
Joka talouteen Orimattilassa,
Myrskylässä ja Pukkilassa.
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Orimattilan palvelujen, kaupan, osaamisen ja tapahtumien erikoislehti.

Me tavataan taas

KÄRRYTIEN
MARKKINOILLA
PE-LA 12.-13.9.
- katso keskiaukeamalta!

Raksa- ja tonttipäivä
la 13.9. klo 10-14 Värisilmän
pihassa. Esittelyjä, kahvi-
tarjoilua.., siis sinnekin!

n

Mitsubishi Electric

Esittely 13.9.
Raksapäivänä

Tokkolantie 8, 16300 Orimattila Puh. 010 3967777
tai 0400  492 944      www.orimattilanputkityö.fi

Esittelemme Sähköasennus Oy:n
edustalla Kärrytiellä la 13.9. klo 10-13
öljy- ja klapilämmityksen
rinnalle asennettavan
ilma/vesilämpöpumpun.

Laite puolittaa öljy-
tai sähkölämmityksen

lämmityskulut helposti.
Sopii omakotitaloon ja isompaan
liike- ja teollisuusrakennukseen.

Tule nyt tutustumaan
miten uutuus toimii!
Tehtaan edustaja paikalla.
- Ota kiinteistön tiedot
  mukaan ja pyydä tarjous.

S-ETUKORTILLA BONUSTA

Erkontie 16
Orimattilan S-market
av. ma-pe 9-18, la 9-15

p. 03-7331 223   

Tarjoukset voimassa syyskuun 2014
tai niin kauan kun tavaraa riittää.

Pirteitä syystarjouksia CARESTA!

19,90
(26,90)

Tällä kupongilla valitsemasi

 NORMAALIHINTAINEN
 LAIHDUTUSTUOTE

1 tuote / kuponki

Le
ikk

aa
 ir

ti!

Karpalact Strong
60 kps 
Ennaltaehkäise
virtsatie-
tulehdus!

Pygnogenol
Strong 60 tbl 
Antioksidantti,
tasaa verensokeria,
verenpainetta ja
estää tukoksia. 19.90

(29.90)

Alfalipoiini 
120+30

34,90
ERIKOISKOKO

Hainrusto-viher-
simpukka
Nivelten
hyvinvointiin.Sisäinen

kauneuskapseli!
Puhdistaa maksaa.
Parantaa muistia!
Lisää vireyttä.

  -20%

160 kps 34.90
(39.90)

Pikkupaketti
20 tbl kaupan päälle

Kenkiä joka jalkaan
Mascotin tehtaanmyymälästä

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä

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

Miehille
laadukkaasti

Tervetuloa tutustumaan laajaan
kenkävalikoimaamme - Teet löytöjä!

Syys-
uutta!

Naisille nilkkurit

Mi hill

www.expert.fiOrimattilan Urheilu ja Kone Oy  
Erkontie 4 Avoinna: ark.09.00-17.30, la.10.00-14.00.  Puh. 037773111

LOPPUUNMYYNTI!Expert-varastonExpert-varaston

LOPPUUNMYYNTI!
Esimerkiksi

Upo 50cm liesi
CM6000  385,-385,-

Whirlpool
Astian-

pesukone
ADPU8783 

Samsung 32”tv 
32eh4004

ALE JOPA

-50%-50%HAEHETI!

229,-229,-
399€

595€

229,-229,-
349€
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Orimattila, 10.9. 2014   

Taas meillä tapahtuu!
Tulevana viikonloppuna pe-la on Orimattilassa monen-
laista meininkiä.

Perjantaina vetää Kärrytien markkinat ja ne jatkuvat 
vielä lauantainakin, jolloin samassa yhteydessä on myös 
Raksa- ja tonttipäivä klo 10-14. Iltapäivällä on Kehrää-
möllä AlfaRace, joka kutsuu liikkujia testaamaan taitojaan.

Kannattaa lukaista tästä lehdestä mitä missäkin touhutaan. 
Ja lähteä sitten mukaan, ja kaiken takanahan on ajatus, 
että ostetaan Orimattilasta, jossa löytyy erikoisliikkeitä ja 
palvelut pelaavat, kun niitä myös käytetään.

Akuutti tarve olisi urheilukaupasta. Jos joku on siitä 
kiinnostunut, niin reippaasti vaan toimimaan. 

Nuoret päättäjät esiin!
Vanhempi on viisas, kun ymmärtää väistyä takariviin ja 
olla sieltä käsin neuvonantaja. Tavallaan arvostettu tuutori, 
joka opastaa nuorempia.

- Aika aikaansa kutakin, sanoi pässikin, kun päätä 
leikattiin. Sama koskee monia sektoreita, joissa pitää 
vanhempien lajitovereitten huomata, että hellittää jo 
otettaan ja antaa tilaa nuoremmille.

Orimattilassa vahdinvaihto pitäisi kiireesti tehdä politii-
kassa, jossa samat vanhat vallut vaan vuodesta toiseen 
jyräävät ja eivät tee tilaa nuoremmille. Kun alkaa olla 
ikää jo 60 vuotta mittarissa, niin se olkoon sellainen 
merkkipaalu, jolloin pitäisi ainakin tärkeimmistä paikoista 
irrottaa otettaan ja antaa tilaa uusille voimille ja aivoille.

Nuoria esiin ja vastuuseen, sillä heissä on tulevaisuus. 
Joka puolueen vanhat parrat, koskee myös arvokkaasti 
ikääntyneitä naispäättäjiä, olkaapa jo itsekin tietoisia 
siitä, että on jo aika tehdä tilaa nuoremmille. Heillä on 
kuitenkin nykypäivä huomattavasti paremmin hallussa 
kuin vanhemmilla päättäjillä, jotka eivät välttämättä enää 
pysy menossa mukana.

Sama koskee kansanedustajaehdokkaita, joissa pitää 
nostaa nuoria ehdolle. Suomi tarvitsee uutta voimaa ja 
näkemystä. Enää ei päde samat temput kuin joskus 20 
vuotta sitten. 

Tässä nimiä, jotka olisi syytä noteerata jatkossa enem-
män; mm: Juha Hirvonen, Sanna Käyhkö, Jukka Mölsä, 
Sinikka Lindgren, Anssi Huhtala, Niina Saarinen, Olli Jo-
kinen, Riitta Lonka, Saara Paajanen ja Ville Erola. Ihan 
jo taisi tulla nimiä uuden kaupunginhallituksen verran. 
Näkisin Hirvosen mielellään myös nousevana kansan-
edustajaehdokkaana.

* * *

Vieläkin
vetoomusta…
Toimitukseen sataa silloin tällöin pyyntöjä, että eikö niitä 
lopettaneiden liikkeitten mainoskylttejä saada pois katu-
kuvasta? Ne harhauttavat aina vaan, varsinkin muualta 
tulleita?

Niinpä. Eikö kaupungilla ole ns. julkisivulautakuntaa, 
joka huolehtisi, että kiinteistöt olisivat päivitetty myös 
ulkoasultaan? Yhä löytyy Erkontien varrelta vanhoja yri-
tysten mainoslogoja. Ja siinä Artjärventien risteyksessä 
tehdään edelleen maalikauppaa ovet suljettuina.

Tästäkin on aika monta kertaa jo kirjoitettu.

Reijo Välkkynen
reijomedia@hotmail.com

Vanha maalikauppa mainostaa edelleen, vaik-
ka ei ole enää auki. Samoin uusi Wûrthin liike, 
joka onkin tukkukauppa…

Topintie 2, 16300 Orimattila

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

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

Varo siiliä maanteillä!

Tämmöinen siilien suojatie löytyy Käkeläntieltä. Käkelä on eläin-
ystävällinen kaupunginosa, jossa siiliä kunnioitetaan ja pyydetään 
varomaan, kun liikutaan autolla siellä. Siili on niin hidas, että sitä 
ehtii väistämään, jos itse on hereillä.

Eläinystävä

Koirapuistoa tarvitaan, pliis!
Orimattila on jo niin iso kaupunki, että täällä pitäisi olla kyllä 
koirapuisto. Sitä on vuosien saatossa useinkin esitetty, mutta 
kaupungin taholta aina vesitetty. Harmitus.

- L u k i j a n   k y n ä s t ä - 
Tällä lukijoita -palstalla saa vapaasti ottaa kantaa ja jakaa mie-
lipiteitään. Ketään ei saa kuitenkaan henkilökohtaisesti loukata, 
vaan kirjoitusten tulee olla hyvätapaisia.

Toimitus 

Nyt sellainen valtuutettu tai monikko, joitten ansiosta saadaan 
koirille oma kiva aidattu tapaamispaikka ja leikkipuisto, niin heille 
sataa kyllä mannaa.

Esimerkiksi Kankaanmäellä, siinä kun käännytään Megamyyntiin, 
olisi ihan joutilas isompi tyhjillään oleva alue ja sinne olisi helppo 
kaikkien tulla. Onko tuo alue kaupungin? Jos on, niin sitten saa-
taisiin varmaan jostain edullisesti verkkoaitaa ja tehdään ikioma 
puisto Orimattilan alueen koiruuksille. Kiitos!

Kehräämö voisi myös harkita koirapuistoa, se tietäisi lisää vilskettä.
Terkuin, Kasper, Topi, Norma, Lily, Sulo, Osmo,

Manu ja viisi sataa muutakin karvakuonoa.

Kiitti vaan remontista

Kovin paljon ei Erkontien rempasta ole kuulunut kiitosta, mutta 
kiitos nyt siitä, sillä ihan hyvää varmaan tarkoitettiin.

Jalkakäytävien reunuskivet ovat kyllä järkyttävät. Niihin vielä 
moni autoilija törmää ja taatusti kiroaa, kun pyörän vanne vääntyy. 
Näin kävi jo.

Kyyläpäällikkö

Myös Orimattilassa vaihtuu:

Expertistä tulee
Veikon Kone 

Suomalaisessa kodinkonekau-
passa tapahtui suuri muutos, kun 
perinteinen Expert-tavaramerkki 
myytiin Norjaan. Kauppiaille 
annettiin mahdollisuus jatkaa 
kauppiassopimuksella norjalai-
sen Expert Asan kanssa, mutta 
monet ovat kieltäytyneet tästä 
heikkojen sopimusehtojen takia. 
Suomalaisten Expert-kauppiai-
den mielestä ehdot olivat todella 
heikot eikä niillä ei olisi ollut 
mitään mahdollisuutta selvitä 
pitkällä tähtäimellä,

Pari vuotta kestäneet neuvotte-
lut ASA:n kanssa eivät tuottaneet 
parempaa sopimusta ja sen seu-
rauksena Sonera ja Kauppias-
osuuskunta Expert Finland ovat 
solmineet yhteistyösopimuksen 
Veikon Kone –brändin käytöstä.

Uusi, aloittava ketju on Suomen 
suurin kodintekniikkaketju myy-
mälöiden määrällä mitattuna.

Sopimuksen mukaan Sone-
ran omistaman Veikon Koneen 
tavaramerkki ja brändi siirtyy 
Expert-kauppiaiden käyttöön. 
Sopimus kattaa useamman 
vuoden kumppanuuden, jonka 
myötä ketju siirtyy myymään 
Soneran matkaviestintä- ja 
laajakaistapalveluita kuluttajille 
ja yrittäjille. Uudella ketjulla on 
heti yli 50 myymälää ympäri 
Suomen, ja yhteistyö käynnistyi 
1.9.2014.

Heidän joukossaan on myös 
orimattilalainen kodinkonekaup-
pias Risto Henttonen, joka on 
mielissään tehdystä ratkaisusta. 
Hän on ollut 18 vuotta kauppi-
aana ja Orimattilan Urheilu ja 
Kone Oy on toiminut jo yli 35 
vuotta Orimattilassa.

– On hienoa, että saimme 
yhteistyökumppaniksemme 
Soneran, joka Veikon Koneen 

ohella on vahva ja tunnettu 
brändi, sanoo Risto tyytyväisenä.

- Meillä Orimattilassa kuluttaja 
ei näe isoja eroja kodintekniikan 
kaupassa. Värit vaihtuvat ikku-
noihin, mutta tuotevalikoima py-
syy ennallaan. Hintakilpailukyky 

säilyy tai jopa paranee asiakkaan 
kannalta, Risto arvioi Veikon Ko-
ne -ketjun tuomia muutoksia.

Expert-tunnukset poistuvat 
myymälöistä viimeistään 15. 
syyskuuta.

Uuden Veikon Kone -ketjun 

kotimaisuus on Riston mie-
lestä ehdoton kilpailuvaltti. Se 
tuo tullessaan markkinoiden 
tuntemuksen ja myös sen, et-
tä tuotevalikoima muodostuu 
entistä vahvemmin paikallisen 
kysynnän mukaan.

- Expertin tunnukset vaihtuvat meillä Veikon Koneeseen syyskuun aikana, Risto 
kertoo.
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JOKAINEN 
RAKASTAA 

LÄMPÖÄ

Tervetuloa 
valitsemaan 

lämmintä 
päällepantavaa 
koko perheelle!

Uusi kuvasto 
ilmestynyt.

RUSKOVILLA –  LUONTO PUKEE HYVÄN OLON

 Tervetuloa edullisille ostoksille: Kaikista tuoteluettelomme tuotteista 
  -10 %, II-laatuiset -30 %. Luontaiskosmetiikkaa, lahjatavaroita. 

RUSKOVILLA OY, Kinnarintie 32, 16230 Artjärvi
p. 03-871460, www.ruskovilla.fi

T E H T A A N M Y Y M Ä L Ä

Kun tarvitset tilaa juhliisi, kokouksiin…
Juhlatila Nuorela
Luhtikylässä on kaikille
tapahtumille sopiva paikka.
Tiedustele lisää Jenniltä
puh. 040 5582791 tai 

EXTRAA UUSIUTUNEELLA
MANNATORILLA!

Parempaa palvelua ja lisää valikoimia.
Onko sinulla ylimääräistä tavaraa? Vuokraa 

oma myyntipaikka ja muuta ne rahaksi

Tarjolla on kahvia ja mehua.
Mannatori, Erkontie 12, (Orimatti) Orimattila.

Tervetuloa edullisille ostoksille!

ORIMATTILAN OMAKOTIYHDISTYS RY

TEATTERIMATKA   KOUVOLAAN   LA 4.10. 2014
Näytäntö Rahaa ovista ja ikkunoista.  Lähtö 

Orimattilan torilta klo 16.00  Matkan hinta jäs. 30,00  € / 
hlö ( ei jäsenet pääsee matkaan hintaan  40,00  € / hlö sis. 
matkan Ja teatterilipun.  Ilmoittautumiset  15.9. mennessä:  
Riitta Hietala mp. 040 716 1773

TILAA  OMAKOTITALKKARI   Kari Viitanen mp. 044 712 6669
Palvelu on tarkoitettu omakotiyhdistyksen jäsenille ja 
palvelusta peritään 10,00 € tunti + matkakulut 0,43 €/ km.

Liity jäseneksi, saat merkittäviä jäsenetuja
katso osoitteessa: www. omakotiy.fi

ORIMATTILAN OMAKOTIYHDISTYS Ry
Lisätietoja puheenjohtaja Pertti Oksanen 

mp. 0400 459222 tai pertti.oksanenphnet.fi

Kukka- ja Hautauspalvelu
Henriikka Oy

 Liiketalo Erkontähti, Niementie 2, Orimattila
p. 777 8160 Av: ma-to 9-17.15 pe 9-18 la-su 9-14

Orimattila - Artjärvi - Kuivanto - Myrskylä
- Pukkila - Lahti ym. paikkakunnat

- Kukkasidonnan erikoisliiike -

Hyvää palvelua
- lähellänne- 

- Kauniit kukkasidonnat
- Aina ajankohtaiset tarjoukset
- Laadukkaat sisustus-
 ja lahjatavarat

Piparuutista 4000 euroa
lastensairaalan hyväksi!
Jopas oli onnistunut tempaus 
kirpputori Piparuutissa, jossa 
heinä-elokuussa asiakkaat 
lahjoittivat tavaraa myyntiin 
uuden lastensairaalan hyväk-
si, sillä se tuotti peräti 3944 
euroa. Loppu reilut 56 euroa 
saatiin kokoon ns. kahvitusra-
hoista, joita maksettiin myös 
lastensairaalan hyväksi, koko 
tempaus tuotti siis komeat 
4000,90 euroa!

- Olemme todella iloisia ke-
räyksen tuotosta. Tempauksen 
suosio yllätti kyllä positiivisesti. 
Orimattilan seudulla on ihmi-
sillä sydän paikallaan, antavat 
tunnustusta Raili Tiainen ja 
Heidi Heikkilä Piparuutista.

Piparuutin lahjoittamille 
myyntipöydille suorastaan 
satoi tavaraa laidasta laitaan. 
Paljon vaatteita ja yleistavaraa, 
kolme polkupyörääkin, myös 
arvoesineitä, mm. hopeiset 
korvakorut, joista saatiin 
55 euroa. Loppujen lopuksi 
iso summa koostui pienistä 
myyntituotoista. Se kertoo 
siitä, että mukana on ollut 
paljon hyvää mieltä.

Kaikille osallistujille ja Pipa-
ruutille lähtee iso kiitos Uusi 
Lastensairaala 2017 puolesta!

Orimattilassa oli tänä vuonna 
kerätty lastensairaalan hyväksi 
jo n. 12.000 euroa, joten nyt 
Piparuutin 4000 euroa ja sitten 

yksityiset suorat lahjoitukset 
nostavat kokonaissumman yli 
20.000 euroon. Hienoa Ori-
mattila!

- 4000 euroa on jo 
lähetetty lastensairaalan 
hyväksi, iloitsevat Raili ja 
Heidi.

Tuija maalaa ja Anneli kehystää
Seitsemän vuotta Kehräämöllä 
toiminut Annelin Pieni Kehyspaja 
on vuosien saatossa palvellut 
satoja asiakkaita kehystysasi-
oissa. Yrittäjä Anneli Soikkeli on 
tyytyväinen, sillä asiakkaita on 
riittänyt, kun ihmiset harrastavat 
myös taide- ja kanavatöitä, jotka 
sitten saavat kauniit kehykset 
ympärilleen.

- Kehystän öljyväri- ja ak-
ryylimaalauksia, akvarelleja, 
pastelliväritöitä, grafiikkaa, va-
lokuvia, piirustuksia, kanava- ja 
ristipistotöitä, pitsejä, vanhoja 
käsitöitä.., siis hyvin monenlaisia 
kehystettäviä, Anneli selvittää.

- Taulut ja valokuvat saavat 
kehystyksestä ikään kuin viimeis-
telyn. Sopiva kehys tuo itse teok-
sen ja työn esiin. Kehystettyinä 
ne myös säilyvät paremmin ja 
ovat aina näkyvillä. Joten niitä 
kannattaa laittaa kehyksiin. 
Anneli kertoo, että yleensä ke-
hystettävän työn toimitusaika on 
3-4 viikkoa, mutta kiireisen työn 
kanssa hän pyrkii mahdollisuuk-
sien mukaan joustamaan ja teke-
mään kehystystyö nopeammin. 
Asiakkaat löytävät Annelin luokse 
tiensä Orimattilasta, Pukkilasta 
ja Myrskylästä, myös Lahdesta, 
Hollolasta ja pääkaupunkiseu-
dulta poiketaan Annelin Pieneen 
Kehyspajaan palveltavaksi.

Tuija on
vakioasiakas

Pukkilan Kanteleella asuva Tuija 
Asikainen on lapsesta saakka 
piirtänyt ja maalannut.

- Vanhempieni mukaan minulla 
oli lapsena vilkas mielikuvitus 

ja piirsin kaikenlaisia kuvia. 
Maalaaminen on vain minun 
juttuni. Rakastan värejä ja se 
on oma maailmansa, jossa 
kaikki muu ympärillä unohtuu, 
Tuija kertoo harrastuksestaan. 
- Silloin voi olla rauhassa omien 
ajatustensa kanssa, välillä maa-
latessa tuntuu, että on niin yhtä 
maalauksen kanssa ettei ajattele 
mitään. Maalaaminen on kuin 
meditaatiota, matka jonne-
kin aiheen salaisuuksiin. Surut 
ja murheetkin unohtuvat…

Tuija sanoo, että maalausaiheis-

sa on runsauden pulaa. Häntä 
viehättää luonto ja eläimet.

- Nykyisin lehmiäkin näkee niin 
harvoin ulkona, että olen ikuis-
tanut tuota mennyttä maailmaa. 

- Maalla ihmiset haluavat oman 
rakkaan lehmänsä ikimuistoiseksi 
tauluksi. Meidän naapurissamme 
on iso maitotila. Pari vuotta sitten 
karja laidunsi meitä lähellä ja 
aiheet löytyivät siitä. Seurustelin 
päivittäin lehmien ja mullikoiden 
kanssa ja kameralla oli töitä.

Lampaat, porsaat kanat, kukot 
ja kaikki kotieläimet kiinnostavat. 

Katsotaan, mihin seuraavaksi 
miellyn, Tuija naurahtaa.

- Öljyvärit ovat minun juttuni. 
Pidän niiden hehkusta. Akryyli-
värejä käytän myös ja pastilliakin 
olen kokeillut. Maalaan inspiraa-
tion perusteella ja kun aiheet 
ovat kiinnostaneet muitakin, olen 
maalannut heille.

- Annelilla on silmää kehys-
tykseen, hän osaa auttaa myös 
kehysvalinnoissa. Kehräämölle 
on kiva tulla, ja kun on kerran 
tutustuttu, niin siitä on hyvä jat-
kaa ja vaihtaa myös kuulumisia.

- Tämä punaruskea kehys sopii tosi hyvin tähän lehmämaalaukseen, Anneli 
sanoo Tuijalle (oik.).
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KAHVITARJOILU
klo 10-14Raksa- ja tonttipäivä

lauantaina 13.9. klo 10-14 Värisilmän pihassa
ASUMINEN – VIIHTYMINEN – ESITTELYJÄ, tarjouksia ym. Tervetuloa!

Olemme mukana 13.9.
Raksa- ja tonttipäivässä

TechnoNicol Suomi
Kaitilantie 30, 16300 Orimattila

Palakattohuopaa ja kattohuoparullia edullisesti 

suoraan maahantuojan varastosta.

Seppo Mustonen Lassi Smolander

040 350 8787 040 577 2273

sp@mida.lt smolander@mida.lt

Asu ja viihdy Orimattilassa!
Tervetuloa tutustumaan
Raksa- ja tonttipäivänä 13.9.
Orimattilan kaupungin 
omakotitonttitarjontaan
Värisilmän pihassa klo 10-14

Lainaraha on edelleen
historiallisen edullista
Orimattilan Osuuspankki on yksi 
kaupungin rakentajista. Missä 
mennään tänmä päivänä ja miltä 
tulevaisuus näyttää, niin siitä 
tässä haastattelu, johon vastaa 
Osuuspankin myyntijohtaja Iikka 
Laurikainen.

Miltä näyttää Orimattilan ti-
lanne tällä hetkellä, painaako 
täällä lama?

- Varsinainen Lama ei paina 
Orimattilaa mutta ihmisten 
epävarmuus oman talouden 
tulevaisuudesta on lisännyt 
varovaisuutta mm asuntokau-
poissa

Miten asuntokauppa on su-
junut?

- Heikon edellisvuoden jälkeen 
tänä vuonna on tontti- ja asun-
tokauppa Orimattilassa entises-
tään hiljentynyt, osin uudistuo-
tannon puutteesta ja todellisiin 
toteutuneisiin kauppahintoihin 

nähden ylisuuret hintapyynnöt 
hidastavat entisestään kauppaa. 
Piristymistä jo kuitenkin tapah-
tunut vaisun alkuvuoden jälkeen 
ja odotukset loppuvuodelle on 
positiivisia.

Onko panostettava enemmän 
Virenojan ja Pennalan kehit-
tämiseen?

- Teollisuudelle näyttäisi olevan 
luontaista kysyntää sillä suun-
nalla, joten tuntuisi luontevalta 
jos näiden alueiden kehitystä jat-
kettaisiin. Asumiseen on tarjolla 
hyviä kohteita myös keskustan 
läheisyydessäkin.

Raksa- ja tonttipäivä, mitä 
odotat niiden tarjoavan?

- Toivon yleisön runsasta 

osallistumista ja tutustumista 
tarjontaan. Remontointi on aina 
ajankohtaista. Kunnossapidetyn 
ja hyväkuntoisen asunnon ar-
vo säilyy ja myynti tarvittaessa 
on helpompaa. Rakentaminen 
tehdään yleensä perheen tar-
peeseen eli sille paras aika on 
silloin kun tarvekin on.

Onko lainaraha edelleen 
edullista?

- Lainarahaa saa edelleen 
ja se on historiallisen edullis-
ta, ilmeisesti vielä muutaman 
vuoden. ”Alennusmyynti” ei kui-
tenkaan jatku loputtomasti ja 
mm korkovähennyksiä ollaan 
heikentämässä.

Mitkä ovat lainansaantiehdot 
rakentamiseen?

- Kaikkeen luotonmyöntöön 
lähtökohtaisesti pätee samat 
vaatimukset eli velanhoitoky-
ky, lainalle asetettava vakuus 

- Nyt olisi hyvä aika 
remontoida ja rakentaa, 
Iikka sanoo.

Raksa- ja tonttipäivä
tarjoaa monia esittelyjä
Ensi lauantaina 13.9. kello 10-
14 odotetaan vilskettä Kärrytien 
nurkkiin, sillä samaan aikaan 
pidetään Raksa- ja tonttipäivä 
yhdessä Kärrytien markkinoitten 
kanssa.

Tässä vaiheessa näyttää tule-
van mukavasti yrityksiä mukaan 
esittelemään omia tuotteitaan 
ja osaamistaan. Värisilmän län-
sipäädyssä ovat mukana mm: 
Orimattilan kaupunki esitte-
lee tonttejaan ja palvelujaan, 
Orimattilan Osuuspankki ja 
OP-Kiinteistökeskus, Ormax 
Monier Oy -kattotiilet, Techno-
Nicolin huopakatot ja eristeet, 
Siestan terassi- ja parvekelasi-
tukset, Johanna Keittiöt, Havu 
Keittiöt, Sähkö- ja Konehuolto 
Reijo Teva esittelee Mitsubishi 
Electric-ilmalämpöpumppuja, 
Nahkhiir…

Huom! Mukana on mahdol-
lisesti muitakin esittelijöitä, 
muutokset ovat mahdollisia.

Tapahtumassa ei tarvitse ol-
la kuivin suin, sillä Orimattilan 
Osuuspankki tarjoaa kahvit 

kaikille!
Orimattilan Putkityö on mukana 

tapahtumassa Sähköasennuk-
sen edessä. ja esittelee ilma/
vesilämpöpumppua, katso lisää 
viereisestä jutusta.

ja kunnossa olevat luottotie-
dot. Remontointiin rahoitus-
tarve on yleensä pienempi ja 
maksukyky siten kunnossa ja 
vakuudet yleisimmin olemassa 
olevassa asunnossa. Rakenta-
misen omarahoitus on syytä jär-
jestää kuntoon ja rakentamisen 
alkuvaiheessa saatetaan tarvi-
ta omarahoituksen osuudesta 
riippuen myös ulkopuolista 
lisävakuutta. Kustannusarvio 
tulee laatia huolella, voi olla, 
ettei valmiin talon käypä arvo 
olekaan rakennuskustannusten 
tasolla.

Osuuspankki tarjoaa Rak-
sapäivän 13.9. kahvit. Mitä 
esittelette siellä?

- Orimattilan Osuuspankilla on 
esillä myytäviä kohteita, apua 
ja neuvoja asunnon vaihtoon ja 
hankintaan liittyviin kysymyksiin 
OP-Kiinteistökeskuksen taholta. 
Asumisen, remontoimisen ja ra-
kentamisen riskienhallintaan ja 
turvaa vahinkojen varalle Pohjola 
vakuutuksista ja muun pank-
kiasioinnin osalla tietoa mm 
rahoitusmahdollisuuksista. 
Taitaapa meillä pieni kisailukin 
olla tulossa.
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Sinua palvelee
Mammuttimyyjä
Olli Kivi

p. 044 540 4000
Mammuttikoti.fi

HIRSI PUUPINTA
puurunko

KIVIPINTA
puurunko

VALITSE UNELMIESI KOTI!

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

Palvelemme teitä ma-pe 7-17

 sähköurakointi

 varastomyynti

VALMISBETONIA
JA BETONITUOTTEITA

Jätevesiasiat  kuntoon

Nahkhiir Ky
0400 711 290
Katso lisää nettisivuilta: 

KLARO
jätevesien
puhdistamot
Omakotitalot ja talo-
ryhmät edullisesti 
isolla muovisäiliöllä,
25 vuoden takuu.
KLARO on varmatoiminen ja helppohoitoinen 
kaikkien jätevesien todella tehokas puhdistamo.
Klaro-puhdistamo on saatavissa saneeraus-
kohteisiin ja uudiskohteisiin muovi- tai betoni-
säiliöillä Ei mekaanisia osia, pumppuja eikä
sähkölaitteita lietteen seassa.
HOIDAT HOMMAT NYT KUNTOON
KLAROLLA. - Niin Simokin tekee!

Kysy meiltä myös kauniita 
tontteja maaseudun rauhasta

RAKENNUSSORAT JA MULLAT
KALLIOMURSKEET, KULJETUSPALVELUT

soraliike.jantunen@phnet.fi
www.soraliikejantunen.fi

0400-505031 
0500-416900

SÄHKÖ- JA KONEHUOLTO
Reijo Teva  P. 0500 428 488

reijo.teva@dnainternet.net

Markkinoiden
tehokkaimmat!
Mitsubishi Electric FH
ilmalämpöpumput.
SELVÄÄ SÄÄSTÖÄ!
Suomalaisen kodin suursuosikki.

Nyt on sopiva
aika huollattaa

ilmalämpöpumput!

Olemme mukana 13.9.
Raksa- ja tonttipäivässä!

Öljykattilan rinnalle nyt
ilma/vesilämpöpumppu
Puuta, sähköä, öljyä, aurinkoa, 
maalämpöä, ilmapumppuja, 
haketta, pellettiä, turvetta, 
maakaasua, kaukolämpöä 
ja vaikka hevosenpaskaa…

Kyllä tavallinen kuluttajaparka 
on ihmeissään millä mökkinsä 
lämmittää tulevina talvina.

Vaihtoehtoja kyllä löytyy, mutta 
mikä on se sopivin ja juuri omaan 
taloon käypäinen lämmitysmuo-
to. Eikä olisi pahitteeksi vaikka 
hankintahintakin olisi mahdol-
lisimman edullinen.

Mauri Pekkarisen julistettua 
öljylämmityksen pannaan, joutui 
moni öljylämmittäjä paniikkiin ja 
heitti hyväkuntoisenkin öljypan-
nun pihalla ja romunkeräykseen.

Siinä moni teki hätäilles-
sään virheen. Tietysti vanha 
ja huonosti toimiva laitos toki 
joutikin romumiehen kyytiin.  
Kaikkia otsikossa mainittuja tuot-
teita käytetään ja houkutellaan 
käyttämään lämmitykseen. Jo-
kaisen lämmitysmuodon kannat-
tajia ja tyrmääjiä löytyy tasaisesti 
läpi maan, yksi pitää pelletistä 
ja toinen on taas vankkumaton 
maalämpömies.

Turve ei sinällään ole omako-
titalon lämmitykseen ehkä se 
paras vaihtoehto, muuten kuin 
priketin muodossa. Eikä hevosen 
munkitkaan houkuttele omako-
titalon, enemmänkin vaimoväen 
tulppaanipenkkiin.

Kuusi– ja seitsemänkymmenlu-
vulla oli pääasiassa kiistaa öljy ja 
sähkölämmittäjien kesken. Silloin 
öljyn ja sähkön energiahinta oli 
suunnilleen tasoissa. Omako-
tirakentaja valitsi joko suoraa 
sähkölämpöä tai sitten öljy-
lämmityksen. Puulämmitys oli 
lähinnä maatilojen lämmitysmuo-
tona.  Myöhemmin 70-luvulla tuli 
täysin uusi lämmitysmuoto. Sitä 
kutsuttiin maalämmitykseksi. 
Nimi oli sikäli harhaanjohtava, 
että muutamat asiakkaat otti-
vat nimityksen sanatarkasti ja 
kyselivät, että minkä takia sitä 
maata pitää lämmittää.

Maalämpöbuumi kesti reilut 
kymmenen vuotta. Sinä aika-
na asennettiin myös Orimattilan 

seudulle kymmeniä maalämpö-
koneita.

Viime viikolla soitti asiakas jo-
ka on lämmittänyt kiinteistöään 
neljä vuosikymmentä Geotherm 
-maalämpökoneella. Nyt oli laite 
tehnyt tehtävänsä ja kompresso-
rista oli tullut öljyt pihalle. Jos-
kus näköjään laitteen käyttöikä 
yllättää positiivisestikin. Asiakas 
osti uuden maalämpölaitteen ja 
odottaa siltä samanlaista elin-
kaarta. Toivottavasti uusi laite 
toimii seuraavat neljä vuosi-

kymmentä.

Energiaviidakko

Pientaloasukas on jonkinlaises-
sa energiaviidakossa eri vaih-
toehtojen kanssa. Valtiovallan 
ihmeelliset verotuskäytännöt 
ovat tehneet lämmitysenergian 
valinnan vaikeammaksi kuin olisi 
tarpeen. Esimerkiksi maakaasun 
verotuskäytäntö on muutettu niin 
raskaaksi, että sen kilpailukyky 
on viety kokonaan.  Puupelletin 
hintakin on tasaantunut, ja on 
pysytellyt suhteellisen korkeana 
verrattuna muihin polttoaineisiin. 
Klapien polttamiseen ei kaikilla 
ole mahdollisuutta, koska siihen 
vaaditaan kattila ja varaaja, jonka 
tilantarve on usealle omakoti-
asujalle mahdoton järjestää.

Öljyn ja ilma/
vesilämpöpumpun
yhdistelmä

Markkinoille on tullut uutuustuo-
te, jossa hyödynnetään vanhaa 
öljylaitosta ja sen rinnalle asen-

nettua ilma / vesilämpöpumppua.
Ilma/vesilämpöpumpussa on 

ulkoyksikkö, lämmönsiirrin ja 
kiertopumput, jolla ilmaisenergia 
kierrätetään vanhaan keskus-
lämmitysverkkoon.

Ulkoyksikkö asennetaan katti-
lahuoneen lähettyville ulos. Sieltä 
johdetaan kylmäaineputket ny-
kyaikaiseen levylämmönsiirti-
meen, jossa kylmäaine luovuttaa 
lämmön keskuslämmitysveteen. 
Keskuslämmitysvesi kiertää van-
han öljykattilan kautta lämmitys-
verkkoon. Öljykattila lämmittää 
tarvittaessa vettä silloin kun vesi/
ilmapumpun energia ei riitä. Jos 
ilmaisenergia riittää, ei öljyläm-
mitystä tarvita.

Laitoksen suunnaton etu 
on siinä, että vanhaa laitosta 
voidaan hyödyntää. Ei tarvita 
maalämmityksessä usein mai-
nittua tulistusta, joka on suoraa 
sähkölämmitystä vastuksen 
avulla. Loppulämpö tehdään 
öljypolttimolla.

Tällä laitoksella saadaan 
kokemuksen mukaan läm-
mityskulut puolitettua. 
Ilma/vesilämpöpumpun hinta 
asennettuna on kuitenkin vain 
noin puolet maalämmityslaitteen 
asennuskuluista.

Jos sinulla on vanha toimiva 
öljy- tai puulämmityslaitos, kan-
nattaa tutkia ja tehdä vertailulas-
kelma uutuustuotteesta ennen 
kuin romutat vanhaa laitosta.

Terveisin Hanski

Tähänkin vanhan öljykattilan rinnalle asennetaan ilma/vesilämpöpumppu. 
Asennuksessa menee noin kaksi-kolme päivää.
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ORIMATTILAN AKKU JA VARAOSA Oy
Kärrytie 4. Puh. 040-584 2831

Tarjoukset voimassa markkinapäivinä perjantaina ja lauantaina.

SYYSMARKKINOILTA

Pistolapio

LED otsa-
lamppu
8 ledillä
5,90/kpl

Jauhe-
sammutin
2 kg

Ruuvitaltta-
sarja 30-os.

H7 ja H4
ajovalopolttimot 

1990 590

190

990
2 kpl

SWF ja Valeo pyyhkijänsulkaparin ostajalle 
asennus ja 5L lasinpesunestettä kaupan päälle.

VARAUDU PAKKASIIN!  Vartan edustaja tekee 
ilmaisen akkutestin perjantaina ja lauantaina.

990

alk.

Huoltoasema Uuttu Oy
Käkeläntie 9, Orimattila  p. 777 1590 

GRILLIMAKKARA-
tarjoilu la 13.9. klo 10-14.

Pesukortilla
joka 6. pesu

VELOITUKSETTA

Palv.

Ma-pe

7-18

SYYSHUOLTO
PAKETTI-
HINTAAN 110€

(öljy)

(pakkasenkestävyys)

Polttimot ja tuulilasin-
pyyhkijät vaihdetaan

odottaessa. auton
pesu.

Lämmitysalan Yritys Oy
www.lammitysalanyritys.fi
suomenlammitys@gmail.com
045 123 4567

Osta testivoittaja ja 
leikkaa lämmitys-
kuluja heti!

TESTIVOITTAJA 12/13

 Kiitettävää lämmitystehoa
 Testin paras energia- 

tehokkuus jäähdytyksessä
 Testin hiljaisin

Ilmalämpöpumppu 
Panasonic HE12PKE

kaukomarkkinat.fi

Panasonicin uusimman 
12-sarjalaisen 
lämmitysteho ja 
energiatehokkuus 
osateholla olivat 
kiitettävällä tasolla.”

Panasonic HE12PKE
TM Rakennusmaailma 12/13

– 30°CLämpöä jopa

pakkasesta

Kärrytie 4, Orimattila  P. 03-872 872

ORIMATTILAN SÄHKÖ- JA
KONEHUOLTOKESKUS OY

Edustaja paikalla
pe 12.9. klo 10-14.

Kärrytie kutsuu
taas markkinoille
Perinteiset Kärrytien markkinat 
pidetään syyskuun 12.-13. päi-
vinä. Nyt ollaan liikkeellä myös 
perjantaina, jotta saadaan esit-
telyjä enemmän tarjottavaksi 
asiakkaille. Samalla aikaan 
lauantaille osuu myös Raksa- 
ja tonttipäivä, joka pidetään 
Värisilmän länsipäädyssä klo 
10-14.

Markkinoilla on luvassa mo-
nenlaista esittelyä ja edullisia 
tarjouksia. Myös maistiaisia…
Sähköasennus lataa perjantaille 
Airamin esittelyn klo 10-17 ja sa-

malla on valovoimaisia tarjouksia 
kahvitarjoilun kera. Lauantaina 
Putkityö esittelee ilma/vesiläm-
pöpumppuja Sähköasennuksen 
edustalla.
Akku ja Varaosa, eli Topi ja pojat 
ovat lauantaina hulinatuulella. on 
ilmainen akkutestaus perjantaina 
sekä lauantaina. Tarjolla on mm. 
pyyhkijän sulat asennettuina ja 
lasinpesunestettä kaupan pääl-
le. Kannattaa kurvata pihaan ja 
testata ainakin akkunsa talven 
varalle.
Sähkö- ja Konehuoltokeskus 

esittelee ilmalämpöpumppuja 
perjantaina. Mukana on Pana-
sonicin maahantuojan edustaja 
Maarit Auvinen, jolle voi heittää 
taas visaisia kysymyksiä läm-
mitysjutuista. Joten varaudu 
lämmityskauteen ja käy tutus-
tumassa tarjouksiin.
VahvaTassussa jatkuvat Kissan-
päivät 10.-13.9. Lauantaina 13.9. 
paikalla on kello 10-13  Paula 
Tontti, joka esittelee Maine Coon 
-rotukissoja, jotka ovat saaneet 
useita palkintoja näyttelyissä. 
Kahvitarjoilua.

Kuumakuppi on iloisella mielellä 
mukana markkinahumussa ja 
lataa erikoishintaan kahvi- ja 
pullatarjouksia.
Värisilmän suosittu poistomyynti 
lataa lauantaina pihamyyntiin 
laadukasta tavaraa, mm. laattoja, 
tapetteja, maaleja. Löytöjä jopa 
eurolla!
Grillimakkaratarjoilua lauan-
taina kello 10-14 Huoltoasema 
Uutun edustalla.

Nyt kipin kapin mukaan mark-
kinoille! Luvassa on varsinkin 
lauantaina reipasta meininkiä!

Kärrytie vetää aina hyvin markkinaväkeä. Nytkin on tilattu mukavat ilmat, joten kiitos vaan etukäteen kaikille!

Elohulinoilla makkara
veti ihmisiä ja ampiaisia
Tarkkana sai olla, ettei samalla 
saanut suuhunsa makkaraa ja 
ampiaista, kun nautti elohuli-
noitten antimia lauantaina 23.8.

Silloin aamupäivällä tempasi 
S-Marketin kauppakeskuksen 
liikkeet ja Mascotti loppukesän 

merkeissä. Ampiaisetkin olivat 
varmaan lukeneet ja kuulleet 
S-Marketin grillimakkaran tar-
joilusta ja olivat runsaslukuisena 
paikalla.

Hulinaa riitti lähes koko ta-
pahtuman ajan, ainoastaan lop-

pumetreillä hetken piiskannut 
sadekuuro karkotti porukat pois. 
Parhaimmillaan paikalla pyöri 
yhtä aikaa parisataa henkeä 
ja makkaraa grillattiin päivän 
aikana 600 kappaletta. Se on 
toiseksi eniten, sillä Kärrytien 

toukomarkkinoilla maistui 800 
makkaraa.

Tyytyväisiä olivat kauppiaat 
päivän saldoon ja elohulinaa-
tapahtuma vedetään uusiksi 
vuoden päästä. Monet kävivät 
tutustumassa myös Mustin ja 
Mirrin iloiseen koiranäytökseen. 
Samoin Mascotin suuret kenkä-
valikoimat saivat kiitosta aikaan.

S-Market ja kauppakeskuksen 
erikoisliikkeet sekä Mascotti 
kiittävät kaikkia mukana olleita.

Mascotin edustalla 
grillimakkara maistui ja 
nähtiin paljon tuttuja. 
Maailmaakin parannettiin 
ja oltiin hulina-mielellä.
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  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

PALVELEMME

MARKKINOILLA

pe 7.-17
la 9-14

Tervetuloa!

PALVELEVA SÄHKÖKAUPPA

Liike-
tunnistin 13€

KAHVITARJOILU
PERJANTAINA 9-17

ARVONTAA!

ILOISET SYYSMARKKINAT
perjantai- lauantai 12.-13.9.2014

-tarjousPerjantaina
EDUSTAJA PAIKALLA!
Edullisia tarjouksia

LED-
LAMPUT

10€
ENERGIAN 

SÄÄSTÖLAMPUT

-50% Jännitteenkoetin 7€

Hehku-
lamput 1€

Yövalo 550
Palo-
varoitin 7€

KUPPI
KUUMANA

SISUSTUSVALAISIMISSA
UUTUUKSIA POISTOERIÄ

Kaikki
SISUSTUS-
VALAISIMET-20%SÄHKÖASENNUSTYÖT 

AMMATTITAIDOLLA!
Tilaa 03-7777 444

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

Kärrytie 4, Orimattila  Avoinna: ma-pe 10-18,  la 9-13. La 13.9. klo 9-14.
P. 7777 033, 040-761 3442 www.vahvatassu.fi facebook.com/VahvaTassu

Grillimakkaratarjoilu 
Uutun edustalla!
Pullakahvitarjoilu

liikkeessä.

ROYAL CANIN KISSANPÄIVÄT 2.-14.9.2014
Ostaessasi vähintään
3 kiloa Royal Canin-
kissanruokaa saat
ruokailualustan
ja ruokakupin
KAUPANPÄÄLLE! 3€

pss

400 g pussit

än
-

E!

MAINE COON-ROTUESITTELY
LA 13.9.2014 klo 10-13

Kuvat: Tessa

Maine coon-kasvattaja 
PAULA TONTTI tulee
kertomaan rodusta ja 
tuo näytille kolme kissaa, 
Kaapon, Ellin ja Ellin
pennun. Tule tutustumaan 
ihanaan rotuun ja
jututtamaan Paulaa.

Kaikki pinnat sisustukseen 
- Värisilmästä!

Tapeteilla
tunnelmaa

Lattia on kodin suurin
sisustuspinta

VÄRISILMÄ Orimattilan Tapetti ja Väri Oy
Kärrytie 3, 16300 Orimattila. Puhelin (03) 871 250
www.orimattilantapettijavari.fi
Avoinna: ma-pe 8.30-18.00, la 9.00-13.00.

Seuraa blogiamme: tunnetilablogi.blogspot.fi
http://www.facebook.com/VarisilmaOrimattila

  

PALJON POISTO-
TAPETTEJA

-30%

2990€
/rllvain

DECOLIFE
vinyylikorkki

3990€
/m2

  Pihamyynnistämme 
Laattoja, maaleja, lat-

tioita ym. Kirppu-
torihintaan

LA 13.9 alk klo 9.00

UUSI UPEA
BORÅSAN
EAYS UP-tapetti-
mallisto nyt
myymälässämme!

PERGO VINYYLI-
LATTIAT,
varastokuosit

2590€
/m2

vain

Kaikkea kylpy-
huoneeseen

- laatat
- kalusteet
- asentajat
 kauttamme

Novitek ulkoaltaat , 
Halti malliallas
myymälässämme, 
tule tutustumaan!

Uutta!

Siwa palvelee
kärrytie 6, orimattila
ma-la 8-22, su 10-22

puh. 020 700 4005 • tervetuloa

300 400

KUUMAKUPPI
- markkinatarjous

perjantaina
KAHVI & VIINERI

lauantaina
KAHVI & SÄMPYLÄ

Kärrytien
markkinat
pe-la 12.-13.9. Tule!

GRILLIMAKKARA-
TARJOILUA
klo 10-14 Uutun edustalla
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FYSIKAALINEN HOITOLAITOS

MUSCULUS
Erkontie 20, 16300 Orimattila

Puh. (03) 777 3860

Sinun hyvinvoinniksesi
                  Pentti Koskimaa
Essi Kekoniemi Johanna Kelokaski

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä. Puh. 040-558 6702

Avoinna: ma-pe 9-16.30, la 9-14. 

KENGÄT
Mascotista
edullisesti!

Tulevia kivoja jutskia…
12.-13.09. pe-la Kärrytien markkinat
13.09. Raksa- ja tonttipäivä, Värisilmän piha.
13.09. AlfaRace Kehräämöllä.
12.10. Kehräämön kymppi, liikuntatapahtuma
08.11. Back to 60’s, Ravintola Tehdas
22.11. Orimattilan kauppojen joulunavaus.
19-21.12. Loppurutistus jouluun pe-su.

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

Green Care-hyvinvointia
edistetään Orimattilassa

Hyvinvointia luonnosta hehkuttavat Satu Majala, Ari Majala, Eeva Rönkä, projektipäällikkö Anne Timonen 
sekä Päivi Ronkainen-Forsius.

Green Care tarkoittaa suomek-
si yksinkertaistettuna vaikkapa 
Vihreää hoivaa. Se on luonto-
ympäristön, eläinten ja miksei-
pä puutarhojen ja puistojenkin 
käyttöä terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisessä. Se on luontoon ja 
ympäristöön tukeutuvaa toimin-
taa, jolla edistetään hyvinvointia 
ja elämänlaatua – sekä mielen 
että kehon.

Kaverikoiratoiminnasta tai rat-
sastusterapiasta on moni ehkä jo 
kuullutkin, mutta Green Care on 
paljon muutakin. Moni ei ehkä tu-
lisi ajatelleeksi, että esimerkiksi 
luonnossa oleskelu tai eläinten 
kanssa toimiminen voi vaikuttaa 
suotuisasti verenpaineeseen ja 
stressihormoni kortisolin tasoon! 
Ajattelutapaan pohjautuvaa toi-
mintaa on Suomessa toteutettu 
jo kohta kymmenisen vuotta, eikä 
loppua näy. Päinvastoin.

Lahden ammattikorkeakoulu 
on eräs toteuttaja kolmen maa-
kunnan alueella toteutettavassa, 
Euroopan maaseuturahaston ra-
hoittamassa LIVE - Liiketoimin-
taa verkostoitumalla - Maaseutu 
yritystoiminnan voimavarana - 
hankkeessa, joka on kohdennettu 
matkailu-, hoiva- ja hyvinvoin-
tiyrittäjyyttä miettiville, aloitta-
ville ja toimintaansa kehittäville 
maaseudun yrittäjille, yrityksille 
ja yhteisöille sekä muille toi-
mijoille. Tavoitteena on ollut 
lisätä yritysten mielenkiintoa 
asiaa kohtaan ja hyödyntää 
maaseudun luontoresursseja 
menestyväksi liiketoiminnaksi. 

- Green Care-hyvinvointi ja 
toimintamallit on perinteisesti 
liitetty nimenomaan maaseutu-
ympäristöön ja eläinavusteiseen 
toimintaan, mutta yhtä lailla niitä 
voidaan toteuttaa kaupungis-

sakin. Nyt järjestettävässä ta-
pahtumassa haluamme tuoda 
esille erityisesti sitä, miten mo-
nipuolisesti Green Care-teemaa 
voidaan toteuttaa erilaisissa 
ympäristöissä ja erityyppisten 
yritysten hyvinvointipalveluissa 
kertoo projektipäällikkö Anne 
Timonen Lahden ammattikor-
keakoulusta

Viikolla 38 pidetään Orimat-
tilassa Green Care-teemaviik-
ko, jonka polkaisee käyntiin 
lauantaina 13.9. Alfa Moverin 
AlfaRACE-tapahtumaan osallis-
tuva hankkeen oma joukkue ja 
kilpailun Green Care-aiheinen 
tehtävärasti.

Maanantaina 15.9. pidetään 
Kehräämöllä Hellimön ja Ho-
telli Teltan tiloissa elämyksel-
linen miniseminaari, johon on 
kutsuttu yrittäjiä, työnantajia, 
potilasjärjestöjen edustajia ja 

päättäjiä. Tapahtuman tarkoi-
tuksena on lisätä erityisesti 
yrittäjien tietoutta Green Care-
toiminnan mahdollisuuksista 
sekä tiedottaa palveluiden 
hankinnoista päättäviä tahoja 
luonnon hyvinvointivaikutuksista 
ja palveluja tarjoavista yrityk-
sistä. Seminaariin osallistuvat 
tutustuvat Kehräämön yrityksiin 
ja heillä on mahdollisuus kokeil-
la Hellimön hoitoja asiapitoisen 
osuuden jälkeen. Tapahtuman 
ohjelmatarjonnasta vastaa lu-
ennoitsijoiden ohella Orimattilan 
Defendo. Teemaviikon tapahtu-
mat suunnittelee ja toteuttaa 
opintoihin kuuluvana projekti-
työnään LAMK:in sairaanhoidon 
opiskelijoista koostuva ryhmä 
vahvistuksenaan Koulutuskes-
kus Salpauksen matkailualan 
opiskelijoita.

Eeva Rönkä

Vanhan kansan konsteja
Tällä palstalla kerrotaan niitä hyviä vanhan ajan hoitokonsteja,
joilla ennen hoidettiin luonnonmukaisesti sairauksia ja vaivoja.

Näitä neuvoja saa  jokainen vapaasti toteuttaa ja todeta
miten ne edelleen toimivat! 

Suolasta vieläkin
Kesäkuun Wanhan kansan kons-
teja –juttu merisuolasta sai hyvää 
palautetta ja moni ihmettelikin, että 
mihin kansa on tosiaan unohtanut 
merisuolan, joka auttaa niin monessa. 

Vahvalla merisuolavedellä voi ja pi-
tääkin huuhdella suuta silloin tällöin. 
Se desinfioi ja poistaa bakteereja, 
jotka hammasväleissä muhiessaan 
sitten haisevat kuin krytökärpän pe-
sä. Suolahuuhtelu auttaa siis myös 
flunssan hoitoon, joten kannattaa 
käyttää sitä silloin, kun oireita il-

menee. Sitten oli se merisuolasta 
ja vedestä tehty märkäkääre, joka 
hoitaa kaikkia särkyjä ja tulehduksia 
pois. Sekoitussuhde on desi meri-
suolaa ja litra vettä.

Suolaa sopii laittaa myös kainaloon 
ja se käy kätevästi kuvan  DeoC-
rystal Stick –deodoranttikivellä. Se 
on luonnon omaa voimaa hienhajun 
estoon.

Kun käytät tuota suoladödöä, niin 
kastele deodoranttikivi veteen ja han-
kaa suolakiveä puhtaaseen kaina-

loon. Antaa hyvän hajusuojan 
pitkäksi aikaa. Hiki ei haise, 
vaan sen hienhajun aiheuttavat 
bakteerit, jotka likaisessa kai-
nalossa mellastavat. Suolakivi 
desinfioi pöpöt hevonkuusik-
koon. Ja taas kelpaa humuilla 
ja hymyillä.

DeoCrystal Stickiä myy Ori-
mattilassa Korutasku, jossa 
on muitakin suolatuotteita 
myynnissä. kantsii kysyä.

Aika rajuja ovat monet hajus-
tetut deodorantit. Yleensä ne 
ovat kemikaaleja ja ne mene-
vät ihon läpi että paukkuu ja 
matkaavat aina verenkiertoon 
ja sitä kautta aivoihin. Ja jättää 
taatusti jälkensä.

Luontaishoitoja:
www.parantavavoima.com
Reijo Välkkynen

Kehräämön Kymppi
Sunnuntaina 12.10.2014 kello 
10-15 kirmaistaan taas perintei-
nen Kehräämön Kymppi.

Muutosta on tullut aiemmista 
vuosista niin, että se on nyt koko 
perheen yhteinen liikunta- ja hy-
vinvointitapahtuma. Perinteiseen 
tapaan mukana on myös run-
saasti tuote-esittelyjä ja -myyjiä.

Tapahtuman järjestää Orimat-
tilan Jymy ja tuotto käytetään 
nuorten hyväksi.

Tiedustelut: Charlotta Pöntinen, 
puh. 044 9767418 tai kehraa-
mon10@gmail.com 

Lisätietoja: www.facebook.
com/kehraamonkymppi tai 
www.orimattilanjymy.fi

Tänä vuonna Kehräämön Kymppi on koko perheen 
liikuntatapahtuma.
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Petri ja Roope ovat mukana Jymyn korisvalmennuksessa
Syyskuu on ollut koripallofani-
en juhla-aikaa, kun Espanjan 
MM-kisojen pelejä on päässyt 
katsomaan tiivisti. Orimattilassa 
on hyvät mahdollisuudet kai-
kenikäisillä päästä pelaamaan 
ja harjoittelemaan koripalloa. 
Aiempina vuosina lajia harras-
taneet juniorit ovat jo aloittaneet 
elokuun puolella treenauksen. 
Jymyn vanhimmat ikäluokat ovat 
harjoitelleet läpi kesän tulevaa 
pelikautta silmälläpitäen omien 
kokeneiden valmentajiensa oh-
jauksessa.

Syyskuusta lähtien uusille har-
rastajille suunnatuissa ryhmissä 
koripalloa on alettu harrastaa 
Pennalassa asuvan ammatti-
valmentaja Petri Selkeen ja 
pitkäaikaisen korisliigan huip-
pupelaaja Roope Suonion val-
mennuksessa. Haastattelimme 
Peteä ja Roopea heidän syksyn 
koriskuulumisistaan.

Petri, kuinka kauan olet val-
mentanut eri koripallojouk-
kueita? 

- Aloitin valmentamaan vuonna 

1984 eli vietän 30-vuotisjuhlaani 
valmentajana tänä syksynä…
työn merkeissä
Mikä on antoisin kokemus 
valmentajauraltasi? 

- Kaikki ne hetket, jolloin olen 
huomannut pelaajien pistävän 
itsensä täysillä peliin ja löytävän 
työn teon kautta potentiaalinsa 
eli pääsevät parhaaseensa!
Olet nähnyt ja valmentanut 
erilaisia pelaajia. Pitääkö 
pelaajan olla tietynlainen, 
vai löytyykö kaikille rooli 
joukkueessa? 

- Kaikille löytyy rooli, kunhan 
valitsee joukkueensa omien ta-
voitteidensa mukaisesti. Huipulle 
tähdättäessä on ymmärrettävä 
pitkäjänteisen työn merkitys ja 
kilpailutilanne: kaikki pelaajat 
haluavat varmasti pelata! Harras-
tejoukkueissa kaikille tulee löytyä 
rooli kentällä ja kilpajoukkueissa 
rooli voi olla joskus pienempi 
otteluissa, mutta kovin tärkeä 
harjoituksissa!
Minkälainen tyyppi on ihan-
nevalmennettava? 

- Pelaaja, jolla on selvä itse 

asetettu tavoite ja harjoittelu on 
tavoitteiden mukaista. Tehtävä-
ni on auttaa jokaista pelaajaa 
pääsemään omiin tavoitteisiinsa, 
oli se sitten ”Susijengissä” tai 
pelaaminen omaksi ilokseen!
Miten Suomeen syntyy lisää 
Petteri Koposia?

- Innostamalla lapsia kokei-
lemaan koripalloa ja antamalla 
jokaiselle aito mahdollisuus unel-
moida isosti! Monipuolinen, oma-
ehtoinen liikunnallinen tausta ja 
halu liikkua on kaiken lähtökohta!

Roope Suonio

Minkä ikäinen olet ja kauanko 
olet pelannut koripalloa? 

- Olen 32-vuotias ja olen pelan-

nut koripalloa 7-vuotiaasta asti.
Minkä pituinen olet? Onko 
pituudesta haittaa/hyötyä 
koripalloa pelatessa? 

- Olen kai virallisesti 175cm, 
mutta se on julkisuuteen on 
ilmoitettu kaikki 169cm ja 
182cm väliltä. Totta kai olisin 
mieluummin 206 cm ja omaisin 
samat ominaisuudet, mutta en 
ole koskaan kokenut pituuden 
haitanneen uraani. Olen toki har-
vinainen ilmestys korisparketilla, 
kun muut pelaajat ovat n.30 cm 
pidempi.
Olet kärsinyt loukkaantumisis-
ta pelaajaurasi aikana. Miten 
sait jatkettua pelaamista ta-
kaiskuista huolimatta? 

- Kyllä se rakkaus lajia koh-
taa on niin vahva, että pienet 
vastoinkäymiset eivät lannista. 
Koripallo on minulle elämäntapa. 
Koripallo tarjoaa myös sellaisia 
tunteita, joita ei muualta saa. 
Mikä on parasta/innostavinta 
koripallossa?

- Joukkueena menestyminen, 
uuden oppiminen ja kova tempo.
Mitä syksyllä starttaa-
valta, vetämältäsi Star 
Basket -koriskurssilta on 
odotettavissa?

- Varmasti iloista yhdessä oloa, 
jonka lomassa opetellaan ko-
ripallon perusteita ja pidetään 
hauskaa.

Petri on valmentanut jo 
30 vuotta.

Tässä on tulvaa Jymyn susilaumaa…
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Liukkaita lapioita
ja isoja hippuja
Auton tasaisen hyrinän seasta 
uutistoimittaja kertoo, että La-
pissa on tänä juhannuksena 
kylmempää, kuin jouluna…

Näissä merkeissä se alkaa Ori-
mattilan tyttöjen kesäinen kullan-
huuhdontareissu Lapin kairaan. 
Matkailuauto on pakattu aivan 
täyteen tavaraa, sillä tarkoitus 
on olla poissa ulkomaailmasta 
puolitoista viikkoa. Kyydissä 
on polttopuita, kuivamuonaa 
ja toppavaatteet, unohtamatta 
kaivuukalustoa. Rännit odottavat 
lähellä valtausta, joten se tuo 
helpotusta tavaramäärään. 

1040 km ja herätämme leirin 
jyristelemällä paikalle. Ei päivää 
ilman vahinkoa, kun takavalo 
tipahti männyn juureen. Onko 
joku joskus sanonut, ettei Lapis-
sa kasva puita? Vaivaiskoivuja 
vain!  Leiri pystyyn ja aloitus-
kahvit konjakilla, sillä lämpötila 
huitelee siinä 3-4 asteen välillä 
ja hiukan taisi räntääkin paiskoa 
niskaan.

Toteamme, ettei se vesi vielä 
letkuihin jäädy, joten alamme 
valmistella pelipaikkoja, sillä 
kullankaivuussa tuottava päivä 
on se, kun maata rikastetaan, 
eli rännätään. Rännimme toimii 
niin, että vesipumppu nostaa jo-
esta veden ja heitämme hiekan 
kourun leveään osaan, josta vesi 
huuhtelee kivet ja hiekan. Koska 
kulta on painavampaa, se jää 
auton kumimatolle kimaltele-
maan, siitä sen imaisemme 
putkeen talteen.

Kävimme myös tutustumassa 
vapaalla virtauksella tapahtuvaan 
rännitykseen, jolloin ei tarvitse 
pumppua, vaan vesi ohjataan 
ränniin. Oli myös rakennettu 
agrikaatin varassa toimivia 
rumpujakin, tällä saralla mie-
likuvituksella ei ole rajoja. 

Onhan täällä sääntöjäkin, toisen 
rännille ei ilman lupaa mennä 
katselemaan, oli se tyhjänä tai 

ei. Kenenkään tavaroihin ei kos-
keta, vaikka olisi jätetty rännin 
luo levälleen, saatikka leiriin 
mentäisi. Varkaat on upotettu 
suohon, niin että vain kengät 
jää pinnalle.  

Vaikka tapana on, että paik-
kaa ei vaihdeta, niin me teimme 
sen. Koska aina ei osu oikeaan 
suoneen, mutta saattaa olla, että 
seuraavalla lapiollisella se onni 
olisi kääntynyt. Uudessa kohdas-
sa sitä kultaa alkoi löytymään, 
mutta emme kehdanneet vaakaa 
esiin kaivaa. Ja olihan se sivusta 
kiva seurata, kuinka joidenkin 
putket täyttyivät, ja muutama 
”penikka-täi” tuli nähtyä. Kul-
tahiput on nimittäin nimetty 
painon mukaan, joten voimme 
vain todeta, että ”hengettömällä” 
alueella me liikuimme.  

Tutustuimme nopeasti alueen 
kantaporukkaan, useat olivat ol-
leet jo paikalla vuosia, ja kaipa 
sitä kultakuumeeksi voi nimit-
tää, kun veri vetää aina takaisin. 

Ei tätä kukaan hullu työkseen 
tekisi, känsät ovat käsissä lapi-
oinnista ja eikä palkka juokse. 
Tänne kun saapuu, saa todella 
olla rauhassa ulkomaailmalta, 
kännykkä ei löydä kenttää ja tie 
on niin surkea, ettei sitä joka 

päivä kukaan viitsi ajaa. Sähkö-
yhtiö on unohtanut vetää piuhat, 
eikä sitä vesivessaakaan ole. 
Asuntona meillä oli asuntoauto, 
joka on luksusta, sillä jotkut olivat 
telttamajoituksella ja osa nukkui 
jopa autossa.

Kultaa…?
Hetken kun alueella pyörimme, 
huomasimme alueen yhtäläisyy-
den kotikylän kantreihin. Täällä 
pitkäpartaiset miehet ja ilman 
partaa olevat naiset kävelivät 
stetsonit tai muut huopahatut 
päässä, kuin lännessä konsa-
naan. Puukko on tupessa lanteilla 
ja välillä sylkäistään penkkaan. 
Meno on leppoisaa, ja auringon 
mukaan kun etelän tytöt yritti 
elää, niin ei yöttömässä yössä 
olisi nukuttu lainkaan. Eli kyllä se 
kello pitää olla, että osaa men-
nä nukkumaan, vaikka aurinko 
paistaisikin. 

Kiitos ensimmäisen päivän 
räntäsateen, saimme olla rau-
hassa itikoilta. Sillä se on tari-
noiden mukaan melkoinen riesa, 
kun jakkaran kokoinen sääski 
kohille osuu. Toinen on sitten 
sopulivuosi, niitäkin riittää jos-
kus niin, että joutuu potkimaan 
edestä pois, etteivät jää jalan alle. 
Tietenkin meitä kävivät myös 
tervehtimässä kuukkelit ja porot, 
sudet älysivät pysyä kairassa. 

Päivät kuluivat hiekkaa mät-
täessä, ja 1,5 viikkoa meni kuin 
siivillä. Iltaisin lämmitimme 
mahtavan puusaunan jonne 
vesi valui omalla painolle lä-
heisestä lähteestä. Nuotiolla 
valmistui loimulohi ja perunat 
kypsyivät hiilloksessa. Aterian 
päälle joimme nokipannukahvit, 
paikallisella kermalla. Istuimme 
porukalla iltaa, ja me keltanokat 
kuuntelimme, mitä isot pojat oli-

vat nähneet ja kuulleet. Naurun 
rämäkkä hiljeni, kun yksitellen 
poistuimme kukin leiriinsä. Mo-
nen unessa se isommus jo loisti 
vaskoolin pohjalla, mutta aamun 
viileys palautti maanpinnalle. 

Vaikka emme kullalla rikas-
tuneet, saimme kokea Lapin 
rauhan, tapasimme mielettömän 
upeita ihmisiä, joten pakkaamme 
tavarat syksyllä uudelleen, tämä 
on todella sitä kultakuumetta. Ja 
aina kannattaa muistaa tämänkin 
tarinan Lapin lisä, sillä totuus 
jää tunturiin. 

Kullan ensi kosketus on ta-
pahtunut Suomessa aikanaan 
Kemijoen suulla joskus vuoden 
1836 nurkilla. Tämän jälkeen sitä 
on vaihtelevalla menestyksellä 
kaivettu Ivalojoen tuntumassa 
sekä muualla Suomessa.

Suomen suurin kultahippu on v. 
1935, Luttojoki ja painoa 392,9 
g. Tänä päivänä Lapissa tuote-
taan 20-25 kg huuhdontakultaa. 
( Käsikaivuuna)

Aidon Lapin kultahipun silmin 
havaittava tuntomerkki on sen 
himmeän hohtava, ruskehtava 
mattapinta. Latinan-kielinen 
nimi on Aurum, joka tarkoittaa 
”aamuruskoa”, siitä tulee myös 
kullan kemiallinen lyhenne AU.

Kuvat ja teksti:
Sake & Sipe

”Kymmenen killoo sokkeriii, ja 
pikkunen pakka hiiivooo,

siitä se tullooo viitisen litraa 
hemmetin hyvvööö viiinooo”

Tauko paikallaan, Lapin lumoa.

Tanssien taikaa ja hyvää mieltä
Artjärvellä nautittiin korkeatasoisesta Sudarushka-
kuoron konsertista lauantaina 23.8. Maamiesseuran 
talolla. Iloiset tanssit ja venäläiset kansansävelmät se-
kä joukossa myös suomalaisia lauluja, saivat yleisöltä 
hyvää palautetta. Esiintyjien kasakka-asut ja kauniit 
kansallispuvut ilahduttivat. 

Sudarushka lauloi ja tanssi Juliana Danilovan johdolla. 
Konsertissa esiintyivät myös Irina ja Seppo Mustonen, 
jotka lauloivat duettona. Kaikki esiintyjät ovat Lahden 
seudulta.

Konsertista saatiin pientä tuottoa, joka lahjoitetaan 
Uusi Lastensairaala 2017 hyväksi.

Moni totesikin, että Sudarushka pitäisi saada esiintymään 
myös Orimattilan keskustaan jonnekin koululle, koska 
heidän upeat esityksensä kannattaisi nähdä laajemmin 
Orimattilassa.

* * *
Kantrimeininkiä vielä näin jälkikäteen. Orimattilan kant-
ritanssijat esiintyivät Kehräämön kantrimarkkinoilla Jou-
ni Viljasen johdolla. Hienosti sujuu tanssiesitys, jossa 
samanaikaisuus on upeaa katseltavaa. Kantrimusiikki 
valloittaa näin myös tanssien Orimattilassa.

Orimattilan kantritanssijat ovat jo vuosia ilahduttaneet 
osaamisellaan

Jo pelkästään Sudarushkan esiintymisasut ovat kaunis-
ta katsottavaa. 

Sipe rännää…

Vaskoolilla huuhdotaan.
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Ruskaa on jo
pakkasella, ja paskaa rukkasel-
la ainakin Hennassa, jossa se 
voimalinjan siirto siirtyy vuoteen 
2017. Ei voida asemakaavoit-
taa, kun on se hirmu sähkölinja 
siellä. Tietty olisi syytä hankkia 
enemmän siitä maata haltuun, 
niin olisi kivempi kaavoittaa. On 
hauskaa homma on. Taas tuli 
harmittava takaisku.

* * *
Joku kertoi, että nykyinen kun-
tapäällikkö ja Laphin mies hakisi 
jo sote-yhtymän johtoon. Onnea 
hänelle sinnekin!

Tekninenkin johtajakin lähtee 
kuulemma muihin hommiin... 
Varokoon sitä kultaista käden-
puristusta jo etukäteen. Kyllä on 
naurettavaa touhua ollut asian 
ympärillä. Hävetkää ns. päättäjät!

* * *
Jos Artjärven Suurikylässä alkaa 
venäjäläismielisten kapina, niin 
silloin Putin saapuu neuvottele-
maan tänne. Onko paras neu-
vottelija suomalaisten puolelta 
entinen vai nykyinen Artjärven 
kunnanjohtaja? Siinä tarvitaan 
pelimiestä. No, kummatkin ovat 
kyllä sellaisia, tosin pelaavat eri 
pelejä. 

* * *
Pysytäänpä kuntapuolella vielä. 

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: Esa Lehtipaino, Lahti
Jakelu: Lahden Jakelut Oy
Porvoon Mediajakelu

JAKELUHÄIRIÖT

03-872 130
JOKA TALOUTEEN
Orimattila, Artjärvi,
Myrskylä, Pukkila lisäksi 
Villähde keskusta, Kreivilä
Noutojakelussa: Kehräämö 
ja K-Supermarket Orimattila.
Jakelupainos:

n. 11.800 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
8.10.2014

Särkyjä,
vaivoja, tai 
sairauksia?

www.
parantavavoima.com

KORUTASKU
Kehräämöllä
Pakaantie 1
Orimattila
7878 277Ohittamaton LAHJAPAIKKA!

Lahjavinkit

kivestä

käsin:
Lahjavinkit

kivestä

käsin:

  - Lähetä terkkuja
kaverillesi vaikka
Kapkaupunkiin ja
kerro hänelle, että
nyt Olan Extraa
löytyy netistäkin!

Niin se vaan on.
Tilaamatta paras.
100.000 lukijaa…

Orimattilan Kehräämö, Pakaantie 1
0103274400   www.ravintolatehdas.fi

Ruokalistat on uusittu:
Suositun lounasbuffetin
lisäksi nyt myös viikon
pihvi ja salaattipöytä
ma-pe klo 11-15.

À la carte-listan
annoksia myös päivitetty.
Tervetuloa herkuttelemaan!

Myytävänä OK-TALO
3h+k+s, kph

86 m2 /111 m2, lapsiystävällisellä 
alueella Orimattilan
Käkelässä, Jennynkuja 4.
Heti vapaa omakotitalo etsii uutta 
omistajaa. Puutarhatontti 1190m2. Talossa on varaava takka ja ilmaläm-
pöpumppu, myös sähkölämmitys. Pienet lämmityskulut. Sisäremonttia 
on tehty hiljattain. Kuntotarkastus 2011. Hp 129.500,-
Soita ja kysy lisää Tuijalta 044 0196961.

ATK-laitteiden huolto ja myynti
Huollamme tietokoneet ja niiden oheislaitteet nopeasti 
ja ammattitaidolla, laitemerkistä riippumatta. Autamme 
myös tietokoneen ylläpitoon ja suojaukseen liittyvissä 
asioissa. Myös ATK-laitemyyntiä. Huoltopisteemme 
sijaitsee Myrskylässä, Syväjärventie 12 A.

ATK-huolto ja myynti 
Aamos Oy 
p. 0400 972 165 huolto@aamos.fi

Tiesitkö, että Jätkän humppa
on Suomen soitetuin humppa?
Alkuperäisenä Mutkattomat!
Nyt tiedät. Pidä se mielessä.

Ihan vaan neuvoksi myrskyylä-
läisille, että syökää, juokaa ja 
naikaa, kun on vielä muutama 
vuosi aikaa. Meinaan tuhlatkaa 
kaikki rahanne ja varantonne 
ennen kuin liitytte mihinkään 
toiseen kuntaan. Lototkaa niin 
kuin Pukkilassa.

Ettei käy kuin Artjärven, jolta 
vietiin kaikki ja nyt vedätetään 
joka asiassa mattoja jalkojen 
alta. Siellä moni jo haikailee, 
että olisi se Iitti sittenkin pitänyt 
valita, ettei tarvitse valittaa…

* * *
Ei tarvi ihmetellä, kun keskustan 
alueella on liikennemerkit tämän 
tästä kumossa. Syy on yksin-
kertainen, sillä merkkejä ei ole 
lasetettu riittävän syvälle. Ihan 
jo pari kymppivuotiasta poikaa 
kaataa merkkejä mennen tullen. 
Sorry, kun olen taannoin syytellyt 
Orimattilan huimausainepäistä 
nuorisoa. Olette sittenkin rehtiä 
väkeä, pilviveikot!

Kuka niitä merkkejä sitten 
laittaakin, niin kantsii kaivaa 20 
senttiä syvempi kuoppa ja sitten 
tolppa sinne. Pysyy pystyssä. Ja 

kaivaa siihen aikaan, ettei just 
iske kahvitauko silloin, ei jää 
hommat levälleen. Niinku sen 
Jokisen eväät.

* * *
Orimattilan Nyplääjänkujalla 
siili ja koira käyvät samassa 
lounaspaikassa. Kummalle-
kin riittää sapuskaa ja ei tarvi 
tapella ihmisten lailla niistä 
putin-juustoista. Kiitos kuvan 
lähettäjälle.

* * *
Sitten on meikällä paaaaljon ki-
vaa tulossa. Ensin nyt perjantaina 
Kärrytielle katsomaan mitä siellä 
on markkinoilla tarjolla ja sama 

huuma jatkuu lauantaina. Kaikki 
tuotteet ja maistajaiset tutkitaan 
ja suihinkin otetaan. Sitten il-
tapäivää kohdin Kehräämölle, 
jossa taas paljon kaunottaria ja 
köriläitäkin kisaa Alfa Reisissä.

Saa nähdä mitä Kärrytiellä 
sitten tarjoillaan. Mascotin 
edessä olin ison Villen kanssa 
elohulinoilla taannoin makka-
raa maistamassa ja maailmaa 
parantamassa. Hennaakin taas 
vahingossa arvostettiin. Huonolla 
kouluarvosanalla.

* * *
- Olitko sinä Eetvartti nuorem-
pana siellä kortonkitehtaalla 
koepanemassa, kun sellaista 
puhutaan kylillä, kysy Pekka, 
vanhempi autoileva herras-
mies, taannoin meikältä? Pil-
kettä silmässä vastasin, että juu, 
mutta homma loppui jatkuvaan 
seisokkiin.

Nykyään Eetvartilta ei tule kuin 
tippa ja sekin silmästä. No, ei 
vaiskaan, vai mitä tytöt tuumii…

* * *
Kenen auto on unohtunut met-
tään Kangasvuokontien varren 
monttuun Tietävälässä? Löytyy 
sieltä,kun mennään Kangas-
vuokontietä Uudenkartanoon 
suuntaan.

Siellä on muuten nähty kar-
hunpaskookin…

* * *
- Koska vaimosi on saanut 
kukkia? Hyvä kysymys, Eet-
vartti ilahduttaa aina naisia 
ostamalla Henriikasta kestäviä 
kauniita kukkia. Ne ovat ihan eri 
juttu kuin markettien kuihtuneet. 
Kukat takaavat myös sitä yhteistä 
iloa pitkään…

* * *
Tämmöisiä tortun vääntöjä tällä 
kertaa. Syksy saapuu ja mettässä 
on puolukat kypsiä. Kannattaa 
mennä poimimaan. Saa puhtia 
punttiinkin.

E E T V A R T T I
olan.eetvartti@hotmail.com

Kenen vanha volkkari saastuttaa?

Tässä näkee kuinka 
huterasti merkit on lai-
tettu. Kannattaisi käydä 
kuntosalilla, jotta jaksaisi 
kaivaa syvemmän upo-
tuskuopan.

Siili antoi koirankin tulla syömään. Hyvä jätkä.

Myrskylän kesätorilla on aina joku paikalla.

Tämä merkki oli kumossa pari päivää.’
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(03) 777 2700

VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Avaa tili!

Saat 12 kk

korotonta

maksu-

aikaa!

Alennuksen saat ostaessasi myös
linssit, ei muita alennuksia.

Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

Huom! Outlet -osastolta kehykset
(ostaessasi myös linssit)

-90%

Ostaessasi kehykset  uutuusmallistosta
saat ALENNUSTA

monitehoista -200 €

yksitehoista -100 €

Syksyn upeat uutuuskehykset ovat saapuneet!

SILMÄLÄÄKÄRIT
Pe 22.8. Aleksi Sarkola
Ma 25.8. Ilkka Puusaari
Ti   26.8. Jukka Siitonen

Lisäksi saat näöntarkastuksen optikolla
kaupan päälle! SILMÄLÄÄKÄRIT

Pe 12.9. Aleksi Sarkola
Ma 22.9. Ilkka Puusaari
Ke 24.9. Jukka Siitonen
To  2.10. Aleksi Sarkola

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

Orimattilan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV

• Orimattila, Artjärvi,
 Myrskylä, Pukkila

Erkontie 11, 16300 Orimattila
Puh. 010 257 1558, Fax. 010 257 1584

avoinna ma 10-18, ti-pe 10-16.30

 • Omakotitalot

Orimattila, Keskusta okt 130/185 m2

Niittytie 8 B. 5h,k,s,kph,th. ei e-tod*. Per-
soonallinen talo lähellä Orimattilan kes-
kustaa ja palveluja. Taloa on kunnostettu 
runsaasti vuosien varrella ja ener-
giatalouteen on kiinnitetty huomiota 
asentamalla ilma-vesilämpöpumppu 
2013. Oma tasainen tontti. Siivonen/
Orimattila. Mh. 165.000 €. 514047

Orimattila, Keskusta okt 118/122 m2

Roinilanpolku 7. Oh,3mh,k,takkah,wc, 
kph,sauna, autotalli. ei e-tod*. Rauhal-
lisella sijainnilla päättyvän tien päässä. 
Puistoalueeseen rajoittuva tontti jolla 
hyväkuntoinen omakotitalo. Meltti/Ori-
mattila. Mh. 149.000 €. 513988

Orimattila, Koivula okt 118/139 m2

Juonalantie 24. 5 h,k,s,ph,wc. ei 
e-tod*. Mainio koti lapsiperheel-
le. Koulut ja päiväkoti lähellä. 1980 
käyttöön otettu talo omalla suojai-
salla 1 442 m2:n metsään rajoittu-
valla tontilla. Sähkölämmitys ja takka 
tupakeittiössä. Hyvät varastotilat. Heti 
vapaa. Mattila/Orimattila. 
Mh. 135.000 €. 512571

Ola, Ämmäntöyräs okt 81,7/148,1 m2

Mäntymäentie 4. 4 h,k,s,takkahuo-
ne,wc,vaatehuone,parveke. ei e-tod*. 
Siistikuntoinen 1,5 kerroksinen rinta-
mamiestalo Orimattilan keskustan tun-
tumassa. Sähkö- ja puulämmitys, oma 
suojaisa tontti 1.925 m2. Talossa tehty 
muun muassa lämpötaloudellinen pe-
ruskorjaus ja vesiputkistot uusittu. Mat-
tila/Orimattila. Mh. 89.000 €. 510860

Orimattila, Keskusta et 110 m2

Kylätie 5 C. Oh,3mh,k,wc,kph,sauna,au-
tokatos. A2007*. Asunto-osakeyhtiön 
helppous yhdistyy omakotitalon asu-
misväljyyteen. Perusteellisesti kunnos-
tettu asuinympäristö ja talo. Rauhallinen 
ympäristö, jossa tilaa niin lapsille kuin 
aikuisille. Ainoastaan n. 1km Orimattilan 
keskustaan, kouluihin ja liikuntapaikkoi-
hin. Siivonen/Orimattila. Mh. 145.000 
€ Vh. 156.979 €. 514514

 • Rivi-, pari- ja puutalot

Orimattila, Hietana rt 76,5 m2

Hietanantie 612 C. 3h,k,kph/wc,sau-
na. A2007*. Valoisa paritalohuoneisto 
rinnetontilla Hietanassa. Remontoi 
tästä mieleisesi koti. Sähkölämmitys, 
Upon kevyt takka. Rauhallinen sijainti 
maalaismaisemassa. Autolle sähköpis-

tokepaikka. Hankittavissa koko asunto 
oy:n osakekanta hintaan 150 000 € 
/Orimattila. Mh. 32.000 €. 661583

Orimattila, Hietana rt 58,5 m2

Hietanantie 612 A. 2h,k,kph/wc,sauna. 
A2007*. Nyt edullisesti omaan kotiin. 
Luonnonläheinen sijainti Hietanan 
kylässä. Huoneisto kaipaa pintare-
monttia. Rinnetontti, avarat näkymät. 
Sähkölämmitys. Artjärven keskustaan 
noin 8 km. Sopii myös ympärivuoti-
seksi vapaa-ajan asunnoksi. Mahdol-
lisuus hankkia myös koko asunto oy:n 
osakekanta 150 000 € /Orimattila. 
Mh. 27.000 €. 661462

 • Kerrostalot

Orimattila, Keskusta kt 66 m2

Oriontie 4. 3h,kk,kph. C*. Kauniisti 
pintaremontoitu koti aivan palvelujen 
vieressä. Laatoitettu kylpyhuone, keit-
tiössä vaaleat kaapistot. Taloyhtiössä 
ikkunat vaihdettu, julkisivut saneerattu 
ja lämmönsäätöjärjestelmä uusittu. 
Talossa hissi. Meltti/Orimattila. 
Mh. 63.084 € Vh. 68.500 €. 515432

Juha Siivonen
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 597 0070

juha.siivonen@op.fi

Jussi Mattila
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 570 2725

jussi.mattila@op.fi

Tarmo Meltti
Myyntineuvottelija
0400 347758

tarmo.meltti@op.fi

LIVE Green Care -hanke on mukana AlfaRace-kisassa Orimattilan Kehräämöllä
lauantaina 13.9. klo 10 alkaen.
Tule tutustumaan Green Care -toimintaan ja
kannustamaan joukkuettamme.

AlfaRace –älyä ja lihaksia liikuttava 
seikkailullinen urheilutapahtuma 

Lisätietoa kisatapahtumista  
www.alfamover.net

Oletko kiinnostunut Green Care –palveluista 
yrittäjänä tai asiakkaana? 

Tervetuloa seminaariimme ma 15.9. klo 12–15 Orimattilan Kehräämölle. 
Katso ohjelma ja ilmoittautumisohjeet 
www.facebook.com/ LIVEliiketoimintaaverkostoitumalla

Lisätietoja
Päivi Ronkainen-Forsius
puh. 040 507 8979
paivi.ronkainen-forsius@student.lamk.fi

Yhteistyökumppanimme
Alfa Mover | Defendo Orimattila | Hemmottelukeidas Hellimö | Hotelli Teltta

GREEN CARE – LUONNOSTA 
VOIMAA JA HYVINVOINTIA


