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Orimattilan palvelujen, kaupan, osaamisen ja tapahtumien erikoislehti.
www.olanextraa.fiJakelupainos n. 10 500 kplOrimattilan parhaaksi 
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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

SILMÄLÄÄKÄRIT:
Ke 14.8. Ritva Lemola
To 22.8. Jukka Siitonen
Ke 28.8. Ritva Lemola
Ma 9.9. Ilkka Puusaari
Ke 18.9. Ritva Lemola

Ma-pe 10-17

Voimassa vain 30.8. saakka!
TMT Kuljetus Oy
       Tero Nieminen
             p. 0400 496 680

TAKSI

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

Parturi-Kampaaja
ANNI VILJA
-Ajanvaraus numerosta 044/2726668
Erkontie 6 (BeautyStudio R&K tilat)
Facebook Parturi-Kampaaja Anni Vilja

- Hei! Palailen äitiyslomilta taas
  töiden ääreen syyskuun alusta
AVAJAISTARJOUKSENA
Syyskuun ajan sekä
syyskuussa varatuista
kaikista
palveluistani -15%

Avoinna TI-LA
sop. mukaan.
TERVETULOA!

Lämminhenkistä sekä
huomioonottavaa palvelua juuri Sinulle.
- Opiskelija- ja eläkeläisalennus -10%

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

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

Kenkätalo
MASCOTTI

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

Av: ma-pe 9-16.30, kesäla SULJETTU

Mascotista edullisesti!

TULE JA HAE OMASI!

koot 40-46

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

Laadukkaita kenkiä jokaiselle

Naisten ja miesten 
KÄVELYKENKÄ

38-46
Miesten ja naisten

LENKKARI
36-49

Naisten kevyt
KESÄAVOKAS

36-41

Pehmeäpohjainen
TYÖ-
KENKÄ

37-47

- moneen käyttöön

Paas taas allakkaan
SYYSMARKKINAT
tulon päällä la 14.9.

Seuraava EXTRAA 11.9.!!!
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Jätevesiasiat kuntoon!

Graafisen alan palvelut
vuosien kokemuksella
Suunnittelen ja toteutan lehti-ilmoitukset, 
lehdet (myös järjestölehdet), esitteet, kirjat 
jne. haluamaasi muotoon sekä toimitan 
painovalmiin aineiston painoon.
Otan myös kuvat ilmoituksiin tarvittaessa.

Ota yhteyttä!
maaritov@hotmail.com • P. 040 506 1941

Maarit Ovaska, Orimattila

Tämä ”talkkari” tekee talkoohommina taloyh-
tiön nurmikonleikkuut ja lumityöt.

Nyt lokakuun loppuun 31.10. 
mennessä täytyy puutteelliset 
jätevesijärjestelmät päivittää 
uusien säädösten mukaiseksi. 
Asiasta on paljon puhuttu telk-
karissa ja radiossa. Myös Olan 
Extraa on kirjoittanut jäteve-
sijärjestelmien kuntoon lait-
tamisesta, viimeksi juttua oli 
elokuun numerossa.
Katso sivu 2, heinäkuu 2019. 
www.olanextraa.fi

Samalla sivulla on YmpäristöInsinööriPalvelut Oy:n mai-
nos aWater-kaivopuhdistamosta. Se voidaan asentaa jo 
olemassa oleviin kaivoihin, jolloin ratkaisu on edullinen. 
Kannattaa tutustua kaivopuhdistamoon ja muihinkin jä-
tevesijärjestelmiin nettisivuilla: www.yip.fi

Myös Kiinteistö Kane hoitaa jätevesijärjestelmien rakentamista, 
joten kannattaa keskustella asiasta Kari Laineen kanssa.

Kiitosta pukkaa taas
Kesäkuun Extrassa tuli annettua kiitosta, kun kaupungin 
puistikot ja nurmikkoalueet sekä yksityisten taloyhtiöitten 
pihat on hoidettu hyvin. Sama koskee myös yksityisiä tont-
teja ja pihoja, joissa on ahkeroitu ja laitettu paikat nätiksi.

Oikeastaan yhtään huonosti hoitamatonta pihaa ei ole 
tullut silmiin keskustan alueella.

Yksi malliesimerkki on Raitakuja ykkösen rivitalon piha, 
jossa epävirallinen talonmies tekee talkoilla lähes kaikki 
taloyhtiön lumityöt ja kesäisin hoitaa kaikki nurmikon-
leikkuut. Tämä todella reipas mies on nimeltään Jorma 
Mäkelä, jolle lähetetään kiitos näin lehden myötä.

Erkkorock onnistui heti
Vaikka lauantaina 3.8. ei ollut maailman paras ilma ulko-
tapahtumalle, niin Erkkorockin järjestäjät ovat tyytyväisiä 
ekaan musiikkitempaukseen. Yleisöä saapui paikalle lähes 
600 henkeä.

Hieno homma, kun paikalliset bändit pääsevät näkyvästi 
esiintymään omassa kaupungissa. Erkkorock-tapahtuma 
jatkuu ensi vuonna ja siitä voi kehittyä suurikin tapahtuma, 
joka pitää jossain vaiheessa viedä isommalle kentälle.

Reijo Välkkynen www.olanextraa.fi

Sirpa oli 45 vuotta
töissä osuuspankissa

Harvoin enää tapaa ihmistä, joka on ollut 
koko työelämänsä saman työnantajan palve-
luksessa. Yksi sellainen löytyy Orimattilasta 
ja hän on meille monille tuttu: Sirpa Kataja.

Sirpa on todella pitkän linjan osuuspank-
kilainen, sillä hän on palvellut Orimattilan 
Osuuspankissa asiakkaita peräti 45 vuotta! 
Nyt hän on päässyt vapaarouvaksi jäädes-
sään pois työelämästä perjantaina 26.7.

Olan Extraa kävi tapaamassa Sirpaa, kun 
hän oli vielä työssä. Lähdetään Sirpan mat-
kaan ja tutustutaan mitä kaikkea hänelle 
on tapahtunut ja mitä hän aikoo tehdä nyt, 
kun ei enää ole pankissa töissä.

- Äiti kävi haikaran kanssa kätilöopistolla 
vuonna 1957 ja niin minä synnyin. Asuim-
me siihen aikaan Takaluhrantiellä, selvittää 
Sirpa ensi vaiheitaan. Koulunsa hän kävi 
silloisessa Viljamaan kansakoulussa, joka 
oli nykyisen yhteiskoulun paikalla. Silloin 
hänen sukunimensä oli Velling.

- Työelämään pomppasin mukaan kansa-
laiskoulun jälkeen, ensin pikku pätkätöissä 
bingohallissa (Pitäjänsanomien talo), sitten 
olin myös Virkkeellä ja Silta-Marketissa, 
joka oli Orimatin tavaratalossa.

Töihin pankkiin

14.5. 1974 Sirpa asteli Osuuspankin pal-
velukseen. Se oli sydämen valinta ja hyvä 
sellainen, sillä Sirpa on syntynyt asiakas-
palveluun ja sanoo tykänneensä työstään, 
jossa sai palvella tuhansia asiakkaita. 

- Aloitin pääkonttorissa postittajalähettinä. 
Se oli aivan ihana kokemus ja pääsin heti 
mukaan osuuspankkilaiseen henkeen, Sirpa 
muistelee.

- Työn luonne vaihteli vuosien saatossa. 
Pääsin laskentaosastolle, jossa tein maksu-
palvelutehtäviä, kun tarkastimme kassojen 
kirjauksia. Töitä oli siihen aikaan todella 
paljon, kun kaikki tehtiin vielä ilman tie-
tokoneitten apua.

- Sitten pääsin kassalle, ja meitä oli par-
haina aikoina ainakin seitsemän kassaa 
palvelemassa asiakkaita. 

- Pankin remontin myötä työkuvani muuttui, 
kun tuli infopiste, jossa palvelin kassapal-
velujen lisäksi.

Sirpa siirtyi päätoimisesti infopisteeseen, 
kun taas tehtiin uudistuksia.

- Infopisteessä tykkäsin olla, kun sain 
palvella ja näin erilaisia asiakkaita.

- Sitten palvelin asiakkaita aikavarauksella 
erilaisissa pankkiasioissa. Kaikkea muuta 
tein, paitsi en laina- enkä sijoituspuolen 
hommia. Se oli antoisaa, kun sain palvella 
asiakkaita monenlaisissa asioissa ja myö-
täelää heidän kanssaan.

Sirpan työkuva usein vaihtui, kun pankkia 
uudistettiin. Viimeiset pari vuotta hän oli 
kassa- ja infopisteen vetäjänä. 

Pankkimaailma muuttui paljon Sirpan ai-
kana. Hän meni töihin siihen aikaan, kun 
kirjaukset tehtiin pankkikirjoihin vielä kä-
sin ja jättää työelämän, kun nyt pankissa 
ollaan digiajassa ja palvelut pelaavat jo 
mobiililaitteilla.

- Minulla ekat työkalut olivat kirjevaaka, 
perinteinen kirjoituskone ja asiakirjasalkku.

- Kehitys on mennyt niin nopeasti eteen-

päin, että nykyisin asiakkaat hoitavat 
sähköisten palvelujen kautta paljon itse 
asioitaan. Esimerkiksi monet maksavat 
laskunsa mobiililaitteella tai tietokoneella, 
kun entisaikaan ne hoidettiin kassapalve-
luina, Sirpa muistelee.

- Asiakkaista pidetään nykyisin enemmän 
huolta kuin entisaikaan. Nyt pankissa tar-
jotaan myös laaja-alaisemmin palveluja. 
Samoin asuntoasioissa on monenlaisia 
palveluja yhdessä OP Kodin kanssa. Kai-
ken kaikkiaan palvelut ovat laajentuneet.

Sirpa palveli kolmen eri toimitusjohtajan 
aikana: Martti Nieminen, Veli-Matti Onnela 
ja Jukka Sipilä ovat olleet hänen aikanaan 
osuuspankissa toimitusjohtajina.

- Eniten pankkimaailma on kokenut muu-
toksia nyt Jukka Sipilän aikana. Hyvin meitä 
on luotsattu eteenpäin.

Luvassa töitä…

Sirpa ei jää laakereille lepäämään, sillä 
hän aloittaa saman tien aviomiehensä 

hommissa. Työtä mehiläistarhaajana ja 
metsänhoidossa, jossa on luvassa muun 
muassa metsän raivausta.

- Me saamme elää kultaista aikaa, kun po-
janpoika Eeli tuo reipasta menoa päiviimme. 
Kaikkea kivaa tehdään yhdessä ja perässä 
saa taatusti juosta. Kunto nousee virallisen 
työrupeaman jälkeen, Sirpa naurahtaa.

- Hyötyliikuntaa on paljon, sitten me 
matkustelemme, suunnitelmissa on vähän 
pidempi Venäjän matka.

Sirpa antaa kiitosta Orimattilan Osuus-

pankille. Ja 45 vuotta saman työnantajan 
palveluksessa kertoo, että kiitos on mo-
lemminpuolista.

- Työnantajaa kiitän pitkästä työsuhteesta. 
Kaikki on ollut niin antoisaa aikaa. Samoin 
kiitän työkavereita, jotka ovat olleet tosi 
mukavia. Paljon on ollut hauskaa, myös 
työajan ulkopuolella on vietetty mukavia 
aikoja.

- Unohtamatta asiakkaita, joita on tuhan-
sia… Toivotan osuuspankkilaisille, kaikille 
ystäville ja tutuille oikein ihania päiviä!

Sirpa on sydämestään aina osuuspankkilainen.

Topintie 2, 16300 Orimattila

“ Saamme elää kultaista aikaa, kun pojanpoika Eeli tuo 
reipasta menoa päiviimme. Kaikkea kivaa tehdään yhdes-
sä ja perässä saa taatusti juosta. Kunto nousee virallisen 

työrupeaman jälkeen.

Verenluovutus 14.8.
Jymylinnassa, Urheilutie 9, keskiviikkona 14.8. klo 14–18.

Ryhdy hengenpelastajaksi! Verta voi luovuttaa perusterve 
18–70-vuotias, joka painaa väh. 50 kg. Uuden luovuttajan 
tulee olla alle 60-vuotias, ja 66 vuotta täyttäneen on pitänyt 
luovuttaa edellisen kerran alle kaksi vuotta sitten. Lisätietoja 
ilmaisesta infonumerosta 0800 0 5801 tai netistä www.veri-
palvelu.fi. Muista ottaa henkilötodistus mukaan! Tervetuloa!
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“ Saunakärry veti tälläkin kertaa mukavasti 
porukkaa mukaan saunomaan.

www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

Uusi kuvasto 
ilmestynyt!

AROASKEL jalkahoitola
Rantatie 6, I krs, ORIMATTILA

Tella Aronen, puh. 040 5238910

Parasta Sinun jaloillesi!
Jalkahoidon
yhteydessä
pikamanikyyri
tai pidennetty
jalkahieronta
samaan hintaan!

KORJAUSOMPELUA
Avoinna kesällä
tiistaisin 10-17,
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. 

Jätevesijärjestelmät
kuntoon 31.10. 2019 mennessä

Kaivopuhdistamo
                  -jätevesi-
puhdistamo on uusi
jätevesijärjestelmän
saneeraukseen kehitetty
puhdistamolaitteisto,
joka voidaan asentaa
olemassa oleviin kaivoihin.

 Helppo  edullinen
 ilman kaivuutöitä

www.yip.fi
TUTUSTU!
Jätevesien pienpuhdistamo

040 5895 123, info@yip.fi

                 
hdd

Saunareissu kiersi
Mallusjärven ympäri

Saunojia riitti matkan varrella.

Se oli jo 12. kerta, kun Hal-
maan Saunaseura lähti kier-
rokselle Mallusjärven ympäri 
saunottamaan kansalaisia 
lauantaina 6.7. Sopivasti juuri 
ennen sen jälkeen alkanutta 
hellejaksoa.

- Saunakärry veti tälläkin 
kertaa mukavasti porukkaa 
mukaan saunomaan, kertoo 
hankkeen yksi puuhamies 
Antti Lyyra.

Traktorivetoisessa sauna-
kärryssä on puilla lämmitet-
tävä kiuas ja tilaa löytyy 5-6 
saunojalle. Sisustus on suo-
malaista koivua, niin seinät 
kuin lauteetkin. Suunnittelu 
on Antin ja Simo Puumalan 
design-aitasta.

Järvikunnan koululla sauna-
kärry tankattiin löylyvedellä, 
jota lentää reissun aikana 
kiukaalle parisen sataa litraa. 
Mukana on myös suihkukärry, 
josta saa vilvoittavan suihkun 
saunomisen jälkeen. Suih-
kuvesi pumpattiin suoraan 
Heikki Liljan pihakaivosta 
kahteen 200 litran tynnyriin.

- Lähdimme koululta kello 
12 myötäpäivään kiertämään 
Mallusjärveä, ettei aurinko lii-
kaa häikäise. Tarkoitus kun oli 
saunoa, eikä ottaa aurinkoa. 
Vain yksi saunaseuralainen 
oli poissa joukosta.

Eka pysähtyminen oli Sam-
malistontien pysäkillä, jossa 
oli toistakymmentä saunojaa. 
Löylyistä nautittiin noin 45 
minuuttia, kun seuraavaan 
kohteeseen Rajalan museolle 
Karkkulantiellä oli myös so-
vittu aika. Siellä oli saunojia 
myös mukavasti.

- Rajalan museotila on sau-
nomisen vakipaikka. Muu-
tama vuosi sitten näimme 
siellä porukkaa ja poikke-
simme kärryjen kanssa pi-
haan. Siitä se alkoi virallinen 
yhteistyömme.

Samalla reissulla tutus-
tutaan aina myös Rajalan 

museon esineistöön.
- Kiitos Rajalan emännälle 

ja isännälle kestitsemisestä. 
Nytkin oli saunan päälle tar-
jolla kahvit ja hyvää pullaa!

Seuraava etappi oli takaisin 
Järvikunnan koululle, jossa 
ei ollut tällä kertaa kukaan 
tulossa mukaan löylyihin.

- Sieltä me sitten siirryttiin 
maanviljelysneuvos Pekkosen 
tilalle, jossa saunottiin yöhön 
asti. Saunareissulla suosim-
me maatalouden jatkojalos-
teita. Antivegaanisia tuotteita 
ja juomia, Antti lisää.

Sauna se on
paras nautinto
Antti kertoo, että kymmenen 
vuoden aikana hän on käynyt 
saunassa lähes joka päivä. 
Ainoastaan neljä kertaa on 

ollut tilanne, ettei olekaan 
päässyt saunomaan.

- Viimeksi olin eräillä syn-
tymäpäivillä ja ilta venähti 
niin pitkäksi, että vuorokausi 
pääsi vaihtumaan ilman sau-
naa. Se oli kyllä harmittava 
takaisku.

Halmaan Saunaseura sau-
noo joka kerta, kun on kuu-
kausikokous. Hallitus kokoon-
tuu kahdesti kuukaudessa 
saunomaan. Muutenhan ei 
koko hommasta tulisi yhtään 
mitään.

- Vierailemme saunaseu-
ralaisten luona ja usein 
saunomme myös Halmaan 
Pohjanmeren huvikeskukses-
sa täällä meidän saunamil-
jöössä, Antti selvittää.

Virallisena saunapäivänä 
27.7. oli Halmaan Saunaseura 

totta kai mukana! Monessa 
paikassa oli sauna lämpimä-
nä, muun muassa Pekkosella, 
Kannusmäellä ja Liljalla.

- Vaikka silloin oli Suomen 
suven kuumin hellepäivä 
(+33,7 Porvoossa), niin 7-8 
tuntia saunottiin. Ja sitä ei 
voita mikään muu, oli sitten 
helle tai paukkupakkanen!

Antti oli telkkarista kuul-
lut, kuinka nyt rakennetaan 
uusia asuntoja, joihin ei tule 
ollenkaan saunaa. Varsin-
kin yksiöt ja kaksiot jäävät 
useimmiten ilman saunaa, 
kun kaikki neliöt pitää saada 
tehokkaampaan käyttöön.

- Turhaa on rakentaa mitään 
taloa tai asuntoa, jos sinne 
ei tule saunaa. Kyllä sauna 
tulee olla joka huushollissa 
ja saunoa pitää joka päivä, 
Antti vastaa topakasti.

- Teemme jatkossakin 
saunareissuja ja kutsum-
me kansalaisia mukaan. 
Saunareissulla ei välttämät-
tä tarvita muuta kuin oma 
pyyhe mukaan. Me emme 
ole mitenkään seksuaalisra-
joitteisia, joten saunassa saa 
myös viuhahtaa! (mieluiten 
naissaunojat).

Mallusjärven ympäri kiertävä saunareissu on pituudeltaan 15-17 kilometriä. Matkaan lähdössä.
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Perjantaina 19.7. oli tuhatlu-
kuisalla yleisöllä hauskaa, kun 
mitä hassuimpia menopelejä 
oli taas mukana kantrikulku-
eessa.

Oli traktoreita, oli jenkki- ym. 
vanhoja autoja sekä hauskas-
ti valmistettuja omaperäisiä 
kulkuneuvoja sekä lavoille 
rakennettuja erikoisuuksia.

Kaupunkikin voi nyt pyytää 
uusilta maanrakennusfirmoilta 
urakkatarjouksia, sillä ainakin 
kaksi uutta kaivuupalveluyri-
tystä poli mukana kulkueessa.

Ja mikä hienoa, niin heti 
kulkueen edessä oli useita 
komeita hevosia, jotka eh-
dottomasti kuuluvat mukaan! 

Kantrit on
nousussa
Kantrit vetivät suorastaan 
hyvin yleisöä, sillä järjestäji-
en mukaan kahtena päivänä 
esiintyjiä ja musiikkia kävi 
kuuntelemassa noin 700 
henkeä. Väkimäärä on sel-
västi nousussa muutamien 
notkuvien vuosien jälkeen.

Kantrien puuhaihmiset voivat 

jatkossakin järkätä mukavaa 
tapahtumaa. Artistivalinnat 
nousevat ratkaisevaan osaan, 
joten siihen kannattaa panos-
taa ja tehdä tapahtumasta koko 
Orimattilan Kantrifestarit, jonne 
kaikki voivat osallistua.

Erkkorock
kärsi kylmää
Uusi kesätapahtuma Erkkorock 
sai osakseen todella kalseaa 
keliä, kun lauantaina 3.8 illalla 
mittari näytti nipin napin +12 
astetta. Se oli aivan liian vähän 
ja osaltaa karsi viluista katso-
jajoukkoa. Kaikkiaan porukkaa 
oli illan aikana pelipaikalla n. 
550 henkeä.

Orimattilan omat bändit soit-
tivat komeasti. Paikalla ollut 
väki sai nauttia rockin riemua 
ja varsinkin illan varjoon him-
meään esiintynyt The New 
Rockvoyage veti brittirockillaan 
iltaa lämpimämmäksi.

Ei muuta kuin uutta pökköä 
pesään ensi kesänä. Ajoissa 
vaan tilaus myös ilmaston-
haltijoille, niin kelitkin ovat 
kohillaan.

Jätevesiasiat kuntoon 
31.10.2019 mennessä

SOITA
HETI!

OTA YHTEYTTÄ, niin tutkitaan
yhdessä mikä olisi se toimivin
ja edullisin vaihtoehto sinulle.

040 546 3076
ORIMATTILA

Myös JUOMAVESIKAIVOJEN
rakentaminen, huolto- ja

syvennystyöt ammattitaidolla.

KIINTEISTÖ 
KANE

Kane hoitaa homman!

Eki ja Mutkattomat:
Kulta-Lassen laulu
Hiljakkoin seiskakympit täyttä-
neelle (22.7.2019) nelinkertaiselle 
olympiavoittaja Lasse Virénille 
on tehty oma nimikkolaulu ”Kul-
ta-Lassen laulu”.

Laulussa kelataan mestarin 
elämän kuvioita seitsemässä 
säkeistössä - kahdeksas on sitten 
se komeasti ansaittu kunniakier-
ros jälkilöylyissä.

Laulu lähtee liikkeelle kansallis-
sankarimme syntymästä kurvaten 
mm. alkutahtien, uskomattomien 
treenien sekä mm. Münchenin 
ja Montrealin olympiamenestyk-
sien kautta elämän olympiadeille. 
Sanat ovat rakentuneet mutkat-
tomaan menestysmelodiaan.

- Oli kyllä todella suuri ilo ja 
kunnia saada levyttää ja esit-
tääkin uskomattomalle urheilu-
sankari Lasse Virénille kronikka-
mainen juhlalaulu syntymäpäivän 

kunniaksi. Eihän näin kovan 
luokan mestareita ole löytynyt 
maastamme enää sitten aikoihin, 
toteaa laulun tuottaja ja esittäjä 
Eki Jantunen.

Laulu on julkaistu 2.8. ympä-
ristöä kunnioittaen digitaalisesti 
pääasiassa mm. Spotifyssa.

KULTA-LASSEN LAULU 4’57
Esitys: Eki Jantunen, sävel: Paa-

vo Melander (Jätkän humppa), 
sanat ja sovitus: Erkki Jantunen.

Tönnön Siltajuhlat
Siltajuhlat Tönnön museosillalla Orimattilassa järjestetään yhteis-
laulun, ilmaston ja energia teemoilla sunnuntaina 18.8. klo 15–18.

Niemenkylän - Tönnön Nuorisoseura viettää 120-vuotisen toimin-
tansa juhlavuotta. Siltajuhlien ohjelmassa yhteislaulua, Orimattilan 
Naiskuoro esiintyy, perinteinen köydenveto itä - länsi joukkueet.

Kahvio, muurinpohjalettuja, makkaraa ja virvokkeita. Juontajana 
Eki Jantunen.

Tönnön Mylly on avoinna ja sieltä voi ostaa jauhoja, ryynejä, 
talkkunaa ym. Myllyn tuotteita.

Lisätietoja Pertti Oksanen 0400 459222.

Kantrit ja Erkkorock onnistuivat

Kantrikulkue ihastutti taas

Upeat hevoset ja ratsastajat nostivat heti aitoon 
kantritunnelmaan!

Mikko Alatalo sai kantriyleisön iloisiin tunnelmiin.
Kuva Jorma Mäkelä.

Erkkorock veti koleasta kelistä huolimatta ihan kivasti 
porukkaa. Kuva Mari Strandman, Erkkorock -facebook.

Kaupunki saa kiitosta, kun Ville Erolan luotsaaman traktorin kyydissä oli kivasti porukkaa.

Kantrikulkueessa oli taas hauskoja menopelejä. 
Tämä maanrakennusyritys bongataan hommiin!

KYSY VAPAISTA ASUNNOISTA
Orimattilan Vanhustentaloyhdistys Ry:llä

on useita vapaita asuntoja Puistotiellä 35m2 ja
Kuismapolulla 40m2. Lisätietoja huoneistoista

annetaan Orimattilan Isännöintikeskuksesta ti-to 9-15   
Orionaukio 4, 16300 Orimattila

puh. 03-7771000 tai sähköpostilla orimattila@imasa.fi 
www.olanvanhustentaloyhdistys.fi

Orimattilan Vanhustentaloyhdistys ry
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ma-pe 9-17
la 10-14Tarjoukset voimassa elokuun 2019

Erkontie 16, Orimattila
P. 0440-611 611

HYVÄN
OLON
KAUPPA

3490

1690890

690

(25,90)100 tbl

300 tbl

NIVELTEHO PUHDAS +
Beauty kollageenit
maut. tyrni/mustikka

TRIBULUS 500 mg

Salille tai/ja lihasten kasvuun
PUHTAAT, LISÄAINEETTOMAT

EASY DIET 4 PÄIVÄN
TEHO START painon-
pudotukseen

PURU-C 500 MG
+ BIOFLAVO-
NOIDIT

PIIMAX C-BIOTIINI
Hiukset - kynnet - iho

maustamaton 26,95

tai
7 pss 10,-

ERÄ

Maustamaton/ raakasuklaa

1690

1795

Kotimainen 
HERAPROTEIINI

3490

120+
60 kaps.

Nyt kaupan 

päälle 60 kaps!

(68,40)

650g

1890
60 tbl Riisiproteiini

+MCT
Herkkävatsaisille

5
600g

Laihdutussesonki on päällä
Hyvinvointialalla on 3 selkeää sesonkia. 
Joulun jälkeen karistetaan joulukilot ja 
aloitetaan uusi vuosi suurilla lupauksil-
la. Keväällä tavoitellaan kesäkuntoa ja 
elokuussa pyritään kesäkiloista eroon. 
Liikuntakeskukset, erilaiset dieetti- ja 
treenivalmennusten sekä ihmepillereiden 
myyjät hierovat käsiään. Usein puhutaan 
hienosti elintapamuutoksista, mutta laihdu-
tus on se mikä myy. Tämä laihduttamisen 
vuotuinen sykli vuosi toisensa perään on 
tae siitä.

Olen alusta lähtien tullut alalle sillä pe-
riaatteella, että en myy nopeita hokkus-
pokkusratkaisuja, vaan elintapojen muu-
tosvalmennusta. Tämä on suurimmaksi 
osaksi muuta kuin syömistä ja treenaa-
mista. Fakta on kuitenkin se, että hidasta 
tapojen muuttamista enemmän ihmisiä 
kiinnostaa nopeat ratkaisut. Ihmisen mieli 
haluaa aina päästä helpoimmalla. Ajatellaan 
kyllä, että lähdetään tekemään pitkän ai-
kavälin muutosta, mutta sen työläys pistää 
uudelleen ja uudelleen kokeilemaan milloin 
mitäkin dieettiä. Tähän laihdutussesonkiin 
syydetään vuodesta ja sesongista toiseen 
rahaa järjettömiä määriä samaan aikaan, 
kun miljoonat ihmiset näkevät nälkää. 

Helpot ja nopeat ratkaisut myyvät, toisin 
kuin se fakta, että pysyvät muutokset teh-
dään hitaasti, yksi kerrallaan omia toimin-
tatapoja muuttamalla. Tässä muutaman 
vuoden alalla olleena, olen kyllästynyt ja 
pettynytkin tähän ilmiöön. Arvoni eivät an-
na myöden lähteä mukaan siihen, missä 
alan raha liikkuu. Onneksi on kuitenkin 
löytynyt niitäkin ihmisiä, jotka ovat to-
della halunneet yksilöllistä valmennusta 

laajemmassa mittakaavassa. 
Harvemmin se seuraava trendikäs ruoka-

valio on ratkaisu. Ratkaisu on itsetuntemus, 
jonka jälkeen omaa toimintaa voi ryhtyä 
muuttamaan. Oman itsensä ja elämänsä 
rehellinen tutkiskelu voi olla haastavaa. 
Joskus tämän seurauksena voi joutua 
tekemään vaikeitakin ratkaisuja, jotta 
saa voimavaroja ryhtyä muuttamaan 
elintapojaan. Valitsetko sinä kymmenettä 
kertaa sen helpomman superdieetin, jota 
noudatat kuukauden, kunnes tulee ”vähän 
kaikkee”? Soimaatko itseäsi, kun kilot 
palaavat korkojen kera takaisin ja sitten 
lähdet taas mukaan uuteen sesonkiin?

Valmentaja
Tmi Kisse, Krista Laurila
Mind Coach® stressinhallinta, liikunta
ja elintavat
tmikisse@outlook.com
Lisää vinkkejä ja ajankohtaisia asioita
Facebookissa: Tmi Kisse

Onkiva tyttö 
MEREN äärellä solmin ystävälle lahjaksi 
macramé-työtä, joka perustuu solmujen 
punomiseen. Keräsin ajopuita ja sidoin 
satoja solmuja moppilangasta. Sidoin 
keskeneräisen työn ulos kuistille, jotta 
voisin olla lähempänä luontoa. Solmiessani 
kuuntelin meren ääntä, tuulta ja lintuja, 
varhaisesta aamusta lepakoiden hiljaiseen 
saalistukseen saakka. Yksikään vene ei 
sinä päivänä ohittanut syrjäistä rantaa, 
aallokko oli kova. Syksyiset tuulenpuuskat 
hiipivät vaivihkaa luihin saakka. En olisi 
malttanut solmimiseltani edes mennä 
nukkumaan. 

HERÄTESSÄNI auringonnousun viileyteen, 
aloitin työni jälleen solmujen parissa. Solmin 
jokaiseen solmuun hyviä ajatuksia ja mietin 
entisaikojen verkonpunojia. Edessäni oli 
armoton meri, joka silmänkantamattomiin 
jylläsi loputonta rytmiään tuulen kanssa 
kilpaa. Meren ja ihmisten elintaistelu.

Miten me nykyihmiset vesiämme koh-
telemmekaan! Kalastuksen alkuperäinen 
muoto kalanpyynti on melkeinpä unohtunut, 
kun kalaa saa kaupan tiskiltä kovin vaivatta 
ja siististi. Merissä kelluu kilometritolkulla 
muovisia sandaaleja, vesipulloja ja korvan-
puhdistustikkuja kantavista merihevosista 
jaetaan kuvia somessa.

Meri hengittää vielä elämää, mutta 
kuinka kauan. 

TOISTA päivää solmiessani mietteisiini 
uponneena huomasin hiljaisen veneen 
lipuvan kaislikossa. Kaksi kalastajaa ää-
netönnä tuntuivat pyytävän kalaa. Melkein 

kuulin heidän ajatuksensa: ”Nouse kala, 
pyhittämään illallinen. Nouse hyvä kala, 
ravinnoksi nälkäiselle”.

Olisin voinut siirtää tunnelman Helene 
Schjerfbeckin Onkiva tyttö -maalauksesta. 
En onkinut, mutta tarkkailin hiljaisuudessa 
istuvia miehiä tuulen tyyntyessä iltaa kohti 
sinisessä mekossani, solmimistyön olles-
sa meren äärellä jotain hyvin ikiaikaista. 
Modernissa ajassa solmut solmittiin vain 
seinäkoristeeseen, eikä kalaverkkoihin. 
Kalastajat eivät huomanneet minua keskit-
tyessään hiljaa meren armollisiin antimiin. 

HILJAA mietteissäni pyysin Ahdilta heille 
kireitä siimoja ja vain vähän muovia syö-
nyttä saalista. 

MITEN voisimme suojella vesiämme 
paremmin? 

Kerttu Laine

Ulkoporealtaalla
hemmotellaan ympäri
vuoden koko perhettä!
Monen perheen perinteinen 
haave omasta kesämökistä 
vapaa-ajan viettoon on koke-
nut muutoksen viime vuosina.

- Nykytrendi näkyy selväs-
ti, kun keskustelee ihmisten 
kanssa ympäri Suomea. Sel-
keä suuntaus vapaa-ajan-
vietossa on satsata omaan 
pihaan, terasseihin, pihasau-
noihin ja ulkoporealtaisiin. Ei 
välttämättä haluta pakata ja 
lähteä tien päälle perjantai-il-
tana, vaan laitetaan se oma 
”lomapaikka” takapihalle, ker-
too Kouvolan asuntomessuilla 
ulkoporealtaita myymässä ol-
lut Värisilmä-kauppias Aimo 
Lappalainen.

- Jonkinlaisesta hittituot-
teesta voidaan ulkoporeal-
taan kohdalla kai puhua. 
Ainoan kotimaisen, Novitek 
porealtaan tuotantomäärät 
ovat nousseet tasaiseen 
tahtiin. Suomessa myydään 
tällä hetkellä n. 3000–3500 
allasta vuodessa, joista Novi-
tek valmistaa noin 1800 kpl.

- Kaukana ollaan kuitenkin 
vielä naapurimme Ruotsin 
luvuista, jossa myydään 
vuosittain noin 15000 allasta. 

-Tämä trendi on vahvasti 
tulossa meillekin, uskoo Aimo. 

-Näiden pikkuisen luksus-
takin tarjoavien altaiden suo-
siota selittää ennen kaikkea 
helppokäyttöisyys, perinteisen 
puilla lämmitettävän paljun 
työlästä täyttämistä, läm-
mittämistä ja puhdistusta ei 
tarvitse tehdä.

Novitekin porealtaat suun-
nitellaan ja valmistetaan Suo-
messa pohjoisen vaihteleviin 

olosuhteisiin. Hyvän lämpö-
eristyksen ja kehittyneen 
elektroniikan ansiosta allas 
on aina valmis käyttöön, eikä 
puhdistamista tarvitse tehdä 
edes kylvyn jälkeen, senkin 
allas hoitaa automaattisesti. 

- Altaan hoito vaatii suo-
dattimen pesun muutaman 
viikon välein, kemikaalitabletin 

lisäyksen kerran viikossa ja 
veden vaihdon n.2 kertaa 
vuodessa.

Paukkupakkasessa tähtitai-
vaan alla fiilistellen, liikunta-
suorituksen jälkeen jäseniä 
rentouttaen, ihan vain hyvässä 
seurassa… Aina on loistava 
syy nostaa altaan kansi ja pu-
lahtaa lämpimiin poreisiin!

- Tule valitsemaan oma suosikkisi laajasta mallis-
tostamme, nyt kaikki mallit asuntomessuhin-
noin!

“ Pikkuisen luksustakin tarjoavien altaiden 
suosiota selittää ennen kaikkea help-
pokäyttöisyys, perinteisen puilla lämmi-

tettävän paljun työlästä täyttämistä, lämmittä-
mistä ja puhdistusta ei tarvitse tehdä.
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Edullisia vaihtoautojamme

netti.com  - Lisää vaihtoautoja autoliikkeessä.
Avoinna sopimuksen mukaan, soita kun tulet! 

 Autoliike IMONE OY 
Orivillentie 3, Orimattila 0400 715 167

Audi A4 1.8-20 4d A autom.
-97, aj. 238 tkm

Toyota Corolla 1.4i
Terra 5d 1,4 LB 5D eritt.siisti
-01, aj. 233 tkm 

Mazda3 1,6 Comfort, ilmast.
-06, aj. 253 tkm 

Audi A4 1.6 Business-line 4d
-98, aj. 310 tkm 

Fiat Punto 60 Torino 5D
-05, aj. 215 tkm

Volvo S80 2.4 Busin 4d 
-99, aj. 315 tkm

1 070€ 870€

1 780€ 980€

1 870€ 1 470€

Autoliike Imone 
palasi Orimattilaan

OMASTA
Orimattilasta

OSTAN
Ostetaan omista erikoisliikkeistä!

Juttusarja Orimattilan omista palveluista 
ja kaupoista jatkuu. Extraa kertoo, et-
tei välttämättä tarvitse lähteä muualle 
kaupoille, kun omastakin takaa löytyy.
Orimattilassa on onneksi vielä eri-
koisliikkeitä, jotka tarjoavat laaduk-
kaita tuotteita. Hintatasokin pärjää 

esimerkiksi Lahden Renkomäen ja 
Launeen kaupoille, jonne pitää aina 
erikseen lähteä polttamaan bensaa ja 
omaa kallista aikaansa.
Tällä kertaa juttua pukkaa autoliike 
Imone Oy:stä, joka tuo uutta tuulah-
dusta paikalliseen vaihtoautokauppaan.

Tuttu autokauppias Jukka Vir-
tanen siirsi autoliike Imone Oy:n 
takaisin Orimattilaan Helsingistä, 
jossa hän teki vaihtoautokaup-
paa muutaman vuoden. Uudet 
autokaupan tilat löytyivät vuok-
rahallista Orivillentie kolmosesta. 
Se on siinä Ysiviitosen takana, 

Orimattilan Autohuollon naa-
purissa.

Jukka on pitkän linjan auto-
mies, sillä hän on tehnyt myyn-
tihommia vaihtoautojen parissa 
jo 15 vuotta. Asiantuntemusta 
löytyy, joka on auton myynnissä 
aina tärkeä juttu.

- Tulin Imonen kanssa takai-
sin Orimattilaan, kun olen täällä 
asunut monia vuosia. Tykkään, 
kun ystävät ja tutut ovat täällä, 
sekä rento meininki. Siinä on 
mukavia perusteita, Jukka sanoo 
hymyillen.

- Imone sai hyvän myyntipai-

kan, ja isoon pihaan mahtuu pal-
jon vaihtoautoja esille. Lisäksi 
tänne Orivillentielle on helppo 
tulla autokaupoille.

Imone tarjoaa hintaluokaltaan 
edullisia vaihtoautoja. Hinnat läh-
tevät 500 eurosta neljään tonniin. 
Se on monille nuorille ja miksei 
vanhemmillekin ihmisille hyvä 
lähtökohta, kun saa menopelin 
kukkarolle sopivaan hintaan.

- Tarjolla on noin 30 erilaista 
henkilöautoa. Hommaan autot 
pääsääntöisesti autoliikkeistä, 
kuten Toyotalta sekä Autohuu-
to-kaupasta, joka on ammatti-
laismyynnin ostopaikka.

- Kaikki vaihtoautomme pyri-
tään tarkistamaan ja kunnosta-
maan. Tarvittaessa autot myös 
katsastetaan ennen myyntiä. Otin 
sitä varten osaavan ja pätevän 
kaverin hommiin TE-toimiston 
kautta, Jukka selvittää.

- Meille tärkeintä on asia-
kastyytyväisyys joka tavalla. 
Myymme vaihtoautoja, jotka ovat 
hinnaltaan edullisia ja ikäänsä 
nähden luotettavia menopelejä. 
Puskaradio kertoo kyllä nopeasti, 
jos autokauppa ei ole reilua.

- Meillä on pienen autoliikkeen 
edut, kun pystymme myymään 
sopivaan hintaan, jossa välitys-
palkkion osuus ei ole yläkanttiin. 
Se on vuosien varrella toiminut 
hyvin.

- Tervetuloa tutustumaan 
valikoimaamme. Toistaiseksi 
olemme avoinna sopimuksen 
mukaan, joten kannattaa soittaa 
etukäteen 0400 715 167, jotta 
varmasti ollaan paikalla. Arkisin 
pyritään päivystämään ja myös 
lauantaisin, Jukka lupaa.

Imone Oy:n vaihtoautoja löytyy 
myös nettiauto.com -nettisivujen 
kautta.

- Orimattila vetää aina takaisin. Täällä on joka tavalla mukavaa tehdä vaihtoauto-
kauppaa, Jukka sanoo.

Yhdistystreffit 26.8.
Maanantaina 26.8. klo 15.30–17.30 kirjastossa, Lahdentie 65. Yh-
distystreffit on avoin tilaisuus, jossa kerrotaan kuinka yhdistykselle 
saa maksutta lisää näkyvyyttä ja tunnettuutta päijäthämäläiset.
fi -nettisivustolla. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Tienvarren kukat ovat kauniita

Malttia niittohommiin, pliis!

Tässä kuvaa Pukkilantien 
ja Helsingintien riste-
yksestä, jossa päivän-
kakkarat pääsivät kuin 
pääsivätkin kukkimaan 
ennen kuin niittokone 
kaatoi ne.

Toimitukseen on ottanut yhteyttä 
muutamia ihmisiä, jotka ihmette-
levät, että miksi kauniit tienvarren 
kukat kaadetaan niittokoneilla jo 
heti alkukesästä? Miksi ne eivät 
saa ensin kukkia kauniina ja vasta 
sitten niitettäisiin pois? Näin he 
kyselevät, kun tiellä on nopeus-
rajoitus 60 km/h tai sen alle. 

Asiassa on vinha perä, sillä 
kauniisti kukkivat tienvarret ovat 
monin paikoin ihastuttava näky, oli 
sitten kyseessä päivänkakkarat, 
kultapiiskut sekä paljon parjatut 
moniväriset lupiinit ja kurtturuu-
sut. Kaksi viimeistä on jostain 
syystä nyt julistettu pannaan 
rikkakasveina ja hävitettäväksi 
koko valtakunnasta. Ihme touhua, 
kun luonnossa ei kasva yhtään 
turhaa kasvia.

Kun kukat ovat kukkineet, niin 
toki ne voisi sitten niittää. Kukkies-
saan ne antavat myös miljoonille 
hyönteisille iloa ja ravintoa, joten 
tienvarren kukat ovat hyvinkin tar-
peellisia luonnon omassa ketjussa. 
Pölyttäjiä tarvitaan, jotta saadaan 
satoa ja ruokaa.

Joku kukkien niittojen puolesta 
perusteli asiaa näkyvyydellä, et-
tä liian korkeat tienvarren kasvit 
estävät näkyvyyttä. Se ei kyllä ole 
paras peruste, sillä pääsääntöi-

Kurtturuusu osaa 
temput. Se kasvaa ja 
kukkii matalampana kuin 
niittokoneen terä. Toi-
saalta sitä odottaa kohta 
muukin kuolema.

sesti autossa kuskin silmät ovat 
100-120 cm:n korkeudella maas-
ta ja nuo tienvarren kukat ovat 
pääsääntöisesti huomattavasti 
matalammalla.

Sitten seuraava selitys oli, että 
näkee helpommin eläimen, jos se 
änkee tielle. Tuo pitää paikkansa, 
mutta ei niitä rusakoita jatkuvalla 
syötöllä ole tien yli juoksemas-
sa. Hirvi- ja muita eläinkolareita 
tulee yleensä tieosuuksilla, jossa 
ajetaan 80 km/h tai enemmän.

Talvella saattaa olla tienvar-
ressa lähes metriset lumipenkat. 
Silloin ei kukaan niistä välitä, 
vaan ymmärtää tilanteen. Ne 
estävät yhtä lailla näkyvyyt-
tä kuin tienvarren kukatkin. 
Ilmeisesti nämä tienvarsien 
niittohommat ovat Orimattilan 
taajamissa ja kuudenkympin alu-
eilla Ely-keskuksen ja kaupungin 
kautta YIT:n hommia. Siellä voisi 
pomot hieman hillitä liian innokas-
ta alkukesän tienvarsien niittoja?

Reijo Välkkynen
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Elonkorjuuta
Eetvartti sai postia, kun joku 
oli kiikuttanut meikän posti-
laatikkoon Heinämaalle asti 
lehtileikkeen, joka koski Hen-
naa. Jutussa visionääri Kunnas 
oli antanut tällaista lausuntoa 
vuonna 2013:

Orimattilan Hennan aluetta 
kaavoitetaan täydellä tohinalla. 
Tavoite on luoda parikymmenen 
tuhannen asukkaan kaupunki. 
Projektipäällikkö maalailee mai-
semaan päiväkodin, koulun ja 
bulevardin ja uskoo, että vuo-
teen 2016 Hennaan on linnoit-
tautunut myös ensimmäinen 
lähikauppa rautatieaseman 
myötä.

(YLE Kotimaa 26.7.2013 klo 
07.32)

Jokainen voi miettiä kuinka 
Kunnas onnistui haaveku-
vissaan. Rahaa on Hennaan 
palanut tosin vasta vajaat 13 
miljoonaa euroa.

* * *
Tuli muuten käytyä Hennassa 
heinäntekoaikaan. Oli kyllä 
upeassa kunnossa koko ase-
manseutu, jossa parkissa oli 26 
autoa. Niin kauniina olivat kaikki 
kukka- ja pensasmaat, ei ollut 
rikkaruohoja, ei rentunruusuja 
ja pujoja niin kuin viime vuonna. 
Hienosti hoidettu, siitä kiitos 
tekijöille. Ja palkankorotus. 
Hennassa oli myös oheinen no-
peusnäyttötaulu, joka selvästi 
sai kaaharit ojennukseen.

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
11.9.2019

HARKITSETKO RAKENTAMISTA?
Valitse energiatehokas ja terveellinen hirsitalo! 
Toteutamme kotisi sinulle talopakettina tai 
muuttovalmiiksi toteutettuna – valintasi mukaan.

Olli Kivi, talomyyjä
p. 044 540 4000
olli.kivi@mammuttihirsi.fi

Katso mallistomme jo 
tänään osoitteesta 
mammuttihirsi.fi

Sähköasennustyöt 
luotettavasti ammattitaidolla

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

PALVELEMME
TEITÄ

MA-PE
7.-17

Tarjoamme asiantuntevaa
palvelua yli puolen
vuosisadan kokemuksella. 

Tarvitsetko
sähkömiestä? 
Soita ja sovi aika

03-7777 444 
Haluatko tarjouksen
sähköurakasta?
Ota yhteyttä:
Seppo Hämäläiseen,
040 5152 445
seppo.hamalainen@pp6.inet.fi

Orimattila cruising 2019
Jo perinteeksi muodostuneet Orimattila cruisingit wanhalla amik-
sella lauantaina 24.8.2019 klo 16-20. Ajolenkille lähtö klo 18.

Ajolenkki: Wanha amis, Koulutie, Heinämaantie, Viljamaantie, 
Puistotie edestakaisin, Viljamaantie, Artjärventie, Helsingintie, 
Päärniläntie, Luhtikyläntie, Latolantie, Koulutie, Wanha amis.

Tuo näyttötaulukin osaltaan 
taas kyllä kertoo missä Hen-
nan kanssa mennään ja mitä 
touhutaan…

* * *
- Oletkos Eetvartti huomannut, 
kuinka monet Orimattilan päät-
täjät ja kuntapomot ovat keske-
nään kavereita facebuukissa?, 
kysyi Masa. Jatkoi vielä, että 
jospa ensi kuntavaaleissa olisi 
sellainen ehdokas, joka ei… 
Masa kun on itte kova persuliini.

Vastasin Masalle, etten paljon 
tiedä facebookista, mutta olen 

kanssa sitä mieltä, että moinen 
touhuilu vie pohjaa täysin sitou-
tumattomalta kuntapolitiikalta.

* * *
- Sitten seuraava kysymys: - 
Jokos sulla Eetvartti on krocsit? 
Paas ostain, kun sellaiset on 
maahanmuuttajillakin, yks Olk-
ku piruili. Niinpä niin. Taas sitä 
rasistimististä näkyä.

* * *
Onkohan kaikilla lääkitys ko-
hillaan, kun jatkuvasti ajetaan 
päin liikenteenjakajia ja merkit 
kumoon? Kannattaisi käydä 

edes näkötarkastuksessa, kun 
paikkakunnalta löytyy ainakin 
kolme optikkoliikettä. Näkökes-
kus huolehtii meikän näöstä.

* * *
Ei auta vaikka tällä palstalla 
kuinka kehottaisi eräitä vanhem-
pia tsiikaamaan mopopoikien 
touhuja, kun ajelevat mopoil-
la pitkin pyörä- ja kävelyteitä. 
Mopotytöt eivät moiseen syyl-
listy. He ovat fiksuja ja ovat 
tietoisia liikennesäännöistä.

Oheisessa lukijan lähettämäs-
sä kuvassa mopoillaan Myllylän 
ja Lintulan välisellä puistopolulla. 
Kuvia oli myös edestäpäin otet-
tuna, mutta julkaistaan takaku-
va, ettei tule kenellekään liian 
paha mieli.

* * *
Kantrikulkueessa saatiin kunin-
gatar Orimattilaan. Kansa hurra-
si iloisna katujen varrella ja toi-
voo, että nyt meininki muuttuu. 
Kulkue oli tällä kertaa hieman 
lyhyempi, mutta hauska. Sa-
notaankin, että lyhyesti virsi 
kaunis.

Pikku pojat pettyivät, kun ei 
tullutkaan aitoa polliisiautoa 
kärjessä, vaan joku sinisiä 
vilkkunut skooda. Onneksi 
sen jälkeen itse John Wayne 
ja naapurin tyttö nostattivat 
tunnelmaa avomersullaan.

* * *
Meikä sammui kantriehtoona 
kuin se saunalyhty. Ilmeisesti 
nestetasapainoilu meni liian 
pitkälle helteessä. Vaimo oli 
”onneksi” mukana ja oli tultu 
paikallisen kuljetuspalvelu-
yrittäjän kyydissä kotiin. Joku 
poliitikko. Muuten olisin vieläkin 
Arviitissa.

Kuulemma kantreilla oli ollut 
mukavaa ja ihmisiä mukavasti 
paikalla. Joten järjestävä ta-
hommekin lienee tyytyväinen 
saldoon.

Erkkorokkiin meikän lo-

ma-anomus ei mennyt läpi. 
Vaimorakas ei puoltanut sitä.

* * *
Moni on jäänyt kaipaamaan 
Jasminia, joka oli aikanaan 
monen mieleen kantreilla. 
Kieltämättä Jasmin teki vai-
kutuksen meikäänkin jonkin 
verran, mutta moneen muuhun 
urhoon paljon enemmän. Kuka 
sitten mitäkin hänen kanssaan 
halusi kantritella.

Toivottavasti Jasmin saadaan 
jonain vuonna mukaan, ehkä jo 
vuonna 2038, kun on 50-vuo-
tisjuhlakantrit.

* * *
Monipuolinen liikunta takaa 
terveyden. Nuorempana mei-
kä hoiti testosteronijuttujaan 
kansallispelissä. Usein heitin 
mailan kotipesään ja juoksu tuli. 
Tapahtumaa tulisi taas elvyttää, 
kunhan löytyy uusia kisoja.

* * *
Kylillä on kuulemma menos-
sa kova laihdutusbuumi. Ihan 
haasteella heitetty kuka on 
syksyllä solakoin neitonen. 
Ihan hyvä juttu, sillä onhan se 
raskasta kantaa turhaa taak-
kaa. Kokemuksesta tiedän. 
Tuo laihdutusintoilu vaan saa 
ukot näreiksi. Kaikille ei kelpaa 
kotona pelkät kaninrehut. Odo-
tettavissa siis ulkoruokintaa ja 
terassikäyntejä.

* * *
Liikuttamisesta vielä sen verran, 
että meikä antaa arvostusta Al-
fa Moverin Piialle ja toiminimi 
Kisselle, jotka pitävät huolta 
kansanterveydestä ja tarjo-
avat monipuolista liikuntaa. 
Suosittelen kumpaakin, jos 
haluaa elää pitkään.

* * *
Näkemisiin!

Viisas oppii toisten virheis-
tä, tyhmä ei edes omistaan. 

E E T V A R T T I

Myllylän suunnalta puis-
totietä mopopoika pääs-
teli sussu kyydissään.

Hennassa oli nopeusnäyttötaulu. Hillitsi selvästi 
kaahailijoita.

Valta on vaihtunut Orimattilassa. Kuningatar saapui 
komealla valkoisella autolla.

Tämä automobiili on aina kulkueen yksi kauneimmis-
ta.

Missähän on Jasmin nykyisin? Hän oli takavuosina 
usein kantriemäntänä.
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SÄHKÖASENNUSTYÖT
ammattitaidolla 03-7777 444
PALVELEVA SÄHKÖKAUPPA

7€

Meiltä
ABLOY
CLASSIC

MONITOIMITYÖKALUT
- TYÖHÖN JA VAPAA-AIKAAN

Koululaisten 
PÖYTÄ-
VALAISIMET 4 KPL

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Palvelemme
MA-PE
7-17

LUNA
VALAISIN

15:-4420€

Suosittu
malli!

Eri värejä
1xE27

TARJOUS

LED LAMPPU 
6W
9.5W 9€

7€

7€

PALO-
VAROITIN

JÄNNITTEEN- 
KOETIN

5,50YÖVALO

Muista
vara-avain!

AURINKO-
KENNOVALOT 7,50alk.

16€

EDULLISEEN HINTAAN

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00
la 9.00-13.00

www.lantmannenagro.fi/orimattila

Tervetuloa kaupoille!

RUOHON-
LEIKKURI

STIHL
RM2.0R BIO

KEKKILÄ 
SYYS-
LANNOS
20 kg

KESTOPUU
28X95 SHP
RUSKEA URITETTU
AB-LUOKKA

129
/jm

MAALARIN 
TALOMAALI 9L

4900
prk2990

25900
ERÄ

nahkhiir.fi
0400 711 290

Meitä silloin muista,
     kun lehdet
          tippuu puista!

VÄRISILMÄ Orimattilan Tapetti ja Väri Oy

- Värisilmä auttaa

Nordica Eko 

10490
/9 l + sävytys

Virtasen 4 öljyn maali

12390
/9 l + sävytys

PANU talomaali

9660
/9 l + sävytys

(0,44 m2)

Ideo vinyylilankkulattia, 
viisi 
kuosia

m

Plastrex
Elegro
terassilauta.

2250 2000
Poistohinta

Esim. Salla-allas

6490€vain

Novitek ulkoporealtaat
kaikki mallit asunto-
messuehdolla, tule ja kysy!

(norm. 8490€)

Vielä on kesää jäljellä - ja ulkomaalauskelejä


