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Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu 
Diia Oy

Palvelemme normaalisti

Tule tekemään
ihania löytöjä!
Muuttomyynti jatkuu
- tuotteita jopa -50-70%

Silmälääkärit:
To 13.8. Jukka Siitonen
Ti 25.8. Ritva Lemola
To 27.8. Jukka Siitonen
To 3.9. Aleksi Sarkola
Ma 21.9. Ilkka Puusaari

Kesäaukioloaika

Ma -To 10-17

AVAJAISET 8.8.

Maatalous
Meriläinen Oy:n

ORIMATTILAN KANTRIKATSASTUS

SOITA
045 693 3748

Topintie 2B
Orimattila

www.omkk.fi

100% Kotimainen katsastusasema

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

Varaa aikasi: omkk.fi / 045 693 3748

Tervetuloa
Kantri-

katsastukseen!

Olemme mukana 
Maatalous Meriläisen

avajaisissa la 8.8.

nahkhiir.fi

- Tule moikkaamaan!

SÄHKÖASENNUSTYÖT
ammattitaidolla 03-7777 444
PALVELEVA SÄHKÖKAUPPA

10€

ABLOY
CLASSIC

MONITOIMI-
TYÖKALUT

Koululaisten 
PÖYTÄ-
VALAISIMET 4 KPL

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Palvelemme
MA-PE
7-17

LUNA
VALAISIN

15€4425€
Eri värejä
1xE27

TARJOUS

LED LAMPPU 
6W
9.5W 9€

7€

7€

PALO-
VAROITIN

JÄNNITTEEN- 
KOETIN

5,50YÖVALO

AURINKO-
KENNOVALOT9€alk.

16€
Abloy
Art

7€7,50
eri

kuvioilla

Turvaa ukkoselta
YLIJÄNNITE-
SUOJA alk. 
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Musiikkijutut kirjaksi!

Osuus-
pankin 
ovessa 
on ilmoi-
tus, että 
pankista 
löytyy defi.

Orimattilassa on uskomattoman paljon musiikkiin liittyviä 
osaajia ja tapahtumia. Muistoja löytyy ainakin 1950-luvulta 
tähän päivään.

Nyt lähteekin pyyntö Orimattilan kulttuuripuolelle, että 
kootaan yksiin kansiin musiikkijutut, niin tapahtumat kuin 
esiintyjätkin sekä lauluntekijät, säveltäjät, soittoniekat ja 
orkesterit, bändit sekä lauluköörit. Vuosien varrelta löytyy 
valtavasti erilaista toimintaa.

Tapahtumapaikkojakin on harvinaisen paljon Kalliojärveltä 
Jymylinnaan, Mäntymäelle ja Kehräämölle ym. Ja mitä 
kaikkea niissäkin tapahtui. Siinä on suuri pala paikallista 
musiikkihistoriaa ja elettyä vapaa-aikaa!

Orimattilan Sanomat olisi taatusti myös aarreaitta, kun 
kirjaan kootaan aineistoa. Paikallislehti voisi olla kunniajä-
senenä sitä kustantamassa yhdessä kaupungin ja miksei 
yksityistenkin kanssa.

Kyseessä on katoavaa kansanperinnettä, joka pitää nyt 
saada kansien väliin. Vielä se onnistuu, kun löytyy tapahtumien 
taustavoimia ja bändien jäseniä, jotka ovat voimissaan. He 
muistavat ja kertovat.

Sen verran on tietoa, että Mutkattomien rumpali Hannu 
Tuominen on koonnut omaa muistojen musiikkikirjaa, joka 
toivottavasti saadaan julkaistua Hanskin näkökulmasta. 
Samalla nyt voisi yhdistää koko Orimattilan musiikkimaail-
man yksiin kansiin!

Kulttuuripäällikkö Henrika Suna ja Orimattilan kulttuuritoimi 
saavat nyt ison pyynnön ja haasteen. Olkaa hyvä!

Orimattila oli 65 vuotta 
sitten juhannusjuhlien 
keskipiste nimekkäistä 
esiintyjistä päätellen, 
kun mukana oli myös 
Olavi Virta!

Juhannusvalvojaiset Kal-
liojärvellä 24.6. 1955 kel-
lo 20-02, suurtanssiaiset 
kolmella lavalla. Silloinen 
hevosväki, Orimattilan Ra-
viseura ry, oli juhlien jär-
jestäjänä ja liput maksoi 
200 markkaa. (Kuva HO)

Defibrillaattori pelastaa!
Tämä on jokaisen kanssakulkijan hyvä tietää, sillä itse kukin 
voi joutua tilanteeseen, kun tarvitaan opeasti apua, kun 
joku saa sydämen häiriötoiminnon.

Defibrillaattori, eli kansanomaisemmin sanottuna ”deffa” 
tai ”defi”, auttaa sydämen pysähdystilanteessa poistamaan 
haitallisen rytmihäiriön. Elvytettävälle potilaalle annetaan 
laitteella hoitava tasavirtasähköisku

Kun defibrillaattoria tarvitaan, sen etsimiseen ei ole aikaa. 
Siksi defibrillaattorin sijainti on tärkeä merkitä opasteella, 
jotta laite löytyy helposti ja nopeasti.

Defibrillaattorin opastekyltti näyttää lähimmän defibril-
laattorin sijainnin. Siksi opasteet voivat auttaa pelastamaan 
ihmishengen sydämenpysähdystapauksessa, kun nopea 
ensiapu on ratkaisevan tärkeää.

Orimattilassa näitä sydäniskurilaitteita on ainakin Osuuspan-
kissa, Värisilmässä, Terveysasemalla, uimahallilla, KeraGroupilla, 
Nescolla, Vartiointikeskuksella ja Allu Oy:llä Pennalassa. Jos 
joku tietää muitakin paikkoja, joissa on defi, niin sähköpostia 
Extraan. Defibrillaattori on pelastanut jo satoja ihmishenkiä, kun 
se on voitu ottaa nopeasti käyttöön sydämen häiriötilanteissa.

Mukavaa alkanutta elokuuta!

Reijo Välkkynen www.olanextraa.fi

Luvassa yllärijuttuja…

Maatalous Meriläisellä
reippaat avajaiset 8.8.
Nyt sitten kannattaa varata ensi 
lauantaille aikaa, sillä silloin ta-
pahtuu Maatalous Meriläisellä, 
kun siellä on avajaiset kello 9-13. 
Kauppiaspariskunta Antti ja Kat-
ja Meriläinen toivottavat niin en-
tiset kuin uudetkin asiakkaat mu-
kaan ja tutustumaan mitä kaikkea 
onkaan tarjolla ja esittelyssä. 
Ovet avautuvat shokkitarjouk-
sella. Luvassa ei ole ämpäreitä 
eikä bensaa halvalla, vaan jotain 
aivan muuta!

- Se on yllätys mitä on meillä 
avajaisissa shokkitarjouksena. 

Sitä hyvää riittää noin sadalle 
ensimmäiselle asiakkaalle, pal-
jastaa rautakaupan vetäjä Tero 
Lahtonen.

Ylläritarjouksen saa mukaansa 
kassakuittia vastaan, eli ensin 
maksu sitten tavaraa. Aamuysiltä 
kannattaa olla jonossa mukana, 
jos aikoo saada shokkitarjouksen 
omakseen. Joku saattaa tulla 

jonottamaan jopa ennen porttien 
avautumista Vesitornintielle…

Avajaisissa on paljon erikois-
tarjouksia. Esittelyjä ja uutuuk-
sia löytyy niin maatalous- kuin 
rautakaupankin puolelta.

Mukana ovat muun muassa: 
Rudus-pihakivet, Sokevan maa-
laus- ja erikoistuotteet, Veholta 
kaksi Mercedes Benz Sprinteriä, 

Nahkhiir, Weckman-katot, Pas-
loden työkalut, Biolan, Makita, 
Nilfiskin painepesurit ja imurit, 
Orimattilan Sanomat ym.

- Tarjousten lisäksi on myös 
arvontaa ja tietysti myös Me-
rosen makkaraa, Tero lupaa ja 
kertoo sitä varatun vähintään 
1000 kappaletta, joten kaikille 
riittää!

Myös pullaa ja kahvia on tar-
jolla.

Nahkhiir on
tietty mukana

Aina kun Orimattilassa on tarjol-
la raksa- ja kiinteistöasiaa, niin 
siellä on mukana myös Nahkhiir. 
Niin tälläkin kertaa.

- Me tarjoamme taas reipasta 
mieltä ja kauppakasseja, pal-
jastaa Antti Lyyra Nahkhiirin 
valikoimaa.

- Tietty siinä sivussa on juttua 
myös kiinteistönhoitopalveluista 
ja maanrakennushommista!

- Paikalla on muitakin Orimat-
tilan osaajia. Avajaisiin on tilattu 
ihan mukavaa keliä. Joten kaikki 
mukaan, Tero toivottaa.

Nyt pidetään Maatalous Meriläisen avajaiset. Väkeä odotetaan paikalle runsaasti. 
Kuva parin vuoden takaa raksapäivältä.

Myllylän päiväkodin
piha uusittiin nätiksi

Nahkhiir saneerasi pihan 
ja leikkikentät Myllylän 
päiväkotiin. Uusissa 
kalusteissa on lasten kiva 
temmeltää.

Kun Myllylän päiväkoti oli su-
vilomalla heinäkuussa, niin 
Nahkhiirin porukat saapuivat 
ja laittoivat päiväkodin pihapiirin 

uusiksi. Kelpaa nyt lasten ja päi-
väkodin henkilökunnan liikkua 
ja leikkiä uudessa pihassa ja 
leikkikentillä.

- Kaikki leikkivälineet olivat jo 
niin vanhoja, että ne vaihdet-
tiin täysin uusiin ja turvallisiin 
kalusteisiin. Samalla myllättiin 

leikkikenttäalueet ja vaihdettiin 
maa-ainekset, kertoo kiinteis-
töhuoltaja Jirka Kallio Nahk-
hiiristä.

Myös uudet aidat saatiin pihan 
ympärille ja erikseen erotettiin 
oma leikkipaikka kaikista pie-
nemmille lapsille. Pihapiiristä 
saatiin näin paljon selkeämpi.

- Pieniä lapsia on nyt helpom-
pi valvoa ja seurata mitä he 
touhuavat, kun heillä on oma 
leikkialue, jossa on myös eri-
laisia leikkivälineitä.

Leikkikentillä on liukumäki, 
karuselli ja hiekkalaatikot se-
kä perinteiset keinut. Lisäksi 
pienten puolella on oma au-
rinkokeinu.

- Päiväkotiin oli toiveena 
saada kivituhkapiha, joka so-
pii parhaiten päiväkotilaisille. 
Sitten leikkikentillä on nyt ns. 
turvasoraa, jos joku lapsi kaa-
tuu tai tipahtaa leikkivälineestä 
maahan, niin ei satuta itseään, 
Jirka sanoo.

Päiväkodin pihauudistuksen 
tilaaja oli Orimattilan kaupungin 
Tilapalvelu. 

“ Se on yllätys mitä on meillä avajaisissa 
shokkitarjouksena. Sitä hyvää riittää noin 
sadalle ensimmäiselle asiakkaalle.
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“ Ratkomme yhdessä asiakkaan kanssa on-
gelmia. Suurin osa vastaanotolle tulevista on 
työelämässä mukana olevia. Tuki- ja liikun-

taelinvaivat tuovat asiakkaat paikalle.

Kinnarintie 32, 16230 Artjärvi  ma-pe 9-16, la 10-14 puh. 03 871 460

KORJAUS-
OMPELUA
Erkontie 6, Orimattila,
käynti Tullintien puolelta
Puh. 045-8806650
heli.lahtonen@katsura.fi

Avoinna ti 10-17, ke ja to 9-14. 
Muuten sop. muk.

Katso lisää netistä: www.katsura.fi

Monipuolista terveydenhoitoa

Auli muutti Amikselle
- Vastaanottoni uusissa ti-
loissa käynnistyy toden teolla 
nyt elokuussa täällä Wanhalla 
Amiksella, selvittää OMT fysiote-
rapeutti Auli Auvinen. Aiemmin 
hän toimi Torikulman Fysiote-
rapian yhteydessä. 

- Orimattilan kaupunki on nyt 
sitten kierretty. Aloitin vuonna 
1996 Erkontieltä, sieltä Keh-
räämölle ja Torikulman kautta 
olen päätynyt tänne. Tämä onkin 
itselläni siis jo neljäs paikka tällä 
kylällä. Vuosien varrella synty-
neet asiakassuhteet ja mukavat 
Orimattilan ja ympäristökuntien 
asukkaat saivat vielä jäämään. 

Auli korostaa, että hän tekee 
yksilöterapiaa.

- Ratkomme yhdessä asiak-
kaan kanssa ongelmia. Suurin 
osa vastaanotolle tulevista on 

työelämässä mukana olevia. Tu-
ki- ja liikuntaelinvaivat tuovat 
asiakkaat paikalle.

- Monella saattaa kiputila olla 
vuosien takaa syntynyt ja tiukka 
työtahti ei aina anna riittävästi 
aikaa parantumiselle. Työnanta-
jien olisi mielestäni mietittävä, 
onko aina järkevää vetää hihnaa 
liian tiukalle. Sairauspäivätkin 
tulevat kalliiksi, eivät ainoastaan 

yritykselle, vaan myös työn-
tekijälle tulojen menetyksen, 
henkisen paineen ja kipujen 
muodossa.

-Minun tehtäväni on helpottaa 
olotilaa ja siirtää vastuuta ihmi-
selle itselleen. On huolehdittava 
myös riittävästä ja oikeanlaises-
ta liikunnasta. Lopulta ihminen 
on oma parantajansa, kun sen 
oivaltaa. 

-Nykyinen työtila ei juurikaan 
eroa aikaisemmasta. Kaksi tär-
keintä kapistusta huoneessa 
ovat edelleen asiakkaan tuoli 

ja hoitopöytä. Tuoli siksi, että 
siinä istuva henkilö taustoittaa 
tilaansa ja hoitopöytä siksi, että 
siinä voidaan hoitaa asiakasta 
käsin, neuloin tai jopa… pu-
humalla. 

-Olotilan helpottamisesta 
lähden aina liikkeelle. Kun 
kivuliaisuus väistyy, lisääntyy 
ihmisen liikkuminen luonnos-
taan, mieliala kohenee ja unen 

laatu paranee. Elämä alkaa taas 
kantaa.

- Kipu ei usein miten ole vaa-
rallista. Se yrittää kertoa jotakin 
jostakin.

Auli käyttää työssään erilai-
sia manuaaliterapian muotoja, 
akupunktiota ja ohjausta. Hän 
valmistui fysioterapeutiksi vuon-
na 1996 Savonlinnassa.

- Ammattitaitoa on hyvä pitää 
yllä täydentävillä kursseilla. Aina 
voi oppia uutta. Minun instru-
menttini ovat käteni. Mitä taita-
vimmat ne ovat, sitä paremmin 
pystyn asiakkaitani auttamaan.

Auli tekee myös
akupunktuuria

Akupunktuurissa on erilaisia 
”koulukuntia” ja oppisuuntia 
tekniikoille. Esimerkiksi pol-
vikipua voidaan poistaa aset-
tamalla neuloja tai jopa vain 
yksi neula aivan toisaalle kuin 
missä kipukohta on. Vaikutus 
on välitön.

- Akupunktuurin mahdollisuu-
det hoitaa erilaisia sairauksia on 
ihmeellinen. Itselläni aikanaan 
normalisoitiin kehoa keuhko-
kuumeen jäljiltä. Lähes poik-
keuksetta taidan aina kollegaa 
nähdessäni tästä mainitakin kii-
toksia suustani vuoltaen. Uskon 
siis myös erilaisten ns. vaihtoeh-
tohoitojen mahdollisuuteen. Olen 
tutustunut jäsenkorjaukseen ja 
energiahoitoihin. On paljon sel-
laista, mistä emme vielä tiedä. 
Virallinenkin hoitoprotokolla 
joutuu vielä miettimään kan-
tojaan. Tärkeintä olisi yhteistyö, 
ei eroavuuksien hakeminen. 

- Maaliskuussa alkanut poik-
keustila vaikutti monen ter-
veydenhoidon ammattilaisen 
työtilanteeseen, niin minunkin. 

Kevät oli rauhallinen ja aikaa jäi 
runsaasti itselle. Epävarmuus 
sai itsenikin miettimään man-
sikkapelloilla työskentelyä.

- Alkupaniikin mentyä ohitse 
ja Suomen tilanteen pysyessä 
hyvänä ihmiset rohkenevat taas 
varata aikoja vastaanotolle. Moni 
olisi tarvinnut apua jo aikaisem-
minkin, mutta varovaisuus ja 
ehkä pelko, jos ei omasta, niin 
riskiryhmään kuuluvan läheisen 
vuoksi rajoitti hoitoon hakeutu-
mista. Edelleen on hyvä jatkaa 
tehostettua käsien pesua ja 
flunssaoireisena ei vastaanotolle 
saa tulla. Erityisesti ulkomaan 
matkojen jälkeen seuraisin myös 
olotilaani tarkkaan.

-Fysioterapeutin vastaanotolle 
voi tulla matalalla kynnyksellä. 
Jos ongelma ei lähde poistu-
maan omin keinoin 1-2 viikon 
aikana tai uusiutuu pian, kannat-
taa selvittää mikä aiheuttaa sen. 
Esimerkiksi monien selkäkipujen 
takana voi olla kaatuminen tai 
marjaretkellä huolimaton as-
tuminen kiven koloon. Trauma 
tapahtuu nopeasti eivätkä li-
hakset ehdi aktivoitumaan ja 
tukemaan luurakentaita – vir-
heasento on valmis. Kun suoliluu 
kääntyy eteen- tai taaksepäin, 
muuttuu lonkkanivelen asento 
ja lanneselän alaosan nikamiin 
kohdistuu kiertovoimia liga-
menttiyhteyksien vuoksi. Näitä 
asentoja korjailen päivittäin.

Wanhan Amikselle on Aulin 
luokse helppo tulla, kun seuraa 
opasteita.

- Piha-alueella olevaa opastau-
lua vilkaisemalla löytää B-raken-
nuksen ja numero 1 sisäänkäynti 
pääovesta tuo perille aulatilaan, 
joka toimii myös odotustilana. 
Vastaanottotila on aivan aulan 
vieressä vasemmalla. 

- Tervetuloa vanhat ja uudet 
asiakkaani osoitteeseen Wanhan 
Amiksen polku 3B (Koulutie 19), 
Orimattila. Nettisivujen yhteys-
tiedot-sivulta voit valita mie-
leisesi tavan ajanvaraukseen.

www.fysioterapeuttiauli.fi

Tiesitkö, että saat 
Orimattilasta
terveys- ja liikunta-
palvelut kattavasti!

Kukkakauppa Diia
muuttaa OP:n taloon
Säästöpankkitalon kulmauksessa 
oleva Kukkakauppa ja hautaus-
palvelu Diia on löytänyt uudet 
tilat Osuuspankin kiinteistöstä. 
Muuttomatka ei ole pitkä, sillä 
Diia siirtyy entisiin Silmäaseman 
tiloihin. Samoissa tiloissa toimi 
aikanaan pitkään myös luontais-
tuotekauppa Life. Tarkka osoite 
on Erkontie 11.

- Diia saa nyt uutta ja kaivat-
tua lisätilaa, kaikkiaan sitä tulee 
108 neliötä Osuuspankin talos-
sa, selvittää kauppias Susanne 
Parkkila-Luuri.

- Tavoite on muuttaa uuteen 

paikkaan elokuun loppuun men-
nessä ja pitää iloiset avajaiset 
syyskuussa.

Susanne on tyytyväinen, kun 
uudessa paikassa on enemmän 
myös näyteikkunatilaa ja hyvät 
paikoitustilat suoraan liikkeen 
edessä.

Myös mahdollinen Erkontien 
remppa tulevan Prisman myötä 
vaikutti uusien tilojen hankki-
miseen. Miten läheltä Erkontie 
kurvaa nykyistä Diian myymälää 
ja miten se vaikuttaisi kaupan-
käyntiin? Kysymykseen ei ole 
vielä vastausta.

Tönnön Siltajuhlat
kutsuu mukaan 23.8.
Sunnuntaina 23.8. pidetään yhteislaulun merkeissä pe-
rinteiset Tönnön Siltajuhlat kello 15 alkaen. Luvassa on 
auringonpaistetta ja runsasta osanottoa.

Siltajuhlat avaa NTN:n puheenjohtaja Kirsi Liukkonen-Hä-
mäläinen, QR-koodilla toimivan luontopolun avaus.

Iloisen tapahtuman juontaa Eki Jantunen vetäen myös 
yhteislaulua. Orimattilan Naiskuoro esiintyy Tarja Haatajan 
johdolla.

Luvassa on yleisöäänestys sekä köydenvetokisa, jossa 
länsi ja itäpuoli kohtaavat…

Paikalla on kahvio ja makkaranmyyntiä sekä muurinpoh-
jalettuja. Vapaa pääsy.

Tapahtuman järjestää Niemenkylän-Tönnön Nuorisoseura ry
Tönnön Mylly on avoinna yleisölle, samalla voi tehdä 

ostoksia.

- Uusissa työtiloissa on hyvä jatkaa entisin 
metodein, Auli hymyillen toteaa.

Wellamo-opiston
opetusohjelma 2020–2021
on julkaistu – Ilmoittautuminen kursseille alkaa 11. elokuuta

Wellamo-opiston opetusohjelma 2020–2021 on julkaistu digi-
lehtenä. Koteihin se jaetaan heinä-elokuun vaihteessa.

Kursseja voit jo selailla tarkemmin osoitteessa www.opistopalvelut.
fi/wellamo-opisto. Ilmoittautuminen syksyn ja kevään kursseille 
alkaa tiistaina 11.8.2020 kello 10.30.

Kello 10.30 alkaen: Taide- ja taitoaineet, kielet sekä kaikki muut 
aineet (paitsi liikunta)

Kello 15.00 alkaen: Liikunta, tanssi ja terveys

Ilmoittaudu kursseille:

1. Internetissä www.opistopalvelut.fi/wellamo-opisto
Lataa sivu uudelleen, jos olet avannut sivuston ennen ilmoit-

tautumisen alkua.
2. Puhelimitse numeroon (03) 814 4799, (ppm)
Ilmoittautumispuhelinnumero toimii ti 11.8. klo 10.30-18.00, 

ke-to 12.-13.8. klo 10.00-17.00
Huom! 17.8. alkaen ilmoittaudu toimiston puhelinnumeroihin 

0440 187 459 tai 0440 187 456 toimiston aukioloaikoina.
3. Lahti-pisteessä Kauppakeskus Trion 2.kerroksessa Lahdessa. 

Palvelutori on avoinna ma-pe klo 8-18.

Wellamo-opisto – vastuullisesti ja turvallisesti lähellä

Kevään koronapandemian jälkeen Wellamo-opiston opetustoiminta 
jatkuu syyskaudella pääasiassa lähiopetuksena. Verkkokurssien 
määrää ja etäopetusta on lisätty kurssitarjonnassamme.

Syyskauden opetusviikkoja on enemmän, mutta kurssimaksut 
on pidetty aikaisempien vuosien tasolla. Voit tutustua kursseihin 
myös pop-up-tyyppisillä, maksuttomilla EXTRA-kursseilla.

Kesän kuluessa rajoituksia ollaan vähitellen lieventämässä. 
Toimimme syyskaudella alkavassa opetuksessa kuitenkin vi-
ranomaistahojen ja koulutuksen järjestäjän ajankohtaisten suo-
situsten mukaan.

Jotta kursseille osallistuminen olisi turvallista sekä opiskelijoille 
että opettajille, noudatamme toiminnassamme seuraavia suosituksia:

Otamme huomioon ohjeiden mukaiset osallistujamäärät sisätiloissa. 
Muutamme tarvittaessa opetusjärjestelyitä. Noudatamme turva-
välejä lähikontakteissa ja liikkumisessa. Järjestämme tarvittaessa 
opastusta etäopetuksessa tarvittavan tekniikan käyttämiseen.
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Parturi-Kampaamo Anne

Parturi-kampaamo töiden lisäksi olemme
erikoistuneet kokonaisvaltaiseen hiustenhoitoon.

Tervetuloa mikroskooppiseen hiusjuuritutkimukseen
jossa voidaan selvittää hiustenlähdön, pälvikaljuuden
kaljuuntumisen ja hiuspohjan ongelmien aiheuttajat.

Parturi-kampaaja Mia Lehkonen
on nyt myös koulutettu
hiustutkija Orimattilassa.
Olemme myös Lahdessa

Lahden Hiusklinikka  
Rautatienkatu 14, puh. 03 7818177

www.kampaamoanne.info..ajanvaraus timma
 turvalliset tuotteet. Bemer-myynti

Onko sinulla hiusten lähtöä ja oireileeko hiuspohjasi!

Kilauta kaverille.
Ja kerro, että Olan Extraa

voi lukea myös netissä!
Eikä se maksa edes mitään.

www.olanextraa.fi
Yritysten ja
palvelujen
puolesta. 

Kehräämö Kehräämö 

tarjoaatarjoaa
monipuolisia tiloja
yritystoimintaan!
Lisätietoja: olli@lahdenrakentava.fi

Orimattilan parhaaksi
Seuraa meitä
facebookissa
Orimattilan Kehräämö

Aurinkoista
kesän aikaa!

- Mopokuume on iskenyt meikään.
 Onneksi Orimattilasta löytyy myös
 mopokauppa tämä Motopalvelu ja
 voi kaveriltakin ostaa käytetyn...
- Vaihtoautoliikkeitäkin on monta!

Erikoisliikkeistä sopivasti:

Erkontie ja Kärrytie,
Kehräämö ja ErkontähtiOMASTA

Orimattilasta

OSTAN

Tulon päällä...
Orimattilan SYYS-
MARKKINAT 19.9.
Lisää asiasta syyskuun Extrassa 16.9.

-

sa 16 9

- L u k i j a n   k y n ä s t ä - 
Tällä palstalla saa ottaa kantaa asioihin ja olla omaa mieltään, 
mutta ketään ei saa henkilökohtaisesti loukata. Asiattomia nä-
kemyksiä ei julkaista.
Mieluusti mielipiteet sähköpostitse: reijomedia@hotmail.com

Kuka hoitaa kukkaistutuksia?
Veteraanipuisto sai kauniit kukkaistutukset, mutta siihen se sitten 
jäi. Miksi kukaan ei hoida niitä kukkapenkkejä, sillä siellä rehottaa 
joukossa monenlaisia rikkakasveja, mm. saviheinää.

Onneksi joku ohikulkija on kitkenyt pujoja ja lupiineja pois. 
Myös yksi istutettu puu on kuivunut pystyyn. Ei ole kaunista katsella, ei. 
Samaa voisi ihmetellä torialueen isoista ja betonisista kukkaruukuista, 
joissa rehottaa monenlaisia kasveja aina rentunruusuista alkaen.

Kuuluuko kukkaistutusten hoito YIT:lle vai kenelle? Maksu on 
varmaan saatu?

Veronmaksaja

Nämä torialueen betoniset kukkaruukut rehottavat 
aina vaan rikkaruohoja. 

Nettikaapelia tulee Koivulaan

Voihan Varsapuisto!
Se oli niin erinomaista, kun kaupunki rakensi viihtyisän Varsapuis-
ton, jossa voisi pitää erilaisia tapahtumia. Mutta nyt se rajoitetaan 
alueviraston toimesta niin, ettei Varsapuistossa saa anniskella eikä 
olla häiritsevää toimintaa enää kello iltakymmenen jälkeen! Syynä 
kait lähialueen taloyhtiöitten vastustus tapahtumien jatkumiseen 
kello 22:n jälkeen.

Kyseessä on tietty Erkkorock, jolta vedettiin matto jalkojen alta. 
Ensin oli lupaus, että Varsapuistossa voidaan pitää rokkitapahtuma, 
mutta sitten se siirrettiin entiseen paikkaan kaupungintalon ja 
OP:n väliselle parkkipaikalle.

Voi pyhä yksinkertaisuus! Sama äänekäs soitto ja väkijoukko 
rokkasi vain 50 metrin päässä, ja homma toimi.

Nyt on jonkun maalaisjärki todella hukassa. Toivottavasti Orimattilan 
kaupungin virkamiehistä löytyy munaa hoitaa homma niin, että 
Varsapuistossa voi rokata ainakin kello 24:ään. Silloin harvoin, 
kun joku enää viitsii mitään tapahtumaa Orimattilaan järkätä.

Missä on järki?

Varsapuistossa olisi hienosti tilaa ja sijaa Erkkorockil-
le. Lähitalojen monet mummot ja papat kuuntelivat
rokkia omissa asunnoissaan. Kaikkia rokki ei häirit-
se...

Tässä rakennetaan uuttaa huippunopeaa DNA Valo-
kuitu Plus -verkkoa! Niin kertoo työmaataulun teksti. 
Tosin joku sanoi, että kuparista koaksiaalikaapelia 
upotetaan maahan?

Ilkivalta jatkuu aina vaan

Kauan se kesti, kun joku operaattori tarttui toimeen ja rakentaa nyt 
nettikaapelia Orimattilassa. Koivulan asuinalueella on kaivinkone 
ollut möyrimässä heinäkuusta alkaen ja upottaa kuparista kaapelia 
maahan, johon muutamat talot ovat liittymässä. Asialla on DNA, 
joka tarjoaa häiriöttömän ja nopean nettiyhteyden, puhuvat taas 
peräti 1000 megasta. Ja alle 400 euron hintaan.

Siitä on nyt vajaat kymmenen vuotta, kun Orimattila, Lapinjär-
vi ja Myrskylä suunnittelivat yhteistä laajakaistaprojektia. Silloin 
kait kartoitettiin 1000 megan laajakaistaa ja kyseltiin talouksilta 
ja firmoilta halukkuutta liittyä valokuituverkkoon. Silloin homma 
kaatui operaattorien kiinnostuksen puutteeseen eli haluttomuuteen 
rakentaa verkko.

Rahaa tuolloiseen kolmen kunnan hankkeeseen paloi yli kaksi-
sataa tuhatta euroa. Siitä hyötyivät vain pari suunnittelufirmaa?

Olisiko nyt järkeä?
- - -

Tuosta kolmen kunnan valokuituyhteyden rakentamisesta oli aikanaan 
juttua myös Olan Extraa-lehdessä. Silloinen kehittämisjohtaja Kimmo 
Kuparinen ajoi asiaa ponnekkaasti. Silloin elettiin vuotta 2013. 
Asiaan voidaan palata myöhemmin, kun saadaan faktaa pöytään.

Toimitus

S-marketin yläparkkipaikka 
on nuorison peuhupaikka il-
taisin ja öisin. Siellä touhutaan 
enemmän ja vähemmän kivaa. 
Taannoin joku poju törmäili 
traktorillaan parkkialueen 
puun kumoon.

Nyt sitten poltettiin joku 
vanha tietokone levyase-
mineen. Ja jätettiin rumilus 
parkkiruutuun. Paljon ei ole 
kansalaistaidot kehittyneet 
niillä, jotka moista aina vaan 
tekevät. Onneksi tekijät saatiin 
kuvattua Erkontien parkissa 
olleesta autosta.

Harmi, kun poliisi ei ehdi 
liikkumaan riittävän usein Ori-
mattilassa partiomatkoillaan. 
Poliisin näkyvyys jo laittaisi 
ilkivallantekijöitä ojennukseen.

Älytöntä touhua

Tämä tietokoneen levy-
asema paloi heikosti 
ja jäi ongelmajätteenä 
S-marketin parkkipai-
kalle.



5.8.2020 510.4.2019 1

MENOSSA MUKANA
MEROSEN

MAKKARAA
ja runsaasti
tarjouksia!

100

9900

6900

1000

1390

AVAJAISET
LAUANTAINA 8.8.

klo 9.00-14.00

Maatalous Meriläinen Oy

- Tervetuloa avajaisiin, toivottavat
kauppiaat Antti ja Katja Meriläinen

NILFISK C120.7 
PAINEPESURI

Kaupan päälle pesuaine
ja pesuainevaahdotin

- VOIKO MIKROAALTOUUNIN 
 SAADA 1 EUROLLA?

- TULE JA KOETA 

ONNEASI!

MIKRO- 
AALTO- 
UUNI ?

ASPEN 2T 
PIENKONEBENSIINI 
5 litraa

Raj.erä. 2 prk/asiakas

sis.alv. 24%
Raj.erä. 5 prk/asiakas
Vain ammattilaiskäyttöön

RANGER FL 20 litraa
rikkakasvien torjuntaan

SHOKKITARJOUS!!!
100 ensimmäiselle!

PUUTARHAMULTA

10 
säkkiä ERÄ!

ERÄ!

MÄRKÄ-KUIVAIMURI 
ASP30-ES 
SÄHKÖTYÖKALULIITÄNNÄLLÄ

7900
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Yritys Oy
Katuosoite 1
Puh. 1234567

LG lämpöpumput alueellasi toimittaa

Maatalous Meriläinen Oy
Vesitornintie 1, Orimattila

Edustaja
paikalla

Parasta kattoaParasta kattoa

Kotimaiset Kerabit-bitumikatteet
Lantmännen Agro Orimattilasta!

Kerabit-bitumikatto on näyttävä, hiljainen ja helppo asentaa.
Kerabit-katon alla on hyvä asua.

Kolmesta Kerabit-kattovaihtoehdosta löydät varmasti kotiisi sopi-
van: paanukaton, tiivissaumakaton tai kolmiorimakaton. Väreissä on
valinnanvaraa. Tuotevalikoimaamme kuuluu myös kaikki bitumikaton
tarvikkeet.

VEHO LAHTI
Kasaajankatu 8 | 010 569 8245 | ark. 7-20 la 7-15
Puhelun hinta 010-numeroihin: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (sis. alv. 24 %).

VEHO.FI
OMAVEHO.FI

Maatalous Meriläinen Oy

5900

MAKITA AKKU
5.0AH LXT

kpl

Avajais- 
päivän
tarjous!

Kahden (2) 
runkokoneen 
ostajalle

4.0 Ah akku 
kaupan päälle!
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ARVONTA 

AVAJAISET 8.8.-20

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

Viljakauppa ja maatalousmyynti
Kai Parviainen 044-303 2440
Maatalousmyynti
Veijo Juntunen 050-502 6588
Pasi Sahervo 044-725 3888

www.lantmannenagro.fi/orimattila

Maatalous Meriläinen Oy

Maatalous Meriläinen Oy

TRAKTORI 
NÄHTÄVILLÄ

PALKINTONA 
AERO-IMURI 

TULE JA VOITA!

TERÄSKATOT JA 
KATTOREMONTIT
EDUSTAJA ON PAIKALLA

MUKANA ESITTELYSSÄ MYÖS MM:
 

 
- TULE TUTUSTUMAAN PALVELUIHIMME!

Vesitornintie 1, ORIMATTILA
Puh. 03-872 530

LAADUKASTA MAATALOUS- JA RAUTAKAUPPAA MA-PE 9-17
Antti Meriläinen
050 502 6589
Katja Meriläinen
050 384 2733 Kimi Leppänen  044-722 7667

Rautamyynti
Jarmo Kalliola 044-772 0165
Tero Lahtonen 044-761 0968
Kimmo Vilkman 044-774 4488

Edustaja paikalla

Tule ja
tutustu!

HUOLETON-huoltopalvelu on
kattavin huoltopalvelumme ja saat
sen automaattisesti valittuihin naulaimiin.
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Kehity epämukavuusalueellasi
Me olemme tottuneet tiettyihin asioihin 
elämässämme. Arki sujuu tutussa ym-
päristössä tuttujen ihmisten keskellä. 
Mikäli haluamme kehittää itseämme, 
niin meidän täytyy poiketa tutusta ja 
turvallisesta epämukavuusalueelle. Aluk-
si epämukavuusalueelle on vaikeampi 
mennä, mutta ajan myötä totumme uusiin 
ärsykkeisiin. Mukavuusalueemme muok-
kaantuu ja laajenee koko elämämme, 
kun haalimme uusia kokemuksia.

Aivomme alkavat muovautua heti uu-
den ärsykkeen myötä. Kun toistamme 
samaa uutta asiaa tarpeeksi monta ker-
taa, niin hermoyhteydet aivoissa para-
nevat ja toiminnasta tulee tuttua. Näin 
käy, kun aloittaa uuden harrastuksen. 
Aluksi tekeminen on haastavaa, mutta 

kun opettelee ahkerasti, niin siitä tulee 
yhä helpompaa. Aivot tarvitsevat uutta 
ärsykettä kehittyäkseen ja pysyäkseen 
vetreänä.

Myös psykologisen palautumisen 
kannalta olisi hyvä alkaa harrastaa jo-
takin uutta keskittymistä vaativaa lajia. 
Mielemme kuormittuu jatkuvasti töistä 
ja muusta arjesta, joten on hyvä välillä 
haastaa aivoja keskittymällä johonkin 
muuhun. Tällöin esimerkiksi työhuolet 
unohtuvat ja tapahtuu psykologista pa-
lautumimsta.

On helpompaa poistua mukavuusalueel-
ta, kun haluaa tarpeeksi kehittyä jossakin 
uudessa asiassa. Jokaisella on mahdol-
lisuus tehdä jotakin uutta ja kehittyä. 
Aluksi tekeminen tuntuu epämukavalta, 
mutta ajan kuluessa ja kehittyessäm-
me se tuottaa yhä enemmän positiivisia 
tunteita. Alun epävarmuuden muututtua 
innostukseksi meitä ei pysäytä mikään. 
Ensin täytyy miettiä mitä oikeasti haluaa 
muuttaa elämässään, ja sitten aloittaa 
pienin askelin. Uutta toimintaa täytyy 
aluksi opetella sietämään, kunnes siitä 
tulee osa elämää. Kun opettelee yhden 
uuden asian, niin on helpompi tarttua 
seuraavaan haasteeseen ja näin pääsee 
pitkälle itsensä kehittämisessä.

Kannattaa siis kokeilla uusia asioita: 
mistä voisit aloittaa jo tänään?

Liikunnallisin terveisin,
Tinja Krigsman
Personal trainer

044 591 1271

Mustikka, sienet ja sauna
OLEN aina pelännyt myöntää ääneen, 
etten käy mielelläni sienessä. Koiran kans-
sa metsässä liikkuessani pysyttelen hiljaa 
löytäessäni kätkön kantarelleja. Valehtelen, 
olen ehkä poiminut niitä kakkapussiin 
pari kertaa, ihan puhtaasta kasvatukses-
ta. Eihän laatusieniä voi suomalaisena 
jättää metsään! 

Sienten poimimiseen kokemukseni mu-
kaan liittyy samanlainen hampaat irvessä 
toimiminen, kuten perinteisesti talven tul-
lessa suksiin, saunasta puhumattakaan. 
Mikä suomalainen semmoinen on, joka ei 
sienestä, hiihdä tahi sauno! Sieniretkelle 
on varustauduttava ämpärein, veitsin, hui-
vein, saappain, kahisevin varustein, eväin 
ja termospulloin. Mukana hehkuu aina 
se yksi, joka tietää parhaat sienipaikat 
ja armollisesti on jakava tietonsa muille. 
Olen aina miettinyt, että päähän sidottu 
huivi olisi sienestysmatkan ajaksi sidot-
tava silmille, ettei reitti painu ahneimpien 
mieleen. Joku on ensi vuonna muutoin 
saattanut ehtiä asiantuntijan edelle.

MUSTIKKAA on metsässä nyt 
sangoittain. Katselen aamulla mökin 
ikkunasta, miten raskaat siniset pallerot 
painavat varpuja kohti mättäitä. Huokai-
sen. Piiskattu suorittaja minussa nappaa 
sangon ja saappaat jalassa suunnistaa 
kohti luontoäidin syliä. Koira napsii yk-
sitellen ja siististi marjoja pehmoiseen 
suuhunsa, kuuluu maiskutus ja huokailu, 
niin ihanaa on marjastus. Minä huokailen 
mustia sormiani ja paarmoja ja sitä, miten 
hitaasti saan poimittua. Jotakin iloa tuottaa 

sangon täyttyminen, enemmän koiran 
ahneus ja mustikan kelpaaminen. Sillä 
on jo suu sinisenä, välillä hän lepää ja 
toimittaa tärkeitä koiran asioitaan juokse-
malla mättäältä mättäälle. Hetken päästä 
koirallakin on jo tylsää, silmäkulmassa 
kolme hyttystä paisuneena, minussa vain 
turvonneet jäljet. 

KATSELEN illalla kerättyjä marjoja, 
jätän ne hetkeksi ilman kantta pöydäl-
le. Kun tulen takaisin, on koiran turpa 
ahmimassa litroittain lahjaksi kerättyä 
saalista. Jotain jäi sentään iltajogurtin 
päälle. 

SYKSYN tuoksu on jo ilmassa, hentona, 
hädin tuskin huomattavana. Poikkean ta-
voistani ja kannan puut saunalle. Rituaali 
on juhlallinen, myös kissa osallistuu. Ker-
ran kesässä voi saunoa ihminen, mietin. 
Sudenkorennot tanssivat kuistilla, kohta 
ne vaihtavat vuoronsa lepakoiden kanssa.

Kerttu Laine, Porvoo

Kehräämön tanssit
jatkuvat syyskuussa
Suositut Kehräämön torstai- ja 
sunnuntaitanssit loppuivat ke-
väällä kuin seinään, kun koro-
naepidemia tyhjensi tanssisalin.

- Me huomattiin jo 12.3. 
torstaitansseissa, että tanssit 
hiipuvat ja vielä pikavauhtia, 
kun puuttui jo noin 100 ihmis-
tä normaalimäärästä. Silloin ei 
ollut vielä koronaepidemian 
takia mitään rajoituksia, vaan 
ihmiset itse jäivät pois. Suuri 
osa meidän tanssiväestä kuu-
luu koronaviruksen riskiryhmään 
ikänsä puolesta, selvittää Raija 
Anttila Kehräämön torstaitans-
sien järjestäjistä.

Raija kertoo, että koronavirus 
oli iso juttu niin heille tanssien 
järjestäjille ja kuin myös esiin-
tyjille. Monet tuiki tärkeät eurot 
jäivät puolin ja toisin saamatta.

- Heti noiden torstaitanssien 
jälkeen keskustelin Olli Mä-
kelän kanssa ja todettiin, että 
nyt Kehräämö ei enää järjestä 
kevään aikana yhtään tansseja. 
Ja niin ne rajoitukset tulivatkin 
sitten voimaan, ettei tansseja 
olisi voinutkaan pitää.

- Se oli iso homma soittaa kaik-
ki esiintyjät ja orkesterit läpi ja 
kertoa, että nyt sitten ei olekaan 

tansseja ja peruttiin keikkoja. 
Myös esiintyjät itse ottivat yh-
teyttä. Kaikki suhtautuivat asiaan 
ymmärtäen, Raija kiittelee. 
Nyt koronarajoitukset ovat pois-
tuneet ja Kehräämölläkin pala-
taan uuteen yritykseen ja tanssit 
jatkuvat syyskuussa. Ensimmäi-
set tanssit pidetään torstaina 
3. päivä, jolloin tanssiparketille 
kutsuu tanssiorkesteri Astra. 
Miten jatkossa tanssit sujuvat, 
onko uusia ohjeita koronan suh-
teen, niin siihen Raija vastaa:

- Mitään isompaa muutosta 
ei ole tulossa, vaan jatketaan 
siitä mihin jäätiin, eli normaaliin 
tahtiin. Tosin nyt on esimerkiksi 
käsidesiä saatavilla ja sitten tietty 
me toivomme, että tanssiparit 
pitävät sopivaa etäisyyttä toi-
siinsa. Ainahan siinä tapahtuu 
pikku törmäyksiä, mutta ettei 
tanssittaisi liian ahtaasti. Jokai-
nen kyllä mahtuu isolle parketille. 
Olisi kiva, kun tanssittaisiin koko 
parkettialueella.

Kehräämöllä tanssittaa jat-
kossakin tutut orkesterit. Ne 
hyväksi havaitut.

- Kuuntelemme herkällä kor-
valla tanssikansaa. Esiintyjät ja 
orkesterit valitaan paljoltikin sen 

mukaan mistä tykätään. Torstai-
tansseihin on tulossa suosittuja 
ja tuttuja nimiä, kuten Hollolan 
harmonikat, Harri Nuutinen, Risto 
Nevala, Eija ja TuplaWernet…

- Sitten alkavat myös sunnun-
taitanssit. Ensimmäiset pidetään 
4.10. Silloin esiintyy suosittu 
Leif Lindeman ja Amore. Myös 
Pekkaniskan pojat sekä Jyrki 
Nurminen & Sävel ovat tulossa 
tanssittamaan sunnuntaisin. Arja 
Pajuvesa on sunnuntaitanssien 
vastaava.

Raija on innoissaan, kun tanssit 
taas jatkuvat. Hän toivoo, että 
tanssijat ovat pitäneet itsestään 
huolta koronan aikana. Moni on 
hänelle jo kaupassakin sano-
nut, että voi kun taas päästäisiin 
tanssimaan!

- Tanssin taika antaa uutta voi-
maa kaikkeen, joten tervetuloa 
taas mukaan. Jantusen Ekikin 
laulaa: Limperin muorikin kun 
humppaa, se hälle on parasta 
jumppaa!

Olli Mäkelä toteaa vielä koko 
Kehräämön ja tanssijärjestäjien 
puolesta:

- Me noudatamme ja kun-
nioitamme kaikkia annettuja 
koronaohjeita ja toimimme sen 
mukaan mitä terveysviranomai-
set edellyttävät.

- Meillä on kova paine tanssien 
järjestämiseen. Monet tansseissa 
käyvät ovat ihan tohkeissaan, 
koska taas tanssitaan. Koros-
tamme myös, että jokainen 
tansseihin tuleva pitää huolta 
itsestään ja noudattaa koronan 
takia annettuja suosituksia, Olli 
lisää.

Suositut Kehräämön tanssit vetävät väkeä laajalta alueelta.

- Tervetuloa taas tanssimaan, Raija toivottaa orkeste-
rilavan luona.

Tangokuningas Risto Ne-
vala esiintyy Kehräämöllä 
26.11.
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Joonas juoksee
Suomen ennätyksiä
Orimattilan Jymyn nuori juoksija, vuonna 2006 syntynyt 
Joonas Kumpulainen on tehnyt juoksuradoilla selvää 
jälkeä. 14-vuotias Joonas on nyt juossut pidempiä matkoja 
ja Suomen ennätykset paukkuvat.

Talvikaudella syntyivät Joonaksen hallissa juoksemat 
Suomen ennätykset P14-sarjassa 600 metrillä, ensin 
marraskuussa Helsingissä aikaan 1.32,81 ja sitten yli-
pitkällä radalla 600 metriä aikaan 1.30,74, joka syntyi 
Pajulahdessa joulukuussa. Kasisatasen Joonas paineli 
hallissa ylipitkällä radalla joulukuussa Espoossa aikaan 
2.05,07. Aika on uusi SE.

Kesäkuun ensimmäisenä päivänä Joonas paineli 600 
metrillä uuden Suomen ennätyksen 1.26,31 joka on sekä 
P14 että myös P15 sarjan komea uusi SE.

Ennätystehtailu jatkui 9.7. Helsingissä, jossa Joonas juoksi 
800 metrillä komeasti alle kahden minuutin, aika 1.59,89. Hurja 
aika on 14-vuotiaitten SE ja lienee myös maailman kärkiaikoja. 
Orimattilan Tähtien kisoissa Joonas asettui miesten 1500 
metrille mukaan ja juoksi hienosti toiseksi ajalla 4.15,76. 
Se on uusi seuraennätys ikäluokissa P14-15-16-17.

Tilastotiedot: Jymy yleisurheilu, kuva facebook: Orimattilan 
Jymy yleisurheilu.

14-vuotias Joonas juoksi 800 metriä alle kah-
den minuutin. Se on todella kova aika!

Hagströmin juhlakiertue nappiin!

Oli kunnon kantrimeininkiä
Perjantaina 17.7. oli kaikki ko-
hillaan aina kelejä myöten, kun 
Orimattilan kantrihenki leijaili 
suviehtoossa.

Ensin oli kantriajelua, joka 
kulki perinteistä kantrireittiä 
pitkin Viljamaantietä Puisto-
tielle ja sieltä Erkontien kautta 
kehräämölle.

Näky oli aikas huikee, kun 
mukana oli lähes 50 eri ajope-
liä ja komeat lämminveriset 
hevoset vetivät porukkaa. Siitä 
illan ensimmäiset pisteet.

Tien varsilla oli porukkaa ja 
Erkontien varrella jopa hurrat-
tiin kantriajoporukoille! Selvästi 
oli havaittavissa upea yhteis-
henki kantrien puolesta.

Kehräämöllä
soi iskelmää

Kukaanhan ei järjestänyt 
virallisesti mitään, vaan se 
kantrihenki leijaili Kehräämön 
pihalle, jossa sitten paikalliset 
soittoniekat nousivat lauteille. 
Esiintymislava oli hienosti saa-
tu aikaan Oriman kuorma-au-
ton lavalle.

Orimattilassa soitto soi ja 
kantrien picnic oli siitä taas 
oiva esimerkki. Peräti viisi eri 
soittoporukkaa nousi lauteille 
esiintymään. Oli Eijaa ja Jar-
noa, oli Freebandin poikia, oli 
Mutkattomien vallut, oli Orcus 
ja Alatalon soittoporukkaa. 
Kaikkien nimiä ei edes tie-
detty, vaan tärkeintä oli, että 
soitto soi!

Mukana oli todellakin 
Hagströmin juhlakiertue, 
sillä vuodelta 1979 olevat 
Mutkattomien kaiuttimet 
pelittivät suviyössä siinä 
kuin uudemmatkin vehkeet. 

Oli hieno nähdä alkuperäinen 
Mutkattomat esiintymässä. Eki, 
Hanski ja Pekka soittivat kuin 
nuoruusvuosinaan. Herrat oli-
vat kuin hurmiossa. Limperin 
muori ja Jätkän humppa, oi 
oi…

Samoin Näverin veljekset 
Ari ja Artsi lauloivat ko-
measti yhteen, kun Free-
band iski soittoa ilmoille. 
Oli se suvi-ilta taas niin hieno 
kattaus, että paikalla olijat kiit-
tävät kaikkia soittoniekkoja ja 
laulajia. Se oli kesän parasta 
ja mukavaa picnic-meininkiä.

Kantrit elää aina vaan Ori-
mattilassa. Kantrimusiikki ja 
suomalainen iskelmä sekä 
rokki on poikaa. Yleisö tyk-
käsi kovasti.

Hevoset johtivat tyylikkäästi vapaata kulkuetta.Picnic-väkeä oli Kehräämöllä paljon. He nauttivat.

Mutkattomat ihan alkuperäisinä. Eki, Hanski ja Pekka. 

Näverin pojat laulavat 
hyvin yhteen. Tällä kertaa 
bileet loppuivat klo 
22.05.
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Elossa ollaan!
Postia ei enää pitäisi laittaa Ter-
veystie kutosen postilaatikkoihin, 
kun asuntolan ikkunatkin on luu-
kutettu kiinni, kun kukaan ei ole 
enää kotona. Aiemmin paikalla oli 
kaksikin asuinrakennusta, joista 
toinen purettiin muutama vuosi 
sitten, kun kämppä oli mennyt 
liian siivottomaksi.

Joku Vuokratalojen edustaja 
voisi käydä hoitamassa posti-
laatikkojutut kuntoon? Teipata 
laatikot kiinni tai ottaa vallan 
pois, ettei niitä rikota. Yhteistä 
omaisuuttamme.

* * *
Olipas kerrassaan mukavaa 
kantrimeininkiä. Meikä ei tällä 
kertaa ollut mukana kantriajossa, 
kun joulupukkikin oli estynyt. 
Tosin eri syystä, kun pukilla oli 
loma-anomus evätty.

S-marketin jätskikioskin nur-
killa seurasin kantrien ajelua ja 
salaa nautin omia eväitä, jotka 
sitten loppuivat Kehräämön 
pelipaikalle mennessä. 

Siellähän oli väkeä enemmän 
kuin kukaan uskoi, kun ei ku-
kaan kait järjestänyt mitään? 
Meikä kuunteli Eijaa ja jano 
jatkui. Piti kipaista Arviitissa ja 
takaisin. Sitten meni vartti, kun 
piti taas lähteä Arviitiin ja lopulta 
sinne jäin.

Harmi kun omat eväät oli juotu 
ja Kehräämöllä ei ollut tarjolla. 
Hukkasin loppumetreillä kän-
nykkänikin, joten ei ole kantri-
kulkueesta kuvia.

* * *
Kylillä ja kantrien picniceillä ta-

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
Orimattila, Artjärvi,
Myrskylä, Pukkila.

Noutojakelussa: Kehräämö 
ja K-Supermarket Orimattila.
Jakelupainos:

n. 10.500 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
16.9.2020

Edullisia vaihtoautoja

Tutustu myös: www.nettiauto.com
Av. MA-PE 8-16, muulloin sop.mukaan

Ford Kuga 2.0 5-ov.
2011, aj. 216 000 km

Citroen C3 1.4, tod. siisti
2007, aj. vain 52 000 km

KIA ProCeed 1.4 lx 3D
2011, aj. 117 000 km

Mercedes-Benz ML 2.7
2001, aj. 518 000 km

9 500€ 5 500€

3 900€ 3 500€

Autoliike
IMONE Oy
Kauniaistentie 5
ORIMATTILA

Soita 0400 369 983, Marko Laitinen

Topintie 2, 16300 Orimattila

Ilmoita tapahtumastasi!

Keskusurheilukentän
pinnoitteen saneeraus
Orimattilan liikuntatoimi aloitti 
keskusurheilukentän (Urheilutie 
9) pinnoitteen saneerauksen elo-
kuun alussa. Urakoitsijana toimii 
Panu Pajunen Oy. Aluehallin-
tovirasto on myöntänyt hank-
keelle tukea 20 000 €. Urakka 
on kestoltaan lyhytaikainen ja 
sen arvioitu valmistumisaika on 
31.8. mennessä. Normaali työ-
aika on arkipäivisin 7-16, mutta 
urakoitsijan kanssa on sovittu 
mahdollisuudesta työskennel-

lä viikonloppuisin 8-16 urakan 
nopeuttamiseksi.

1.8. - 31.8.2020 yleisurheilu-
kentän alue on työmaa-aluetta 
ja jo myönnetyt vuorot perutaan 
urakan alta.

Tekonurmikentän urakka on 
edennyt suunnitellussa aikatau-
lussa ja valmistuu 31.7.2020 
mennessä sopivasti paikkaa-
maan yleisurheilukentän sa-
neerauksesta johtuvia vuoro-
peruutuksia.

16.09. SYYSKUU
14.10. LOKAKUU

11.11. MARRASKUU
16.12. JOULUKUU

Varaa
paikkasi!

pasin kaksi onnellista isukkia. 
Toinen oli paikallinen jäähalli-
mies, Heinämaan oma Hjallis, 
ja toinen senaattori taksiyrittäjä.

Kumpikin herroista hymyili 
kuin jakoavain, kun kantoivat 
jälkikasvuaan sylissä. Kyllä ne 
pojat jaksaa vielä painaa ja 
paimentaa.

* * *
- Millaisessa kantokunnossa on 
Eetvartti, jos vaikka kirkonmäki 
kutsuu jossain vaiheessa? Noin 
taas Masa ehti viljelemään. Oli 
kait nähnyt, kun meikää saa-
tettiin taksiin kantriyönä.

- Meikä on ihan riskissä kun-
nossa ja jaksaa kantaa ja mahtuu 
myös viimeiseen palttooseen, 
vastasin.

Nykyisin kun on arkkuja-
kin monia eri kokoja välillä 
s-xxxxxxxxxxl, kun on ihmiset 
jostain syystä päässeet ihan vaan 
pikkuisen ylipainoon. Siinä hei-
kompi kantaja saattaa kaatua 
kuorman alle, kun polvet pettää.

* * *
Heh, meikän Lada mukamas 
bongattu S-marketin hallipar-
kissa. Ei pitele paikkojaan, sillä 
meikän kyytipeli on valkoinen.

* * *
- Eetvartilla on tainnut jäädä 
Artjärvi-levy päälle, kun tämän 
tästä kirjoitat samasta asiasta, 
että niitten olisi pitänyt liittyä 
Iittiin eikä Orimattilaan, nyyhki 
yksi pikku valtuutettu taannoin.

Vastasin joo, että asia on todel-
la arka ja koskettaa aina vaan 
enemmän, kun Artjärvi lupauk-
sista huolimatta vaan kuihtuu.

Toisaalta sama meininki on 
kyllä Orimattilan omissakin ky-
lissä, kun koulut ja palvelut on 
ajettu alas. Samaan syssyyn on 
kuin silmänlumeeksi perustettu 
aluejohtokunnat, joita ”kuullaan” 
kylien kehittämisessä, heh. Vaan 
ei ääni kuulu, kun iso luuta la-
kaisee!

* * *
Omatekoisia mainoksia näkyy 

siellä täällä keskustan sähkötol-
pissa. Ja tuskin on luvallisia. Sillä 
mitähän siitä tulisi, jos jokainen 
firma raahaisi omat mainoksensa 
ajotien varsille?

Oheisessa kuvassa olevia 
putkihommia tarjoavan liik-
keen omatekoiset mainokset 
hallitsevat koko kylää.

* * *

Viime kerralla meikä heitti kun-
tavaltuutetuille kysymyksen, että 
kuka Orimattilaa oikein johtaa?

Todennäköisesti sekin kysy-
mys hukkuu siihen, kun monet 
valtuutetut ovat jostain syystä 
kuin lampaita eivätkä uskalla 
ääneen olla eri mieltä mistään 
puolueensa nokkamiesten ja 
-naisten kanssa, vaikka ovat 
sitä omissa ajatuksissaan... 
Joskus voisivat valtuutetut yli 
puoluerajojen kokoontua Salus-
järven leirikeskukseen ja saunoa. 
Käydä kehityskeskustelua ilman 
virkajohtoa. Ihan vaan Orimattilan 
parhaaksi.

Voisivat miettiä sitäkin, että 
miksi kaupungin kiinteistöjä 
myydään pilkkahintaan? Jokai-
selle myytävälle rakennukselle 
olisi laitettava arvonsa mukainen 
hinta, jota ei aliteta.

* * *
Kukahan pirulainen on potkinut 

kirkolle mennessään Erkontie 
20:n hiekkasäiliöt hajalle? Nyt 
sora valuu maahan. On onneton 
ollut asialla. Syntinen on.

* * *
Hienosti Kristiina Mäkelä hyp-
päsi Orimattilan stadionilla. On 
naisella hyvät raamit hypätä 
vaikka yli 15 metrin. Nopeutta 
vaan lisää. Kristiina loikki jo 
lukemiin 14,30, joka oikeuttaa 
maailmantilastossa neljännelle 
sijalle. Kesän ykköstavoitteena 
on rikkoa Heli Koivula-Krugerin 
SE-tulos 14,39.

Upeasti juoksee myös Jymyn 
14-vuotias Joonas Kumpulainen. 
Ennätykset paukkuvat. Toivot-
tavasti poika ei juokse jalkoja 
altaan niin kuin kävi Eetvartille…

Katsomossa oli turvavälitkin 
kunnossa, kun Heinämaan kaikki 
humut eivät olleet pelipaikalla. 
Yksi luottokortti-niminen taisi olla 
mustikassa. Marjassa meikäkin 
aina silloin tällöin käy.

* * *
Joku teknisen puolen pikkutak-
kipoika voisi hoitaa urkkatalon 
opaskyltin jo uusiksi Koulutiellä. 
Pikkaisen se on vuosien saatossa 
kärsinyt ja ainakin toispaikka-
kuntalaisen on vaikea erottaa 
haalistunutta opastetta. Ohi siitä 
mielellään pyyhkii.

Jonkin verran on kulahtaneita 
liikennemerkkejä siellä täällä 
keskustassa. Onneksi Hennassa 
on hienot opasteet ja katukyltit. 
Liikennevalojakin jo joku kaipaili 
aseman risteykseen?

* * *
Huumeongelma sen kun pahe-
nee Orimattilassakin. Entinen 
lintukoto on pahassa menossa 
huumausaineitten suhteen. Moni 
nuori elämä päättyy liian varhain.

Olisiko syytä vanhempien jo 
herätä? 

* * *
Taas mennään. Tutuille ei vip-
pailla.

E E T V A R T T I

Omatekoiset tolppamai-
nokset ovat Orimattilassa 
edelleen nykypäivää. 
Muualla ei niinkään.

Terveystie 6:n osoitteessa ei enää asuta. Tällainen 
oli tilanne monta viikkoa, kun postilaatikko makasi 
maassa rikottuna…

Taas on ilkivaltaa tehty, kun on potkittu hiekkasäiliöt 
rikki. Joku piruparka asialla.

Tämä voisi olla Eetvartin Lada, mutta väri on väärä. 
Muuten oli loistokunnossa, ainaskin lukijan kuva.

Urkkataloja on nyt kaksikin kappaletta, joiden opas-
kyltti on pahasti haalistunut.
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Olemme facebookissa:
Orimattilan Kehräämö

Harri Nuutinen
Jussi Roponen

Leif LindemanAnu Keronen

Kehräämö tanssittaa taas!
Torstaisin klo 14-17:30, liput 10€

03.09. Tanssiorkesteri Astra
10.09. Eija & Tuplawernet
17.09. Trio VSOP 
24.09. Jussi Roponen duo
01.10. Saturnus & Anu Keronen
08.10. Focus & Sakke Kotilainen
15.10. Trio Kulkuripojat
22.10. Hollolan harmonikat
29.10. Harri Nuutinen ja
 Tanssin Taika yhtye

Sunnuntaisin klo 17-21:30, liput 15€

04.10. Leif Lindeman & Amore
11.10. Pasi Kivimäki & N.Y.T.
18.10. Pekkaniskan Pojat
25.10. Sami Rosholm & Casanova

• Hellää hoitoa • ruokaa
• liikuntaa • majoitusta
• erikoisliikkeitä, kirppis
Pakaantie 1, ORIMATTILA

- Vanha villatehdas kutsuu mukaan –
Meiltä löytyy palveluja
sekä käsityön taitajia

VÄRISILMÄ Orimattilan Tapetti ja Väri Oy

VÄRISILMÄ AUTTAA- SISÄLLÄ JA ULKONA

PANU
talomaali

9950€
+sävytys

/9 l

VINHA

9890€
+sävytys

/11,7 l

Virtasen

Pehtoori
punamaali 

3250€
/10 l

Nordica Eko 

10900€
+sävytys

/9 l

Virtasen
4 öljyn maali

12300€
+sävytys

/9 l

Vielä on kesää jäljellä - 
ja ulkomaalauskelejä

Ideo
vinyyli-
lankku

m2250

m2790

Ideo pro 33 
vinyylilankku

ÄRISILMÄ

Replace
20x50
seinälaatta

m2790

Borosan
easy up-
tapettimallisto

2990

Uutuus!

Sähköasennustyöt 
luotettavasti ammattitaidolla

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

PALVELEMME
TEITÄ

MA-PE
7-17

SÄHKÖASENNUS OY
OLIN & TUOMISET
ON A-RYHMÄN
SÄHKÖURAKOITSIJA
Tarjoamme asiantuntevaa
palvelua yli puolen
vuosisadan kokemuksella. 

Tarvitsetko
sähkömiestä? 
Soita ja sovi aika

 myynti ja asennukset

Meiltä myös
SISUSTUS-
VALAISIMET

03
7777 444

Orimattilan perinteiset

syysmarkkinat
Ostetaan 

Orimattilasta!
lauantaina
19.9. klo 9-13
keskustan alueella
(sää ja koronavarauksin)

 ynnä muuta
Menossa tietty mukana!

Markkinoista lisää 16.9.
- Varaa jo nyt paikkasi!
reijomedia@hotmail.com

Paas merkaten tämä allakkaas...

Maatilan puoti
avoinna:

Metsolankuja 95,
16310 Virenoja

To 12-17
Pe 12-17
La 9-15


