, Vanha Amis klo 16

19.8. Tönnön Siltajuhlat klo 15-18.

Juhlakantrit sujuivat
leppoisissa tunnelmissa

30 vuotta kantreja on takana. Se on pit-
kä rupeama musiikkitapahtumalle, jossa 
kantrikulkue on toiminut oivana aisaparina. 
Tänä vuonna kantrikulkue kiinnosti yleisöä, 
jota oli arviolta noin 2000 henkeä seuraamas-
sa perjantai-illan hullunhauskoja menopelejä. 

Tosin menopelit olivat enemmän vanhoja 
autoja kuin itse rakennettuja vempeleitä. 
Onneksi niitäkin vielä jaksetaan pakertaa 
ja saada iloista ilmettä kulkueeseen.

Kyliltä saatu palaute kertoo, että kantrit 
kuuluvat Orimattilaan, joten siltä pohjalta 

on hyvä ponnistaa eteenpäin. Musiikilli-
nen tarjonta oli tänä vuonna laajempi kuin 
muutamaan vuoteen. 

Ohessa on muutamia kuvia tämän vuoden 
kulkueesta ja itse pelipaikalta perjantai-illan 
alkuhuumaa.

Kulkue rantautui Kehräämön pihalle, jossa sai läheltä ihastella menopelejä ja vaihtaa kuulumisia.

Värisilmän kulkuepeli herätti hilpeyttä, kun ensin ei 
näkynyt muuta kuin iso kyltti, joka vääjäämättömästi 
työntyi eteenpäin.

Sauna kuuluu kantrikulkueen perinteeseen. Taisi 
aikanaan eka ”saunahullu” olla Harri Iivonen, joka 
rakensi saunamökin traktorin lavalle.

- 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 lyhyesti soittamalla 050 336 8425.

Nauti myös
kaalin naatit
Kukahan jaksaa marketeissa 
repiä kukkakaaleistakin ylimää-
räiset naatit pois? Aika tiukkaa 
touhua, sanoisin.

Minä en niitä revi, vaan käytän 
naatitkin, sillä ne maistuvat hy-
vältä keitettynä ja ripaus suolaa 
keitinveteen.

Toinen ihmettelyni on, kun 
eräät kanssasiskot hypistele-
vät jäävuorisalaatit poikki, kun 
niitä pitää niin tarkkaan syynätä.

Olga-neiti

Palojoki vaan
rehottaa
Eikös pitänyt olla jokin toimi-
kunta, oikein pro Palojoki, jonka 
piti tehdä ehdotuksia Palojoen 
hyväksi? Mihinkä se toimikunta 
on häipynyt, ja onko kunnian-
himoinen ajatus hukkunut Pa-
lojokeen?

Muistaakseni siihen kuuluivat 
Kuparinen K, Ritala L ja Nyman 
R. Sitten taisi olla ympäristö-
puoleltakin joku nimetty, vai?

Nyt sitten kyseinen arvokas 
toimikunta touhuamaan ennen 
kuin koko Palojoki muurautuu 
umpeen.

Pena keskustasta

Lukijan kuva marketista, jossa asiakkaat ovat listineet 
naatteja pois kukkakaaleista.
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ELOHULINAT

LAPSILLE 10.30-13.30
PONITALUTUS-
RATSASTUSTA 2€

- järjestää Kauniston tila

KEHRÄÄMÖLLÄ
lauantaina 18.8.
klo 9.oo-14.oo

HULINA-
 TARJOUKSIA

yrityksissä,

ylläreitä!y

 ARVONTAA
– yritysten tuotteita ja 
lahjakortteja moneen 
hyvään oloon!
Osallistu ja voita!

 GRILLIMAKKARAN
 MYYNTIÄ klo 10 alk.

 KALAKEITTOA 4€/annos
   - sis. voileivän, keittoa myös mukaan

 LUOMU- ja lähituotteita
 PERÄKONTTIKIRPPIS
 - Nyt Kehräämölle myymään
 tavaroita. - Paikkamaksu 0 euroa.

TERVETULOA
ELOHULINOILLE!
Luvassa kaikkea hyvää!

Avoimet ovet klo 9-14 -tutustu!
 Hotelli Teltta (klo 9-12) 
 Gym23 ja Alfa Mover

   - parasta liikuntaa!

 Hellimö, hoitopisteet 5€

 Orimattilan Teatteri
   - upea puvusto avoinna   - uu

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Hellimön palvelut:
Hedelmähappohoito kasvoille
Uutuushoitona Hellimön valikoimista löytyy 
hedelmähappohoito kasvoille! Kyseessä on 
hyvin tehokas, kuoriva hoito, jolla hoidetaan 
pigmenttimuutoksia, epäpuhtauksia, pieniä 
ryppyjä sekä väsymystä ja ihon kalpeutta 
tehokkaasti. Hoidolla saadaan nopeita tulok-
sia. Ihosta saadaan nuorekkaan ja tasaisen 
näköinen.

Ihanne ihossa on pienet huokoset ja iho 
on pehmeä ja tasainen, hyvin kosteutettu 
sekä siinä on hyvä pintaverenkierto. Ihon 
hydrolipidikalvo sekä päällimmäinen sar-
veissolukerros muodostavat yhdessä suo-
jaavan kalvon ihon pintaan ulkoisia tekijöitä 
vastaan. Valitettavasti ympäristö koettelee 
ihoa silti kaltoin asettamalla sen voimakkai-
den haittojen alaiseksi. Näin epätoivottuja 
vaikutuksia pääsee syntymään ihoon. Näi-
hin vaikuttavat usein myös sisäiset tekijät, 
kuten epäterveellinen ruokavalio tai stressi. 
Ihon luonnollinen uusiutumisprosessi ei aina 

toimi niin kuin pitäisi, jolloin kosmetologin 
hoidoilla voidaan auttaa ihoa näyttämään ja 
tuntumaan paremmalta.

Hedelmähappohoitoja tekevät vain koulutetut 
kosmetologit. Tarkan ihoanalyysin jälkeen 
valitaan kuorinnan oikea voimakkuus sekä 
vaikutusaika. Hoidon vaikutukset ovat te-
hokas kuorinta, ihohuokosten pienenemi-
nen, hydrolipidikalvon vahvistuminen, ihon 
uudistuminen nopeammin, kosteutus sekä 
pigmenttimuutosten vaaleneminen.  Hoito 
sopii kuivalle, rasvaiselle, ikääntyneelle ja 
pigmentoituneelle iholle. Se on hyvä hoito 
myös esim. akne arpiin, karkeaan ihoon sekä 
sisäänkasvaneisiin karvoihin. Sarjahoidolla 
saadaan parhaat tulokset. Hoidon hinta meillä 
on 70€ kerta. Jos varaat 5 kerran sarjan, 
saat viimeisestä kerrasta -50%. Voit vara-
ta ajan tai kysyä lisää vastaanotostamme: 
p.044-3773017.
Emma Malinen

Lauantaina 18.8. klo 9-14

Elohulinaa Kehräämöllä
Kehräämöllä tempaistaan 
kunnolla ensi lauantaina 18. 
elokuuta kello 9-14 välisenä 
aikana. Luvassa on yritysten 
mukavia hulinatarjouksia, 
arvontaa ja monenlaista tuo-
temyyntiä niin ulkona kuin 
sisälläkin.

Mäkelän Olli lupasi, että nyt 
keitetään kalakeittoa myytä-
väksi, myös kotiin vietäväksi. 
Lisäksi myynnissä on grillimak-
karaa, tietty halvalla.

Sisätiloissa, eli Puotikujalla on 
myynnissä lähituottajilta jonkin 
verran luomutuotteita, hyyte-

löhilloja, kastikkeita, sinappia, 
juustoja, pikku syötävää ym.

Romanttinen kahvila tarjoaa 
makoisat täytekakkukahvit vi-
tosella.

Lapsille on tarjolla ponin ta-
lutusratsastusta Kehräämön 
Arolantien puoleisessa pää-
dyssä klo 10.30-13.30. Hinta 
on 2 euroa per kerta. Järjestää 
Kauniston tila.

Kehräämön pihaan pääsee 
myymään tavaroitaan perä-
konttikirppikselle. Paikkahin-
ta on 0 euroa, joten nyt sitten 
tekemään kauppaa…

Avoimet ovet 
ja arvontaa!
Gym23 ja Alfa Mover pitävät 
avoimia ovia koko viikon, 
joten myös lauantaina 18.8. 
voi poiketa katsomaan yh-
tä Päijät-Hämeen komeinta 
kunto- ja liikuntasalia! Katso 
koko viikon ilmaiset jumpat: 
www.alfamover.fi ja treenata 
saa Gymillä ilmaiseksi koko 
viikon salin aukioloaikoina.

- Meillä Hellimöllä on avoimet 
ovet klo 10-14. Hoitopisteet 
5€/piste/hlö, joten kannat-
taa tulla kokeilemaan miten 
suolahuone, käsiparafiinihoito 
ja Äänisen aaltojen matalaää-
nihieronta ihanasti toimivat, 
suosittaa Emma Malinen 
Hellimöstä.

Hotelli Teltta pitää avoimet 
ovet aamupäivällä kello 9-12. 
Tämä ihastuttava hotelli kan-
nattaa käydä katsomassa!

Orimattilan teatterin puvus-
to on auki klo 10 - 14. Siellä 
voi poiketa katselemassa tai 
vuokraamassa pukuja…

Elohulinoilla on myös Keh-
räämön yritysten järkkäämä 
arvonta, jossa on palkintoina 
laadukkaita tuotteita ja lahja-
kortteja. Hellimö lataa arvon-
taan 2 kpl lahjakortteja, joissa 
on mukavia hemmotteluhetkiä 
luvassa. Myös Hotelli Teltta ja 
Gym23/Alfa Mover ovat mu-
kana lahjakorteilla. 

IdeaBank lahjoittaa arvon-
taan pellavaliinan (arvo 25,-) 
sekä taulun kehyksineen (30,-). 
Mukana ovat myös Pitsitupa, 
Käsityövakka ja Kynttiläpaja 
Maria Drockila, jossa on hu-
linoilla todella erikoistarjouksia!

Arvontaan voi osallistua 
Puotikujalla, Käsityövakan ja 
Romanttisen Kahvilan lähellä. 

- - -

Kehräämön torstaitanssit 
jatkuvat klo 14 – 17.30.
23.8. Seppo-Juhani yhtyeineen 
& Juhani Rautiainen.  
 
30.8. Raija Törmälä ja Tapani 
Luojus.   
06.9. Anu ja Saturnus. 
13.9. Hannu ja Leena Roitto.

Hotelli Teltassa on avoimet ovet klo 9-12.

Kehräämön tapahtumat vetävät aina hyvin porukkaa. Tässä odotetaan koska 
ämpärijako alkaa toukomarkkinoilla 2017.
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Tilattavat lehdet:
Orimattilan Sanomat,
Pitäjän Sanomat Oy, Orimattila
ESS, Keskisuomalainen Oyj, Jyväskylä

Soitellaan 050 3368425
www.olanextraa.fi

Orimattilassa joka talouteen
jaettavat ilmaisjakelulehdet 7850 kpl:
Aluelehti, Keskisuomalainen Oyj, Jyväskylä
Olan Extraa, ReijoMedia, Orimattila

Aina vahvasti Orimattilan puolesta:

- Hyvä lukuarvo ja laaja jakelu,
mainokset menevät taatusti perille!

Tietoa paikallisista lehdistä
Tässä infoa Orimattilassa ilmestyvistä neljästä eri
sanomalehdestä, lehtien omistajat/kustantajat:

Opettelin soittamaan didgeridoota eräänä iltana. Soitin 
oli huudellut minulle jo kauan ja tilasin itselleni keskellä 
synkintä syksyä edullisen version, jolla aioin harjoitella 
ja ottaa selville onko se minun soittimeni ollenkaan. 
Kuinka ollakaan, opin hengittämään erikoista kierto-
hengitystä putken kautta melko pian, jolla saadaan 
aikaiseksi jatkuva ääni pitämättä takoa hengityksessä. 
Upeat naapurini eivät olleet moksiskaan musiikkiret-
riitistäni joka alkoi aina kun saavuin illalla kotiin ja 
jatkui pimeään yöhön saakka. Kas, minullapa ei ole 
televisiota lain.

Aluksi soitin oli minulle sieluton kumeaääninen putki, 
kunnes näin pienen ilmoituksen suomalaisen soitinra-
kentajan valmistamista soittimista. Miten tämä alkupe-
rältään Australiasta oleva eucalyptuspuun ja termiittien 
yhteistyö voi onnistua skandinaavisista puista? Kutsuin 
soitinrakentajan ennakkoluulottomasti Porvooseen. Siitä 
syntyi ystävyys sekä kurssi, jossa monien sydämeen 
tarttui ikuisuuksiksi sama didgeridoon huuto; soitin 
oli pakko hankkia ja saada sitä soittaa.

Se mikä on erikoista tässä “Sigil Driftwood” nimellä 
kulkevassa soittimessa on Jäämeri ja sen ajopuut. Puu 
kasvaa siemenestä ja ulottaa oksansa kohti taivasta, 
tarjoaa kodin linnuille, levähdyspaikan. Jonain päivänä 
sen elämä puuna päättyy ja osa sen rungoista ja raa-
joista ajelehtii Jäämeren aalloissa, uhmaten kylmää 
ja laivoja, kohdaten meren salaisuuksia ja elämää, 
yksinäisyyttä. Päätyen rannalle, josta tämä tarkkasil-
mäinen soitinrakentaja poimii sen käteensä, näkee 
siinä muodot sekä kuulee sen tulevan äänen.

Minun soittimeni on nyt tervaleppäinen. Ystävälläni 
on koivuinen soitin. Missä lie ovat puut laulelleet ennen 
syvää sointia, tietämättään kohtaloaan päästä kana-
vaksi Äiti Maan ääneen. Sillä todella koen, että tällä 
juurevalla soittimella saa yhteyden Äiti Maahan, luonnon 
olemukseen ja sitä kautta itseensä, siihen siemeneen 
joka meihin on kylvetty syntyjä syviä luodessa. Luon-
toyhteys tämän skandinaavisen puusoittimen kanssa 
on suuri ja kokemus avautuu sieluni silmiin. Tee sitä 
mitä sielusi halajaa, älä ikinä anna periksi jos intuitiosi 
kertoo sinulle jotakin. Aina on tie, aina on yhteys.

Kuuntele luontoa, halaa puita, sukella mereen, laula 
tuuleen. Päästä luontoyhteys sieluusi ja kuuntele itseäsi.

Teresa Ackalin

Mitä sielusi halajaa?

Pyöräily on upea harrastus!

Johanna polkee jopa
9000 kilsaa vuodessa!

 Orimattilan pyöräilysakki on pysähtynyt Vuolenkosken kioskille syömään lenk-
kieväitä.
Vas. Johanna, Taiju Masuda, Tomi Keinänen ja Timo Halme. Traktoripaitainen 
kaveri on pyöräilyfani.

Kesällä näkee paljon pyöräilijöi-
tä, jotka eivät ole liikkeellä sillä 
vanhalla mummopyörällä, vaan 
nykyaikaisella maantiepyörällä 
tai cyclolla. Reipas pyöräily vaan 
on niin ihana harrastus ja se on 
myös parhaita liikuntamuotoja.

Orimattilalainen Johanna Ri-
tala on yksi heistä, joita pyöräily 
kiehtoo. Nelikymppinen hallin-
topäällikkö on töiden perässä 
kulkeutunut Helsinkiin. 

- Käyn Orimattilassa melkein 
joka viikonloppu, joten kotipaik-
kakunta ei ole päässyt unohtu-
maan, Johanna selvittää. 

Mistä Johanna sai innostuksen 
nimenomaan pyöräilyyn? 

- Pienenä plikkana kävin 
hoitamassa hevosia ja ratsas-
tin hippulat vinkuen. Koulussa 
liikunta oli aina 7, koska opet-
tajan mielestä ratsastus ei ollut 
urheilua, mutta naisvoimistelu 
oli. Muutin Tampereelle opiske-
lemaan 2003 ja kaveri innosti 
ostamaan rullaluistimet. Jossain 
vaiheessa samainen kaveri in-
nostui pyöräilystä ja houkutteli 
siihen mukaan. Sanoin, että sit-
ten kun koiraa ei enää ole, voin 
harkita asiaa.

- Vuonna 2011 koirasta aika 
jätti ja marssin suruissani osta-
maan maantiepyörän. Pyöräilin 
surun pois ja uusi koirakin saapui 
taloon muutamaa vuotta myö-
hemmin. Nyt koira matkustaa 
pyörän peräkärryssä mukana 
eli pyöräilemme yhdessä. Ke-
säisin pyöräilen viikossa noin 
300 kilsaa.

- Viime vuonna kilsoja tuli ko-
konaisuudessaan vähän päälle 
9000 sisältäen työmatkat. Pelaan 
lisäksi tennistä aktiivisesti, käyn 
ratsastamassa ja Kehräämöl-
lä spinningissä. Pyöräily pitää 
kunnon hyvänä, mutta on aina 
mukavaa vaihtaa lajia syksyl-
lä ja kaivaa tennismailat sekä 
ratsastuskamppeet naftaliinista.

Lahtelainen RCT-kuntopyöräily-

seura on Johannalle tärkeä joka 
tavalla.

- Seurassa on aktiivista toimin-
taa ja esimerkiksi ryhmälenk-
kejä. Olen ajanut myös kilpaa 
ja Forssan Suvi-illan naisten 95 
kilsan voitto on takataskussa 
vuodelta 2016. Tosin minulla 
oli silloin oma joukkue mu-
kana, joten voitto ilman heitä 
olisi ollut mahdoton. Pyöräily 
kilpatasolla on joukkuelaji! 
Johanna antaa mielellään neu-
voja muillekin, jos joku innostuu 
pyöräilystä. 

- Sopiva aloittelijan pyörä on 
cyclocross. Sillä voi ajella peri-
aatteessa joka säällä ja minkälai-
sella pinnalla tahansa. Maantie-

pyörällä ei voi mennä hiekkateitä 
koluamaan, mutta cyclo on siihen 
oivallinen. Itse taitan työmatkat 
ja rospuuttokelin lenkit cyclolla, 
joten voin suositella! Siihen voi 
vaihtaa kapeammat renkaat ja 
muuntaa sen enemmän maan-
tiepyörän tyyppiseksi. Toki se on 
paljon painavampi. Peruscyclon 
lokareineen ja polkimineen saa 
1000-1500 eurolla.

- Kannattaa liittyä johonkin 
pyöräilyseuraan, jotta saa opas-
tusta lajin saloihin. Muutenkin 
fillarointi on hauskempaa poru-
kassa. Orimattilassa meillä on 
epävirallinen seura Olan pyöräi-
lijät. Sakki kokoontuu tiistaisin ja 
torstaisin klo 18 Lankapatsaalle 

Johanna pyöräilee Passo Vrsiciä, joka on 10 kilometriä pitkä pyöräilyn klassikko-
nousu Sloveniassa.

ja lenkki lähtee siitä.
- Viikonlopun lenkit sovitaan 

aina erikseen. Meillä on what-
sapp-ryhmä, jonka kautta tieto 
kulkee. Lenkit ovat maantielenk-
kejä vauhdiltaan max. 25km/h 
ja noin 50 kilsaa, joten ihan ta-
vallisella Jopolla ei taida pysyä 
perässä, Johanna naurahtaa. 

Pyöräily on
vaan niin jees

Johanna on käynyt miehensä 
kanssa lomilla eri Euroopan 
kohteissa pyöräilemässä.

- Sloveniassa olemme käy-
neet nyt kaksi kertaa, koska 
siellä on mahtavat maisemat 
ja hyvät pyöräilyreitit. Lisäksi 
sää on yleensä aina tosi hyvä 
ja lämpötila sopiva fillarointiin. 
Tosin näin tavalliselle pulliai-
selle nuo vuoristot on vähän 
kinkkisiä, koska kotona tulee 
ajettua enimmäkseen aika 
tasaisella. Siellä erotellaan 
jyvät akanoista, kun nakertaa 
vuoren rinnettä ylös! Vrsicin 
reitillä oli jyrkempää nousua 
noin 20 kilometriä, joten sii-
nä alkoi jossain vaiheessa jo 
usko loppua ja kyynel tirahtaa 
silmäkulmaan, että pääseekö 
täältä ikinä kotiin!

- Pyöräilyn myötä olen tu-
tustunut tosi kivoihin ihmisiin, 
joita en välttämättä olisi kos-
kaan tavannut. Miehen löysin 
pyöräilykisoista, joten sinkuille 
tästä vinkki! Pyöräily kasvattaa 
kuntoa, säästää luontoa ja on 
hyvä keino nollata pää työviikon 
jälkeen. Kun köröttelee lenkkiä, 
katselee maisemia ja heittää 
huulta kavereiden kanssa, ka-
toaa stressi ja kaikki muutkin 
ahdistukset.

- Pyöräillä voi ihan oman ai-
kataulun mukaan ja lähtemään 
pääsee omasta pihasta ilman 
aikaa vieviä siirtymiä. Ulkomail-
la näkee fillarin selässä paljon 
enemmän kuin keskiverto turisti 
tulee ikinä näkemään! Pääsee 
semmoisiin paikkoihin, joihin 
ei välttämättä muuten menisi.

- Keleistä riippuen körötte-
len pyörällä niin pitkään kuin 
pääsee. Sitten kun tulee talvi ja 
lumi laskeutuu maahan, pyörä 
pääsee talvilevolle. Uusi kausi 
alkaa maaliskuun lopussa tai 
heti kun säiden herra suo, Jo-
hanna toteaa.

“ Kannattaa liittyä johonkin pyöräilyseuraan, 
jotta saa opastusta lajin saloihin. Muuten-
kin fillarointi on hauskempaa porukassa.
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Elonpolkuja
Nyt iloisia uutisia heti kärkeen, 
ja ihan kaksikin.

Laaksosen Pepe taisi kun-
nolla ärjäistä Ely-keskukselle, 
kun Sepänjoentie Heinämaal-
la suolattiin. Kiitos siitä oman 
kylän kansan edustajalle. 
Kun näette Pepen, niin ha-
latkaa meikänkin puolesta. 
Sitten hieno uutinen, kun Kris-
tiina loikkii nyt kauniisti pitkälle. 
Selvästi on neito sutjakoitunut 
ja hommassa on kimmoisuutta! 
EM-kisoissakin hienosti mukana!

* * *
Kiinteistö Kane hankki säiliöau-
tonsa oikeaan aikaan, kun hel-
le kuivasi monen vesivarastot. 
Kane on saanut kiikuttaa vettä 
janoisille. Hän on nyt se kaik-
kien janoisten sankari, aikamme 
legenda: Kari Grandi!

* * *
Yks Masa lähettää kaljupää-
toimittajan kautta usein vink-
kejä milloin mistäkin mikä 
kaupungissa mättää. Moni 
muukin on saman kikan huo-
mannut, että kerro epäkoh-
dista Eetvartille, niin se kooho 
panee kyllä vauhtia rattaisiin. 
Yksi sellainen epäkohta on 
rakkaan ja arvostetun valtuus-
tosalimme edusta, jossa taas 
kasvaa rentuin ruusuja! Viime 
suvena meikä asiasta jo huo-
mautti ja rikkaruohot kitkettiin 
ruusupenkistä, mutta sama tauti 
on iskenyt uudelleen. Uusi ku-
va ohessa heinäkuun lopulta. 
Aika touhua on juu.

* * *

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

JAKELUHÄIRIÖT

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

n. 10.500 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
12.09.2018

TEHTAAN YÖVUORO
PERJANTAISIN JA LAUANTAISIN

AAMUVIITEEN ASTI

MA 9-14.30 TI 9-23 KE 9-02 TO 9-23
PE 9-05 LA 13-05 SU SULJETTU

LOUNAS ARKISIN 10.30-14.30
Erkontie 11, Orimattila p.010 327 4400

Oma koti syntyy ideasta
– tule ideoimaan kanssamme!
Lämminhenkisestä hirrestä syntyy terveellinen ja aikaakestävä koti.

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 

SYYS-
MARKKINAT
15.9.2018

Taas tapahtuu!
torstaisin klo 17-19.

3. krs. Pekka
Löytty 040 322 1780

SUOMI-
TIKKAA

Kehräämöllä

Meikä osallistui kantrikulkuee-
seen ja oli iloisna mukana. Tutuil-
le vilauttelin lavalta. Mukava oli 
nähdä muittenkin vehkeitä. On 
se vaan niin hianoo, kun edes 
joskus yleisö hurraa meikällekin!

Joulupukki ei syönyt sanojaan, 
vaan oli taas päässyt Järvikylän 
traktorin lavalle koristellun jou-
lukuusen juurelle. Tällä kertaa 
Karvatunturin ukko jaksoi ja istui 
kuin tatti kantreilla perjantai-illan 
loppuun asti. Totesi, että on se 
Rockvoyage kova porukka, kun 
se veti iltakymmeneltä poruk-
kaa kunnolla mukaan, lähes 400 
henkeä! Melkein yhtä paljon kuin 
hän jouluaattona.

* * *
Erkontie olikin ääriään myöten 
täynnä yleisöä seuraamassa 
kantrikulkuetta. On se vaan niin 
hullunhauska juttu, että siitä on 
tullut kylän suurin tapahtuma. 
Osa yleisöä ehti jo poistua 
kadun varresta, vaikka sieltä 
tuli vielä hevonen ja ponikin, 
jotka oli määrätty kulkueen 
viimeiseksi. Ovat kuulemma 
niin hitaita kulkemaan, että 
vanhojen amerikanrautojen 
koneet keittävät mateluvauh-
dissa ja kytkimet menevät rikki? 
Pitäisikö hevosten ja ponien 
lähteä jo aiemmin matkaan 
kuin muut, niin ehtisivät alta 
pois ennen kuin tulee se au-
tojen letka? Nyt teatterilaiset 
Zorron ja hevosen kera sekä 
Pakkaspojan poni jäi monilta 
näkemättä…

* * *
Kesä on Orimattilassa ihanaa ai-
kaa ja varsinkin Palojen rantamat 
puistopolkuineen. Yksi sellainen 
lutuinen paikka on Mascotin ja 
Palojen välinen pusikko, jonne 
aina silloin tällöin joku eksyy. 
Onneksi kiltit polliisisedät löy-
tävät näitä kadonneita ja pe-
lastavat lämpöhalvaukselta. 
Oheisessa kuvassa polliisi aut-
tamassa yhtä iloista kulkijaa 
takaisin puistopolulle.

* * *

Erkontien ahtaus, varsinkin 
Veikon Koneelta Artjärventien 
suuntaan molemmin puolin, 
on todella vaarallinen. Siinä 
ei kaksi isoa kuorma-autoa 
kunnolla pysty sivuuttamaan 
toisiaan, mikäli parkkiruu-
duissa on autoja. Peilit heläjää. 
Ihan ahistaa kyseinen tienpätkä. 
Varokaa parkkiruuduissa olevat, 
kun avaatte autonovea ajotiel-
le päin, ettei ovi lähde jonkun 
ohiajavan auton mukaan…

* * *
Kalliksella ovat lapsoset käyneet 
nyt hellekesänä enemmän ui-
massa. Surku vaan, kun he jou-
tuvat mutkaisella Luhtikyläntiellä 
polkupyörineen taiteilemaan 
liikenteen seassa, jossa moni 
ajaa todella törkeää ylinopeutta. 
Onneksi ei ole sattunut kolareita. 
Kukahan kiikuttaa kaupungin 
nopeusnäyttötaulua aina sin-
ne tänne keskustan alueella? 
Samainen taulu tulisi laittaa jos-
kus myös Luhtikyläntien varteen 
60km/h -alueelle. Kaaharit kuriin 
Luhtikyläntiellä. Polliisikin voisi 
joskus olla tutkailemassa ja an-
tamassa sakkoja ylinopeuksista. 
Nopsaan siellä polliisi tienaisi 
kuukauden palkkansa päivässä.

* * *
S-Marketissa voi tehdä os-
toksia nykyisin polkupyörän 
kanssa. Oheinen kuva kertoo, 
että kauppareissu sujuu hyvin. 
Tässä on tietty syynä se, että 
parempi tuoda monen tonnin 
pyörä mukana kauppaan kuin 
jättää se ulos potkittavaksi tai 
nyysittäväksi.

Jossain vaiheessahan kau-
pat muuttuvat kyllä niin, ettei 

ole henkilökuntaa kuin taka-
huoneessa laittamassa auto-
maatioketjuille tavaraa, jotka 
kulkeutuvat hyllyille myyntiin. 
Sitten asiakas tulee sähkömope-
dilla tai muulla kulkupelillä ne 
noukkimaan ja ajaa maksa-
maan itsepalvelukassalle… 
Toivottavasti tuo on vain pahaa 
unta, sillä Eetvartti niin tykkää 
S-Marketissakin mennä aina 
kassalle maksamaan, kun nä-

kee siellä ihanan kassaneidon…
* * *

Tässä viimeinen jäähyväinen ns. 
Nordean talolle. Rakennus itse 
teki ristinmerkin, kun otti niin 
koville komean rakennuksen 
purkaminen…

* * *
Syksy saapuu. Onneksi.
E E T V A R T T I

Viimeinen isku. Nordean talossa nousi omasta takaa 
risti pystyyn.

S-Marketissa on tilaa 
tehdä ostoksia vaikka 
polkupyörän kanssa.

Joulupukki otti vastaan lahjatoiveita kantrikulkueen 
jälkeen.

Rentunruusut ovat taas koko suven koristaneet val-
tuustosalin oven edustalla.

Polliisi auttoi helteessä simahtanutta kulttuurimatkai-
lijaa.



8 15.8.2018

Kesäkunnon          2019
metsästys             alkaa nyt

Kehräämö, Orimattila
www.gym23.com

Kehräämö, Orimattila
www.alfamover.fi

Avoimet
ovet

13.-19.8.

Tervetuloa
meille!

Rakkaudesta
liikuntaan!

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00
la 9.00-13.00

EDULLISEEN HINTAAN

www.lantmannenagro.fi/orimattila

299500

36900
1295

RUOHONLEIKKURI MCCULLOCH 
M56-140WF ETUVETO KASTELU- 

PISTOOLI+ 
PIKALIITIN

Meiltä Tikkurilan maalit myös sävytettynä!

ETULEIKKURI MCCULLOCH 
M125-94FH 
HYDROSTAATTIVETO

2590
TIKKURILAN ÖLJYPOHJAINEN 
PUNAMAALI 10L

SÄHKÖASENNUSTYÖT
ammattitaidolla 03-7777 444
PALVELEVA SÄHKÖKAUPPA

7€
alkaen

 4€

Meiltä
ABLOY
CLASSIC

LUNA
VALAISIN

15:-
MONITOIMITYÖKALUT
- TYÖHÖN JA VAPAA-AIKAAN

Koululaisten 
PÖYTÄ-
VALAISIMET 4 KPL

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Palvelemme
MA-PE
7-17

9€

44

YLI- 
JÄNNITE-
SUOJAT

20€

Suosittu
malli!

Eri värejä
1xE27

TARJOUS

LED LAMPPU 
6W
9.5W 9€

7€

7€

PALO-
VAROITIN

JÄNNITTEEN- 
KOETIN

5,50YÖVALO

ELOKUU ON TAPETTIKUU!
Tapettiviikot Värisilmässä 15.8.-1.9.

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

Tapetti-
viikkojen

ajan kaikki
tapetit

-25%

Ota mitat mukaan ja tule
valitsemaan oma suosikkisi,

tapetointi on helppoa, ja 
sitäpaitsi hauskaa!


