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S-ETUKORTILLA BONUSTA

Erkontie 16
Orimattilan S-market
avoinna ma-pe 9-18

la 9-15   

Tarjoukset voimassa syyskuun 2015.

Nokkos-kalkki-
inkivääri

(25,90) (29,90)

Berberin PROF 

(53,20)Vitamar 1000 E-Epa+E-dha

Sairaanhoitaja Merja Vihavainen
MITTAA ma 28.9.2015 klo 9-18

120+
30 kps

200 kps

Serrapeptaasi
200.000U

Sairaanhoitaja Merja Vihavainen
MITTAA ma 28.9.2015 klo 9-18

Markkinameininki jatkuu!

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä

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

20€

50€

50€

Miehille 40-46

Naisille
hajakokoja

Naisille  36-40

Hyvät
valikoimat.
Tervetuloa
tutustumaan
ja ostamaan.

Saapunut NILKKUREITA
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Puh. 037773111 ORIMATTILAN
URHEILU JA KONE OY  

Tilinhoitopalkkio 4 € / kk, korko 0%. 
Esimerkkilaskelma: Ostos 1000 € tai 10 kk 
maksuajalla 104 € / kk, luottohinta 1040 euroa. 
Edun saat vain Aktiiviraha-kortilla. Aktiiviraha on 
jatkuva luotto, jonka vuosimaksu on 30 € toisesta 
vuodesta alkaen. Todellinen vuosikorko 1500 
eu-ron luottosaldolle on 17,45 % (9/2014), 
kun nimelliskorko on 13,37 %. Luoton myöntää 
Handelsbanken Rahoitus Oyj, kotipaikka Helsinki.

Maksa ostosi 10 edullisessa erässä Aktiivirahalla

299€

249€

Samsung Samsung 
WF1702NHWG pesukone   
Käytännöllinen pyykinpesukone, 
joka pesee 7 kg pyykkiä kerralla 
ja linkoaa 1200 kierroksen mi-
nuuttinopeudella. Päivittäispesu, 
15 minuutin pikaohjelma Fuzzy 
Logic -toiminto tunnistaa rummus-
sa olevan pyykin määrän ja tyy-
pin ja sovittaa vesimäärän sen 
mukaan. Fuzzy Logic tunnistaa 
myös rummun epätasapainon, 
mikä vähentää melua.Energi-
aluokka A+ Pesukapasiteetti 7 
kg 1200rpm linkousnopeus.
LED-näyttö Jäljellä olevan pe-
suajan näyttö. Mitat (LxSxK): 
600x550x850.

399€

AEG pakastin A52100 
5 KERTAA PIDEMPI SULATUSVÄLI 
KUIN TAVALLISESSA PAKASTI-
MESSA. Energialuokka A+, Käyttöti-
lavuus 210 l, Pakastuskyky 14 kg/vrk. 
Kevyt ja tasapainotettu kansi. Lämmön-
nousun varoitus merkkivalolla. Jalat/
pyörät: Siirtopyörät. Sisävalo.

Samsung 32” 
Full HD LED- 
televisiomonitori 
T32E310 
Teräväpiirtoviritin antenni 
ja kaapelitalouksiin. 2 x 
HDMI, USB.

Zanussi 50cm liesi 
Neljä nopeaa keittole-
vyä. Uuni grillitoiminnolla 
ja suurella lasiluukulla. 
tilava 46L uuni. vetolaa-
tikko. Korkeus säädettä-
vissä 85-90 cm.

249€

TAAS ME
TAVATAAN!
Nyt on tulossa

SYYS-
MARKKINAT
PE-LA 4.-5.9. -15
- katso lisää sisäsivuilta!

RAKSAPÄIVÄ 5.9.
kello 10-14 Värisilmän
pihapiirissä. Tervetuloa!
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Huomiota Erkontielle
Monissa kannanotoissa ihan tavalliset kuntalaiset haluavat, 
että Orimattilan pääväylän Erkontien kiinteistöihin saataisiin 
virtaa. Lähinnä kaivataan tyhjiin liikehuoneistoihin yrittäjiä 
ja toisaalta myös eräitten kiinteistöjen kunnostamista tai 
kokonaan purkamista, muun muassa ns. Nordean talo pitäisi 
eräitten mielestä purkaa ja rakentaa tilalle kauniimpi pytinki.

Myös Erkontien Kehräämön puoleinen pää kaipaisi ent-
rausta ja rakennusten saneerausta. Varsinkin se tyhjänä 
oleva vanha maalikauppa mainoksineen ärsyttää monia.

Onko Orimattilassa mitään poppoota, joka saisi kiin-
teistöihin otetta? Onko kaupungilla mahdollisuutta saada 
potkua yritystoimintaan, jotta komean Erkontien varteen 
tulisi liiketoimintaa tyhjiin tiloihin?

Koirapuistoa kaivataan
Koirapuistostakin on väännetty jo useita vuosia. Onko se 
niin ylipääsemätön ja voittamaton asia, ettei sitä osata tai 
pystytä tai kenties ei haluta perustaa?

Orimattilan keskustan alueella on satoja koiria, joista 
pidetään hyvää huolta ja mikä tärkeää, niin koirat vievät 
omistajiaan lenkille joka päivä ja näin edesauttavat kan-
santerveyttä, kun liikuttavat ihmisiä. Ovat monille niitä 
personal trainereita. 

Leino Palvelut Oy
Rastaankaari 16
16300 Orimattila
0400-498 499  
vesa.leino@phnet.fi
Onko kodissasi
pientä laitettavaa?
Talonmiestä ei ole, ja aina ei viitsi pyytää naapuria
tai sukulaista auttamaan. 

 (lääkäri, parturi jne.)

 (en tee lupia tms.  (palovaroittimet, kellot jne.)

Hinnat alkaen 15 min. työstä 14,88, sis. alv.
Soita Vesalle, tulen avuksesi.
Laitetaan paikat kuntoon ja arki sujuu taas!

Leino Palvelut Oy

Ahkeria poimijoita
Pitää oikein lehden palstalle laittaa maininta, kun Orimat-
tilasta löytyy ahkeria mustikan ja puolukanpoimijoita. Ku-
vassa oleva pariskunta Veikko Sallinen ja Anja Hatamaa 
ovat noukkineet tänä kesänä mustikoita peräti 505 litraa!

Nyt he ovat valmiina puolukkakauteen, jonka saalis ei 
näytä metsissä niin runsaalta kuin on ollut mustikkaa. 
Mutta Anjalla ja Veikolla on omat puolukkapaikkansa, joten 
satoja litroja löytynee puolukkaa.

Mustikka ja puolukka ovat niitä kotimaisia superfoodeja, 
parhaita marjoja. Meille.

* * *
Reijo Välkkynen
reijomedia@hotmail.com         www.olanextraa.fi

Puolukanpoiminta on jo aluillaan. Veikon ja 
Anjan tavoite on noin 300 litraa.

- 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 näkemyksiä 
ei julkaista. Mieluusti mielipiteet sähköpostitse, mutta voi sitä toimittajalle rimpauttaakin, jos ei muuten saa yhteyttä. Postitse: Olan 
Extraa, Raitakuja 1 as 3, 16300 Orimattila tai mailaten: reijomedia@hotmail.com
Toimitus

Olisi jo aika
todellakin puuttua sen Erkon-
tien alkupäässä olevan entisen 
kauppakiinteistön purkuun tai 
edes kyltit ja mainokset koko-
naan pois? Suoraan sanottuna 
kiinteistö on häpeäpilkku Ori-
mattilan keskustassa. Onko 
kaupungissa julkisivulautakuntaa 
tai voiko asiaan vaikuttaa reipas 
ympäristönsuojelusihteeri?

Tästä asiasta on keskusteltu jo 
usean vuoden ajan, mutta mitään 
ei tapahdu. Moni muu joutuu 
kyllä siistimään julkisivujaan, 
mutta tämä ei?

Toivo Turhanen

Kaaharit on
saatava kuriin
Tässäkin lehdessä on ollut 
pyyntöjä, että poliisi valvoisi 
enemmän myös Luhtikyläntie-

tä, jossa suorastaan kaahaillaan 
kuudenkympin alueella. Varsin-
kin aamuisin meno on hillitöntä. 
Kortti lähtisi niin naisilta kuin 
miehiltäkin. Se 60 km/h alkaa 
Koivulan jälkeen ja jatkuu aina 
Päärnilään.

- Onko poliisilla aikaa edes 
joskus valvoa siellä nopeuksia? 
Jouduin pyöräni kanssa ajamaan 
lähes ojaan, kun vastaan tuli auto 
ja takaa tuli säiliöauto samaan 
aikaan ylinopeuksilla. Ei ollut se 
kiva Kane, vaan joku muu auto.

Marjastajamummo

Kenen hommia?
Kuka on sotkenut Artjärvellä 
Lammin luontopolun metsä-
hakkuilla? Siellä on kaunis 
luontopolku paikoin ruhjottu 
metsäkoneilla ja puitten oksia 
ja hakkuujätteitä sikin sokin. 
Kenen kuuluu korjata jäljet? 

Asuntolainan lyhennysvapaa
kiinnosti myös Orimattilassa
Helmikuun alussa Osuuspankki 
käynnisti merkittävän taloudelli-
sen kasvusykäyksen tarjoamalla 
asuntolainan lyhennysvapaata 
asiakkailleen enimmillään vuo-
den ajaksi.

- ”OP haluaa edesauttaa 
talouskasvun käynnistymistä 
tarjoamalla asuntolaina-asi-
akkailleen jopa 12 kuukautta 
lyhennysvapaata ilman kuluja 
ja muuttamatta nykyistä kor-
koa. Hankkeella tavoitellaan 
miljardiluokan kasvusykäystä ja 
pyritään luomaan talouteen ja 
talouskeskusteluun positiivisem-
paa virettä”, ilmoitti OP Ryhmän 
pääjohtaja Reijo Karhinen.

OP:n perustehtävään kuuluu 
edistää sekä asiakkaiden että 
toimintaympäristön kestävää 
taloudellista menestystä. Kar-
hisen mukaan asiakasomisteisen 
pankin roolin mukaisen vastuun 
toteuttaminen edellyttää herkkää 
oman toimintaympäristön tilan 
tunnistamista ja rohkeutta rea-
goida tarvittavin toimin.

- ”Hankkeemme taloudelli-
nen kasvusykäys on vähintään 
satoja miljoonia, mutta voi hy-
vinkin nousta jopa yli miljardiin 
euroon riippuen siitä, kuinka 
moni asiakkaamme lyhennys-
vapaaseen tarttuu”, Karhinen 
esitti keväällä.

Lyhennysvapaata tarjottiin 
30.6.2015 asti sellaisille asi-
akkaille, jotka olivat hoitaneet 
laina-asiansa sopimuksen mu-
kaan. Lyhennysvapaan sai 6 tai 
12 kuukaudeksi, jolloin asiakas 
maksaa lainasta vain korkoja. 

Orimattilan
talousalue

Miten Orimattilan seudulla otet-
tiin vastaan OP:n tarjoama asun-
tolainojen lyhennysvapaa? Siitä 
Extraa kävi kysymässä Orimat-

tilan Osuuspankin myyntijohtaja 
Iikka Laurikaiselta.

- Orimattilassa lyhennysva-
paa otettiin muun maan tavoin 
erittäin hyvin vastaan. Pankin 
asuntolaina-asiakkaista noin 35 
% käytti hyödykseen mahdolli-
suuden kuluttomaan lyhennys-
vapaaseen.

- Palaute on ollut vain posi-

tiivista. Lyhennyksistä vapau-
tuneita varoja on käytetty hyvin 
monipuolisesti ja suurimmaksi 
osaksi - kuten oli tarkoituskin - 
talouden hankintoihin, remonttei-
hin ja matkoihin eli kulutukseen, 
millä saadaan aikaan kasvua. 
Myös sijoituksia on kasvatettu 
lainalta vapautuvilla varoilla. 
Arviolta noin 1.600.000 eu-

roa vapautui kulutukseen tätä 
kautta Orimattilassa. ”Luulisin, 
että tämä sykäys näkyy myyn-
nin kasvuna myös paikallisissa 
liikkeissä”.
Onko Osuuspankilla tulossa 
uusia vastaavia talouden 
kasvusysäykseen liittyviä 
tarjouksia?

- Tällä hetkellä uutta vastaavaa 
panostusta paikalliseen kasvuun 
ei ole päätetty. Kasvua tuetaan 
edelleen mm. yritys- ja asunto-
rahoituksella, jota on edelleen 
hyvin saatavissa. Kuluvalta 
vuodeltakin OP Orimattila on 
edelleen kaupungin suurimpia 
veronmaksajia, joten yhteiskun-
tavastuuta toteutetaan myös 
sitä kautta. ”Menestyksemme 
vaurastuttaa asiakasomistajiem-
me lisäksi koko kuntataloutta”, 
tuumaa Laurikainen.

Näkyykö Orimattilan seudulla 
positiivisia merkkejä talouden 
kasvusta?

- Rahoituksen kasvu on ollut 
jopa hieman tavoitteemme ylit-
tävää eli kysyntä Orimattilassa 
ei ole hiipunut, mikä on iloinen 
asia. Asuntokauppa on piristynyt 
tilastojen mukaan noin 25 % 
viime vuoteen nähden ja OPK-
K:ssa tätäkin enemmän.

OPKK saa
uutta voimaa

- OPKK Orimattila vahvistaa 
rivejään kaupunkilaisille jo 
entuudestaan tutulla välittäjällä. 
Kiinteistönvälittäjä Mika Nyman 
LKV,YKV,AKA/KHK aloittaa myyn-
tipäällikön tehtävässä 1.10.2015. 
”Mikan mukaantulo vastaa al-
kaneeseen myynnin kasvuun 
ja tuo mukanaan kokemusta, 
ammattitaitoa ja jatkuvuutta, 
paikallisosaamistakin on jo 
vanhastaan”.

- Arviolta 1.600.000 euroa vapautui Orimattilassa
kulutukseen, kertoo Iikka Laurikainen.

Sitä kysyy oravien kanssa myös
K.Ahjolainen.

Kärrytie kiittää
On aika kiitoksen, sillä vihdoin-
kin monet rukoukset on kuultu. 
Kärrytie ja osin Käkeläntie on 
saanut ensiapua, kun pahimmat 

montut tasoitettiin ja asvaltoitiin. 
Vieläkin kumpikin tie on paikoin 
kuin kumparelaskun rata.

Mutta, ottaen huomioon 
kaupungin nykyiset intressit 
rahankäytön suhteen, niin pi-
tänee olla kiitollinen tästäkin 
vähästä Kuntatekniikalle?

Iskarit epäkunnossa

”Orimattilassa lyhennysvapaa otettiin 
muun maan tavoin erittäin hyvin vastaan. 
Pankin asuntolaina-asiakkaista noin 35 
% käytti hyödykseen mahdollisuuden 
kuluttomaan lyhennysvapaaseen.”

Iikka Laurikainen

Pahimmillaan Kärrytien kurvi oli näin kuoppainen. 
Nyt se on vihdoinkin korjattu.
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www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

Vielä on jäljellä viileää loppukesää, jolloin 
tekee mieli istahtaa iltaa viettämään terassille, 
varsinkin jos tuolissa on pehmeä lampaantalja...

Erä taljoja terassille ja sisustukseen € 59,- 
luonnonvalkoinen, koko n. 70 x 85 cm 

HK:n 400 g
UUNILENKKI Taloussokeri 1 kg

EDAM saksal.
JUUSTO

Marinoitu broilerin
RINTALEIKE

Friskies Adult
KOIRANRUOKA

2/talous kg kgkpl 0,891,00 4,99 6,99 9,90 4 kg sk

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

Hyvän palvelun liike!
Lämpimästi tervetuloa!

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

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

Topintie 2, 16300 Orimattila

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

Yrityskummin palsta:

Maaseudun vahvuudet käyttöön
Euroopan unionin maaseutura-
haston painopisteet Suomes-
sa ovat biotalouden kehitys ja 
pienten yritysten ja maaseudun 
elinvoimaisuus. Rahoitukses-
ta päättävät ELY-keskukset ja 
54 paikallista leader-ryhmää. 
Maatalouteen suoraan kohden-
nettujen tukien lisäksi pienille 
yrityksille jaetaan tukea ohjel-
man edellyttämin kriteerein.

Nosteessa ovat biotalouteen 
ja elintarvikkeiden jalostukseen 
tähtäävät kehittämistoimet. 
Yritystoiminnan aloittamistuki 
toteutetaan kertakorvauspe-
riaatteella starttirahoituksen 
sijaan. Energiainvestointeja, 
kansainvälistymistä, tutkimusta 
ja kehitystä sekä innovaati-
oiden tuottamista tuetaan. 

Tärkeää on myös se, että 
uudistamalla ja kehittämällä 
uusia ratkaisuja palvelujen 
tuottamiseen ja parantamalla 
tietoliikenneyhteyksiä paran-
netaan maaseudun asumista, 
elinkeinoja ja saavutettavuutta.

Leader-ryhmien strategisina 
painopisteinä ovat aktiivinen 
yrittäjyys, elinkeinotoiminnan 
monipuolistaminen ja uudista-
minen, elinvoimaiset yhteisöt ja 
viihtyisä asuinympäristö. Tämä 
edellyttää tietysti hankkeiden 
kohdistamista palveluihin ja 
nuorisoon. Nuorten yrittäjyys-
kasvatus on vielä hakusessa. 
Tulevaisuudessa ei koulutuk-
sen jälkeen ole enää varmoja 
työpaikkoja tiedossa, joten 
itsensä työllistäminen ja yrit-

täminen tulee ottaa huomioon 
jo peruskouluopetuksen oh-
jelmassa entistä laajemmin. 
Miten menestyisi yläasteen 
yrittäjyyskerho?

Orimattilan Erkko-lukio on 
viestintään erikoistunut. Sitä 

se oli aiemminkin, lukuisia 
toimittajia ja kirjailijoita tuot-
taneena. Yksityinen Orimattilan 
yhteiskoulu oli kouluaikanani 
rankattuna yhdeksi Suomen 
parhaimmista oppikouluista. 
Lukion kiinnostavuutta ja nos-
tamista arvosteluasteikossa 
tulee lisäämään viestinnästä 
vastaavan lehtori Anne Jokisen 
matkakokemukset maailman 
sisältötuotannon mekkaan, 
Kaliforniaan Erkko-stipendin 
tukemana. Sisältötuotanto on 
yksi tärkeä maamme vientituo-
te, joten lukiomme vetovoimaa 
tulee taata tuomalla sinne myös 
viestinnän kansainvälistä yrit-
täjyyskasvatusta.

Leena Ritala

Kaupunginhallitus äänesti Hennasta

Ensin tehdään parkkialue
Orimattilan kaupunki käynnistää 
Hennan alueen investoinnit. 

Maanantaina 17.9. kaupunginhal-
litus hyväksyi töiden aloittamisen 
äänestyksen jälkeen lukemin 7-5.

Nyt päätetty aloituslupa koskee 
Asemanrinteen liityntäpysäköinti-
alueen rakentamista sekä teräskaa-
risillan ja Bulevardin kilpailutuksen 
aloittamista.

Hennan investointien aloittamisen 
kannalla olivat Tuula Koivunen 
(sd.), Aimo Ryynänen (kok.), Anssi 
Huhtala (kok.), Riitta Karjalainen 
(kok.), Timo Salo (kok.), Mirva 
Welling (sd.) ja Markku Viljanen 
(kok.).

Kokouksessa Jukka Mölsä 
(kesk.) esitti, että liityntäpysä-
köintialuetta voitaisiin suunnitella, 
mutta konkreettiset rakennustoi-
menpiteet aloitettaisiin vasta, kun 
Liikennevirastolta on saatu päätös 
rautatieaseman rakentamisesta.

Mölsän esityksen puolesta äänes-
tivät hänen lisäkseen Sirkka-Liisa 
Papinaho (kesk.), Ville-Petteri 
Erola (ps.), Juha Hirvonen (kesk.) 
ja Sinikka Lindgren (kesk.).

- -
Juna-aseman toteuttamisen on 
tiettävästi määrä ratketa syksyllä, 
joka lienee jo lopullinen aikatau-
lutieto vai?

Orimattilan kaupunki aikoo inves-
toida Hennaan seuraavien viiden 
vuoden aikana yli 11 miljoonaa 
euroa. Tähän mennessä Hennaan 
on mennyt kaupungin varoja noin 
4,5 miljoonaa euroa.

Nyt Vanhan Helsingintien varteen 
on ilmestynyt Hennan mainoskyltti, 
jota tuskin monikaan bongaa tai 
bonjaa, siis ulkopuolinen. Mainos-
kyltti olisi pitänyt laittaa niin, että 
moottorien virta olisi sen nähnyt. 
Paljonkohan se kyltti maksoi? 
Puhutaan jopa tuhansista euroista.

Reijo Välkkynen

Hennaan rakennetaan n. 200.000 euroa maksava parkkipaikka. Sillä rahalla olisi 
laittanut Erkontien kuntoon.

Henna sai vihdoinkin mainoskylttinsä. Pahasti piiloon jää.
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Erkontie 18,
16300 Orimattila                       
toimisto@asuntohelmi.fi  
www. asuntohelmi.fi
Puh. 0400-904262

 

RT Myrskylä keskusta ...51m2

2h+avokeittiö+sauna+varasto. 
Rv.-99. Kaunis koti keskustan 
palvelujen vieressä. Vastike vain 
66,30 €, sähkölämmitys, vesi 
kulutuksen mukaan. Vapau-
tuu tarvittaessa nopeastikin. 
Vh.99.000 € Oikopolku 2 A
Es su 6.9. klo 15.30-16
RT Orimattila Jokela .....89m2

4 h + k + s a u n a / k p h + wc + v h + -
varasto. Rv-88. Tilava ja kiva 
heti vapaa päätyasunto. Keittiö 
uusittu 2011. Kaukolämpö. e=D  
Vh. 143.000 € Koskitie 7 C

 

RT Orimattila Lintula ....86m2

3h+k+kph/s/wc+vh+khh+wc+-
varasto+autokatos. Avara ja 
kaunis päätyasunto, kaikki tilat 
siistissä kunnossa. Hoidettu iso 
takapiha-alue, katettu terassi 
sekä pienempi terassi talon 
päädyssä. Rv. 2006. Ei e-tod. 
H.168.000 € Käpylinnunkaari 1  

 

OKT Orimattila 
Koivula ................. 119/131m2

5h+k+kph/s+wc+kph/wc+au-
tokat.+var. Kodikas talo rau-
hallisella asuinalueella. Sähkö/
puulämmitys. Suojaisa, hoi-
dettu tontti 813m2. Rv. 1982. 
H.138.000€ Mäntykaari 4

 

OKT Orimattila 
Mäntylä ..................... n.100m2

4h+k+kph/sauna+talousraken-
nus. Rv.1956. Iso hoidettu tontti 
2070m2, rajoittuu osin puisto-
alueisiin. H.138.000€ Opintie 24

OKT  Orimattila 
keskusta .................90/127m2

4h+k+kph+wc, piha-sauna-/
autotallirakennus, huvimaja. 
Rv.-57. Tilat kolmessa kerrok-
sessa. Öljylämmitys, ilmaläm-
pöpumppu, uudehko pys-
tyuuni.  Hoidettu tontti 2000m2. 
H. 129.500 € Asevelitie 9 

OKT Orimattila 
Kankaanmäki...... 100/144m2

4-5h+k+wc/kph+sauna+th+ 
at+varastot ja ullakot. Rv.-54. 
Vesikiertoinen sähkölämmitys, 
pari tulisijaa. Peruskuntoinen 
tilava koti, tarve pesutilojen 
remontille. Tontti 886 m2. H. 
85.000 € Ahjokuja 1

 

OKT Orimattila 
Kankaanmäki...... 105/250m2

4h+k+s+khh+2wc+tekninen 
tila+varastotilaa+ullakot, leikki-
mökki. Rv-54, laajennus 1980. 
Tilat kolmessa kerroksessa. 
Viihtyisä koti. Iso tontti 2241 m2. 
H. 158.000 € Metsämäentie 26 

KT Orimattila Myllylä .....37m2

1h+k+kph. Hissitalon ylim-
män kerroksen valoisa ja siisti-
kuntoinen tilava yksiö. Keittiö 
remontoitu tänä vuonna. el=E.  
Mh.49.800 € Vh.53.985€ . Purotie 2

KT Orimattila keskusta ...71,5m2

3h+k+kph+parveke. Rv.-74. 
Putkistot ja ikkunat uusittu. 
Avara läpitalon huoneisto, 
vapautuu nopeasti. e=F ........Vh. 
69.900 € Palojoentie 1 C 
Es su 6.9. klo 13-13.30 

 

KT Orimattila keskusta ....64m2

2h+k+wc+sauna+parveke+au-
tokatos.  Rv.-86.  As Oy Keskus-
keitaan ensimmäisen kerrok-
sen (pohja+1) kaksio Palojoen 
rantamaisemissa. Vh.97.000 € 
Koskipuisto 5 C

KT Orimattila Jokela .....74m2

3h+k+kph/s+vh.  Saunallinen 
päätyasunto. Lasitetulta par-
vekkeelta puistomaiset näky-
mät. el=D2007. Vh. 92.000€  
Koskitie 3

KT Orimattila keskusta ...101m2

3h+k+rh+kph+vh+parveke. Rv.-
38. Kaunis päätyasunto, keskus-
tan palvelut aivan vieressä. Put-
kiremontti taloyhtiössä tehty. 
e=C. Vh. 125.000 € Erkontie 13

 

KT Orimattila Mäntylä ...107m2

2h+tupakeittiö+sauna+wc+-
vh+parveke. Rv.-34. Ihana per-
soonallinen koti, kokonaan 
v.2005  uudistetut/remontoidut 
tilat vankkarakenteisessa tiili-
talossa. Tämä pitää nähdä! ei 
e.tod. Vh.175.000 € Urheilutie 7
Es su 6.9. klo 13.45-14.15
LT Orimattila keskusta ....74m2

3h+k+kph/sauna+wc+vh+au-
tokatospaikka+varasto. Rv.-83. 
Pohjakerros. Lasitettu terassi, 
autokatospaikka, avotakka. el.= 
B. Vh.109.800 € Elotie 5

 

LT Orimattila keskusta ...107m2

4h+k+khh+2wc+sauna+va-
rasto. Rv.-09. Tilava luhtitalon 
pohjakerroksen päätyasunto, 
myydään vuokrattuna.  Kauko-
lämpö, lattialämmitys. Mahdol-
lista hankkia autohallipaikka. 
E=B. Mh. 141.523 € Vh.192.000 € 
Erkontie 24

 

RT Orimattila keskusta ....37m2

1h+kk+kph/sauna+alkovi+va-
rasto+terassi. Rv.2011. Kaunis 
uudenveroinen saunallinen yksiö 
lähellä keskustan palveluja. E= C 
Vh. 97.000 € Lemmentie 3
Es su 6.9. klo 14.30-15

 

RT Orimattila Käkelä ....64m2

2h+k+sauna+varasto+autotalli. 
Rv.-88. Kiva rauhallinen sijainti, 
suojaisa takapiha. Tässä hyvä 
edullinen kohde remonttitai-
toiselle. Ei energiatodistusta. 
Vh. 59.500 € Impilinnantie 6 

Terttu
Nieminen
LKV

Kohteemme netissä www.oikotie.fi
http://www.facebook/asuntohelmi

Sanna
Nieminen

Nina
Talikka

040-829 0403
terttu.nieminen@
asuntohelmi.fi

040-722 4589
sanna.nieminen@
asuntohelmi.fi

0440-127 444
nina.talikka@ 
asuntohelmi.fi

T
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OKT Orimattila 
Kuivanto .............. 290/390m2

9 h + t u p a k e i t t i ö + k + k p h /
s+kph+wc. Persoonallinen, 
jykevä tiilitalo paljon tilaa tarvit-
sevalle. Monipuolisesti hyödyn-
nettävissä olevat tilat kahdessa 
tasossa. Rv. 1953 H.179.000€ 
Koskustentie 1126

 

OKT Orimattila 
Niinikoski ...............80/160m2

5h+k+th+sauna+kph+2wc+-
kuisti, autotalli-/varastorakennus 
ja pikkumökki. Iso tontti 1,037ha. 
Kodikas paljon remontoitu koti. 
Tilat kahdessa kerroksessa. 
Vesikiertoinen lämmitys. Ilma-
vesilämpöpumppu. Tulisijoja. 
H.164.000 € Kotisuontie 37 A
Es ti 8.9. 17.30-18
OKT Orimattila 
Niinikoski .......... 200/1500m2

6h+k+kph+wc+autotalli+va-
rasto- ja  työtiloja. Niinikosken 
vesiosuuskunnan vesi ja jätevesi. 
Rv.1930. Öljylämmitys, useita 
tulisijoja. Monien mahdolli-
suuksien paikka, jossa isojen 
asuintilojen lisäksi paljon muita 
käyttötarkoituksen mukaan 
muunneltavissa olevia tiloja. 
Tontti 6795m2. H.180.000 € 
Niinikoskentie 574

OKT Orimattila 
Villikkala .............. 244/285m2

5-6h+k+th+sauna+k ph+k-
hh+2wc+vh+parveke, patio, 
grillikota, sekä vanha hirsinen 
riihi varastointiin. Todella tilava 
ja upea kokonaisuus isollekin 
perheelle. Rv.-72, laajennettu 
-09, jolloin rakennettu 2. krs. 
Puu-/öljylämmitys. Iso osin 
kallioinen ja metsäinen tontti 
2,672 ha. 
H.225.000 € Orimattilan 257 B

OKT Artjärvi 
Suurkylä .............. 121/134m2

4h+k+khh+s/kph+2wc+3vh, 
autotalli. Rv.-02. Sähkölattialäm-
mitys, varaava takka. Järvimaise-
mat. Tontti 1980m2.
Mh. 166.000 € Loukkaantie 1

OKT Artjärvi 
Vaivalankylä ............75/95m2

Vanha maatilan pihapiiri, jossa 
päärakennus (2h+k+kph/wc). 
Rv. 1910 + toinen pienempi okt 
(2h+k+sauna)+aitta, navetta, 
kuivuri. Metsäinen tontti 2,42 ha. 
Myydään irtaimistoineen. Mh. 
98.000 € Tottilantie 190 Artjärvi

OKT Myrskylä 
keskusta .............. 110/145m2

4h+k+et+sauna+wc+tekninen 
tila, piharakennus. Rv-40, laa-
jennus -72.  Kirkkojärvi vieressä, 
kaunis hoidettu tontti 1660 m2 
rajoittuu jokeen. Sähköläm-
mitys, useita tulisijoja. Kunto-
tarkastettu 8/-15. H. 96.000 € 
Kylänpääntie 23

 

Vapaa-ajanasunto 
Myrskylä ................20/27,5m2

Kirkkojärven rannalla isolla rin-
netontilla saunamökki rannan 
tuntumassa (sauna, pukuhuone, 
tupa, keittokomero, oleskelu-
tila). Tontti 5750m2, jolla myös 
puucee, varasto ja autotalli. Myy-
dään irtaimistoineen. Sähköt on. 
H. 125.000 € Kyttäläntie 29

Vapaa-ajanasunto 
Orimattila Mallusjoki.
Hirsi-/ja lautarakenteinen mökki, 
1h+ kk+sauna 29 m2 ja lauta-
rakenteinen pikkumökki, 1h 
n.15m2. Puucee ja varastora-
kennus. Iso kaunis kalliopohjai-
nen tontti 2310 m2. H. 58.000 € 
Sanamäentie 10.
Es su 6.9. klo 16.30-17

Match show sujui kivasti
Lemmikkieläinliike Vahvatassu 
ja Koirakoulu LaumanHenki jär-
jestivät yhteistyössä sunnuntaina 
16.8. Match shown Värisilmän 
piha-alueella.

Kaikkiaan mukana oli lähes 80 

koiraa ja kisaa käytiin reippain 
mielin. Koko shown voittaja oli  
Sari Haapaniemen omistama 
kääpiöpinseri Sergei, toiseksi tuli 
Miia Kouvalaisen sileäkarvai-
nen noutaja Pilvi ja kolmanneksi  

Janika Strömin rhodesiankoira 
Cali.

Aurinkoinen sää suosi koko 
perheen tapahtumaa, jota toi-
vottiin monien tahoilta jokavuo-
tiseksi.

Match show kiinnosti niin kisaajia kuin katsojiakin.

Kehräämöllä tanssitaan
torstaisin klo 14 – 17.30
 3.9. Timanki
 10.9. Antero Ketosen orkesteri
 17.9. Hollolan harmonikat
 24.9. Essi Leppäkoski 
 1.10. Pepe Enrothin orkesteri
 8.10. Eija ja Hannu
 15.10. Raija Koso ja Kaipuun kukka
 22.10. Pispalan sälli ja Sinirytmi
 29.10. Sepi Hilskan yhtye
 5.11. Timanki
 12.11. Sakke Kotilainen ja Focus
 19.11. Siru Koskisen orkesteri
 26.11. Bel-Ami
 3.12. Trio Sävelpojat
 10.12. Reijo Ingman ja Sirja-Katri
 17.12. Tonika ja Taru
 26.12. Hollolan harmonikat
 31.12. Amor kvartetti Liput 10 euroa, sis. narikan.

Tulevia kivoja jutskia…
Orimattilassa tapahtuu
27.09. klo 12 Mieliäissuon

luontopolkukierros.
Mieliäissuo on Natura 2000 -kohde.

11.10. Kehräämön Kymppi klo 12.
Koko perheen yhteinen liikunta-
ja hyvinvointitapahtuma

16.10. klo 18 Sota-ajan lauluja
Luhtikylän Nuorelassa.

17.10. Pirä ittestäs hualta
-hyvinvointitapahtuma
Kehräämöllä klo 10-15.

25.10. Sudarushka-kuoro tanssii ja laulaa Myllylän 
koululla klo 16. Liput 10€.

Huom! Muutokset mahdollisia.
Mikäli haluat tapahtumastasi maininnan Olan Extraan, niin lähetä pikku postia:
reijomedia@hotmail.com
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Parturi-Kampaamo Anne
Erkontie 23, Orimattila, 03-7845272

Kärsitkö stressistä?
Onko vastustuskykysi heikentynyt?
Riittääkö energia koko päiväksi?
Nukutko hyvin?
Onko sinulla kipuja?
BEMER -terapia
on fysikaalisen, kehon toimintoja
säätelevän terapian nykyaikaisempia
muotoja. Patentoidun signaalin korjaavat
vaikutukset ovat tieteellisesti todistettu toimivan 
mm. mikroverenkierron häiriöihin. BEMER terapialla 
saadaan erinomaisia tuloksia esim. kroonisten
sairauksien hoidossa.

Tule tutustumaan Bemer-terapiaan
liikkeeseemme Orimattilaan!

Caren luontaistuotevinkit
Poimintoja Paula Heinosen biokemian opinnoista
Moni varmaan tietääkin, että 
opiskelen funktionaalista lää-
ketiedettä Paula Heinosen opis-
sa. Viime viikonloppuna opiske-
limme biokemiaa. Vaikeaa on, 
mutta erittäin mielenkiintoista. 
Siinä ymmärtää miten keho toi-
mii ja miten siitä olisi pidettävä 
huolta, ellei halua sairastua.

Meistä moni uskoo, että 
ravinnosta saa kaiken, mitä 
tarvitsemme, siis vitamiinit, 
rasvahapot, antioksidantit jne. 
Mitäpä jos on heikko perimä, 
suvussa paljon sairauksia, jo 
olemassa olevia terveysongel-
mia eikä kiireessä ehdi panos-
tamaan ravintonsa laatuun ja 
monipuolisuuteen? 

Moni luulee, että monivitamii-
nilla asia on korjattavissa, mut-
ta saako siitä oikeasti apua? 
No, ei ainakaan sellaisesta, 
jossa annostus on 1 tbl /päivä.

Vitamiinin pitää imeytyä ja 
halvoissa vitamiineissa ”kuljet-

timet” on huonoja. Vrt. mg-ok-
sidi/ -sitraatti. Sama koskee 
vaikkapa B12-vitamiinia, fooli-
happoa jne. Paljon mainostet-
tu Vitaepro on ikävä kyllä tosi 
mieto tuote, jota moni käyttää 
nivelten hoitoon, eikä siinä ole 
mitään niveliä korjaavia raa-
ka-aineita!

Keho tuottaa ravinnosta ener-
giaa solujen mitokondrioissa, 
mutta energian tuotanto estyy, 
jos on puutetta b-vitamiineista, 
alfalipoiinihaposta, raudasta, 
magnesiumista, mangaanis-
ta, sinkistä, c-vitamiinista. 
Ja tuotantoa häiritsevät mm. 
transrasvat ja alkoholi. 

Ihminen huomaa väsymyk-
sen, mutta paljon suurempia 
ongelmia seuraa pitkittyneestä 
mitokondrioiden vajaatoimin-
nasta: Väsymys, sydänongel-
mat, maksan toiminnan häiriöt, 
keskushermosto-ongelmat, 
mm. migreeni, dementia.

Ubiqinon Q10 on elimistön 

omaa energiaa, jota saa myös 
ravintolisänä. Helsingin Yliopis-
ton edesmennyt professori Rai-
mo Hiltunen sanoi aikoinaan, 
että jos hän olisi Suomen ku-
ningas, hän määräisi kaikille 
Ubiqinon Q10 ravintolisän. 

Myös rasvahappojen, omega 
3 ja omega 6 tasapainosta ja 
tärkeydestä luennoitiin. Solujen 
solukalvoilla olevalla rasvalla 

on valtava merkitys. Solukal-
voilta lähtee mm. tulehdusta 
aiheuttavat eikosanoidit, joita 
mm. runsas arakidonihapon 
syöminen aiheuttaa. (punai-
sessa lihassa on paljon).

Solun kalvojen tehtävä on pi-
tää solukalvot joustavina, jotta 
ravinteet pääsevät soluun ja 
myrkyt pihalle. Hiljainen tu-
lehdus on kaikkien kroonisten 
sairauksien taustalla! Omega-3 
rasvahapot pitävät myös veren 
juoksevana, ja estävät sydän- 
ja verisuonitauteja sekä estävät 
kroonista hiljaista tulehdusta!

Enää ei yksikään läheiseni 
jätä omega 3 syömättä, niin 
valtavan tärkeitä ne ovat!

Sokeritasapaino on myös yksi 
suurinmia terveysongelmiam-
me, mutta siitä sitten toisen 
kerran.

Aurinkoista syksyä, 
voimia ja energiaa! 

Pia, Terveyskauppa Care

KEHRÄÄMÖN SYYS-
MARKKINAT
lauantaina 5.9. klo 10-14

Huimia tarjouksia!
AVOIMET OVET

 Alfa Mover, Gym23 ja Pro Ilme
Lapsille AARREJAHTI
Kynttiläpajalla - Voita!

KAHVITARJOILU
LA 5.9. klo 10-14
tarjoaa Käsityövakka/Pitsitupa

PONITALUTUS-
RATSASTUSTA
Kehräämön etupihalla
klo 10-13. Kierros 2€
TERVETULOA SYYSRIEHAAN!

ka/Pit

a

Topin sormi tuli kuntoon Bemerillä

Bemer-hoito alkoi vaikut-
tamaan nopeasti.

Parturi-Kampaamo Anne tekee 
hoitoja Bemer-laitteella, josta To-
pin sormitapaus on esimerkki Be-
merin tehokkaasta toiminnasta. 
Perjantaina 14.07 jäi Topin oi-
kean käden etusormi puutöitä 

tehdessä kahden puun väliin, 
jolloin etusormen kynsi irtosi ja 
sormenpäästä nahkaa.  Kynsi, 
jossa on nahkaa kiinni, löytyi 
seuraavana päivänä puun päältä 
ja on tallessa.

Sormenpää ja kynnen kohta 
vuoti verta runsaasti eikä veren-
tulo meinannut loppua lääkärissä 
käynnin jälkeen. Topin oli käytä-
vä uudelleen lääkärissä, jossa 
sitä katsottiin, että tarvitaanko 
erikoislääkärin apua.

Särky oli sormessa kova ja se 
oli tietenkin turvoksissa.

Anne Rampa-Pajuvesan toi-
mesta etusormen Bemer-hoito 
aloitettiin 27.7., ja tehtiin kahden 
viikon ajan bodya (alustaa) 8 
minuuttia ja sormeen kohden-
ninta 2x20minuuttia päivässä.

- Ensimmäisen hoidon jälkeen 

sormi jo taipui, mitä se ei ollut 
tehnyt tapaturman jälkeen. Särky 
laantui ja ei enää tarvittu kahden 
viikon aikana särkylääkkeitä, 
Anne selvittää.

- Parantuminen tapahtui ihan 
kuin silmissä ja kun Topi meni 
näyttämään sormeaan lääkärille 
10.8., niin lääkäri oli ihmeissään 
kuinka se oli parantunut niin hy-
vin ja nopeasti, kun lähtökohta 
oli todella paha, sormen päässä 
kun oli luu lähes näkyvissä.

- Suosittelen Bemeriä moniin 
eri hoitoihin, sillä se on lääke-
tieteellisesti todettu hyväksi 
ja se nopeuttaa paranemista, 
kun mikroverenkierto elpyy, 
Anne sanoo.

Tässä verinen sormi heti 
tapaturman jälkeen.

Musta sormenpää 
vihoitteli ennen Be-
mer-hoitoa.

Tässä sormi jo suht’koht 
hyvässä kunnossa.
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Menossa
mukana

KÄRRYTIEN ISOT SYYSMARKKINAT
4.-5.9.
* Erikoisliikkeitten
   rajuja tarjouksia!
* TARJOILUA!!
Katso tarjoukset
viereiseltä sivulta
Tervetuloa humuun! 3€

annos+voileipä. 
Myös omiin 
astioihin.

LAUANTAINA 5.9. klo 10-14

RAKSAPÄIVÄNÄ
mukana: Orimattilan kaupunki • Osuuspankki • TechnoNicol 
Suomi • Havu Keittiö • Rakennus ja Saneeraus M.Laine Oy
• Sähkö- ja Konehuolto Reijo Teva, ym.
Myynnissä taas sitä maukasta
ANJAN
HERNEKEITTOA

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 Raksapäivässä
la 5.9. klo 10-14  Värisilmän pihassa

Tervetuloa 5.9. tutustumaan
Orimattilan kaupungin
omakotitonttitarjontaan
Värisilmän pihassa klo 10-14

Asu ja
viihdy

Orimattilassa

Syysmarkkinat kutsuvat 4.-5.9.

Taas huimia tarjouksia,
vilskettä ja raksapäivää

Jo perinteiseksi muodostuneet 
Orimattilan syysmarkkinat pide-
tään perjantaina ja lauantaina 
4.-5. syyskuuta. Päänäyttämö 
on tälläkin kertaa Kärrytien mai-
semat, jossa markkinahumua 
alkaa jo perjantaina ja jatkuu 
sitten vielä lauantaina, jolloin Vä-
risilmän pihassa on raksapäivää 
ja tuotteiden esittelijöitä. Keh-
räämöllä tapahtuu lauantaina. 
Ohessa lisää infoa mitä missäkin 

tapahtuu, joten kaikki joukolla 
mukaan taas nauttimaan upeista 
syysmarkkinoista!

KÄRRYTIELLÄ 
pe ja la 4.-5.9.

Luvassa on huikeita tarjouk-
sia, joita voi bongata Kärrytien 
erikoisliikkeitten ilmoituksista.
Kuumakupissa on erikoistar-
jouksessa possumunkki ja kahvi 

hintaan 3 euroa.
Akku ja Varaosa tarjoaa 
grillimakkaraa kello 10-14. 
Syysmarkkinatarjoukset ovat 
voimassa pe-la, joten älä jää 
ilman.
VahvaTassussa on eläimille 
erikoistarjouksia!
Sähköasennuksessa on taas 
huikeita tarjouksia poistohintaan. 
Kahvitarjoilu lauantaina.
Piparuutissa on arvontaa, jossa 

Ponit ovat mukana Keh-
räämöllä lauantaina klo 
10-13. 

Syysmarkkinoilla on aina ollut väkeä runsaasti ja ilmat suosineet.

Raksa-ukkokin on mukana 
menossa lauantaina 5.9.

voittoina kaksi ilmaista myynti-
pöytää viikon ajaksi!
Värisilmässä on lauantaina 
sisustustarvikkeiden ulkokirp-
pis, josta löytyy pilkkahintaan 
poistoja, tapetteja, maaleja, 
laattoja ym. Värisilmässä on 
myymälässä esittelyssä Hal-
ti-ulkoporeallas, jota kannattaa 
mennä katsomaan.

Raksapäivä-
esittelijöitä

lauantaina 5.9. Värisilmän pi-
hassa klo 10-14 esittelevät toi-
mintaansa ja tuotteitaan mm. 
Orimattilan kaupunki Kimmo 
Kuparinen / Ladec Jari Eskola, 
Orimattilan Osuuspankki (+ar-
vontaa), TechnoNicol Suomi, 
Havu Keittiö ja Rakennus ja 
Saneeraus M.Laine Oy sekä 
Sähkö- ja Konehuolto Reijo 
Teva.

HUOM! Vielä ehtii mukaan esit-
telemään tuotteitaan Värisilmän 
pihaan lauantaina klo 10-14. 
Myös muut tuote-esittelijät ja 
myyjät.
Anjan hernekeittoa on lau-
antaina klo 10-14 myynnissä 
Värisilmän pihassa, annos 3 
euroa, sisältää voileivän. Myös 
omiin astioihin.

KEHRÄÄMÖLLÄ
lauantaina 5.9.

Kehriksellä on monenlaista syys-
markkinameininkiä lauantaina 

5.9. klo 10-14.
Liikkeissä on tietty mukavia 

tarjouksia, jotka kantsii käydä 
noukkimassa pois.
Kynttiläpaja Maria Drockila 
heittää huikeat tarjoukset, kun 
kaikki kesän kynttilät ja servetit 
myydään -70 prosentin alen-
nuksella!
Aarrejahti lapsille on kynttiläpa-
jan salainen juttu, jossa arvon-
tavoittoina on kolme kipaletta 
HopLopin lahjakortteja (a’20€), 
jotka arvotaan kaikkien aarre-
jahtiin osallistuneiden kesken.
Ponitalutusratsastusta klo 
10-13 Kehräämön etupihalla 
2€/kierros. Mukana Mintelin 
ihanat ponit.
Alfa Mover ja Gym23 pitävät 
avoimet, joten sinne tutustui-
lemaan.
Pro Ilme pitää niin ikään avoimet 
ovet ja esittelee toimintaansa.
Pitsituvassa pitsinnypläyksen 
esittelyä ja opastusta, myös 
lapsille.
Kahvitarjoilu klo 10-14 Puotiku-
jalla. Kahvittajina Käsityövakka 
ja Pitsitupa.

VeikonKone

tempaisee syysmarkkinoilla 
lauantaina 5.9. esittelykoneita 
poistohintaan. Kaikki hiusten-

hoitoon liittyvät laitteet puoleen 
hintaan, mm. suoristusraudat, 
kihartimet, kuivaajat ym. Osta 
omasi.

Seuraava kiva lehti
ilmestyy lokakuussa

14.10.
- Luvassa mm.

Varaa oma paikkasi heti:
Soita 050 336 8425 Reijo
reijomedia@hotmail.com
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ORIMATTILAN AKKU JA VARAOSA Oy
990  990  

Tarjoukset voimassa 4.-5.9. tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

LED työvalo
jännite 10 - 30 V DC, 5 x 3 W 
Epistar LED -poltinta, valovirta 
800 lm, akryylilinssi, valokeila 60º, 
suojausluokka IP67, koko 110 x 
110 x 41 mm

LED työvalo
jännite 10 - 30 V DC, 
9 x 3 W Epistar LED, 
poltinta, valovirta 1700 
lm, akryylilinssi, valokei-
la 60º, suojausluokka 
IP67, koko 110 x 110 
x 70 mm

LED valo 20W
valovirta 1440 lm, säteilykulma 60°, 
värilämpötila 4500 K, väritoistoindeksi < 
70 Ra, suojausluokka IP44, liiketunnistimella, 
elinikä 30000 h, muottivalettu alumiinirunko, 
karkaistu lasi, virtajohto 0,5 m, mitat L181 x 
K262 x S104 mm

LED valo 20W jalustalla 
valovirta 1350 lm, suojausluokka IP65, 
painevalettu alumiinirunko, karkaistu 
lasi, elinikä 30000 h, virtajohto 1,8 m, 
CE-hyväksytty

Pistolapio

Lasinpesuneste 3x4l

Pyyhkijänsulkaparin 
ostajalle asennus ja 5l 

lasinpesunestettä
kaupan päälle.

Tarjous koskee SWF, Valeo ja Bosch 
henkilö- ja pakettiauton sulkia.

990  990  

LED valo 10W
valovirta 600 lm, säteilykulma 100°, 
värilämpötila 4500 K, värintoistoin-
deksi > 70 Ra, suojausluokka IP44, 
liiketunnistimella, elinikä 30000 h, 
muottivalettu alumiinirunko, karkaistu 
lasi, virtajohto 0,5 m, mitat L116 x 
K172 x S105 mm 1990  1990  

3490  3490  

8900  8900  1990  1990  
3990  3990  690  690  

LED valo 2x30W 
jalustalla
valovirta 3900 lm, suojaus-
luokka IP44, virtajohto 2,5 m

MAKKATARJOILU
PE 4.9. klo 10-14.

2 kpl

Sidontalaite 2/4T 
pituus 0,5 + 9,5 m, nauhaleve-
ys 50 mm, nimellislujuus 2000 
kg, murtolujuus 4000 kg4950  4950  5 kpl 14,40 kpl

4490  4490  Raskaspeite 4x6m väri 
harmaa, kulmavahvistettu, UV-suojattua 
polyeteeniä, paino 160 g/m²

ARVONTAA!
lauantaina 5.9.
Voittoina 2 ilmaista
myyntipöytää viikon
ajaksi. OSALLISTU!

Kirpputori Piparuuti
Puh. 040-767 1031

i ti

Tule myymään
omia tuotteitasi
Piparuutin pihaan
lauantaina 5.9.
Hintaan
päivä 3€

Perjantaina 4.9.
TARJOUKSESSA KAHVI
JA POSSUMUNKKI

Avoinna 6-20

3€
KAHVILA
KUUMAKUPPI
Kärrytie 4

PERJANTAI-LAUANTAI 4.-5.9.
 TARJOUKSIA  TARJOILUA!!  TULE!!

KÄRRYTIEN ISOT 
SYYSMARKKINAT

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

SYYSMARKKINAT
SÄHKÖASENNUS OY OLIN & TUOMISET
TARJOAA PE-LA 4.-5.9.2015

Palvelemme
ma-pe

7.00-17.00

ENERGIAN-
SÄÄSTÖ-
LAMPUT

 Sisustusvalaisimet
 UUTUUDET
 POISTOMALLIT

5,–
2 kpl

VARASTOSSA OLEVAT

SISUSTUS-
VALAISIMET

LED-
LAMPUT

PÖLLÖ

AMPPARI

SAMMAKOT

5€
10€

7€
20€
13€

LAATUTUOTTEET MEILTÄ!
-20%

AURINKOKENNOVALOT

-LAATUA

E 14
E 271

LIIKE-
TUNNISTIN ..........

PALOVAROITIN ....

YÖVALO ...............

JÄNITTEENKOETIN .....

POLKUPYÖRÄN
ETUVALO .............

13€
7€
7€5,50€

14€

-tarjouksia

SÄHKÖASENNUSTYÖT
AMMATTITAIDOLLA
TILAA 03 7777 444

LAUANTAINA 5.9.
KAHVITARJOILU

Tervetuloa taloon!

VIELÄ ON KESÄÄ JÄLJELLÄ - JA ULKOMAALAUSKELEJÄ

ANNA AMMATTILAISEN
AUTTAA SISUSTUKSESSA,  

KÄYTÄ 3-D SUUNNITTELU-
PALVELUAMME !

 

 

 

SISUSTUSTARVIKKEIDEN KIRPPU-

TORIMYYNTI VÄRISILMÄN

PÄÄDYSSÄ LA 5.9 KLO 9 - 14

TERVETULOA PENKOMAAN!

Syysremontti käyntiin
- Värisilmän kautta

POUTA
Ulkomaali

valk. +säv.
6690€

/9 l

PANU
TALOMAALI

valk. +säv.
8950€

/9 l

Virtasen maalitehtaan
Pehtoori punamaali

2790€
/9 l

Novitek ulko-
porealtaat,

ympärivuotiseen
hemmotteluun

1290€
m2

Lattialaminaatti
CUTTER OAK

8mm / kl 32

990€
rll

alk.

Poistotapetteja

-tule valitsemaan 
oma mallisi!

Halti malliallas
myymälässämme,

nyt uutuusväri
kuparin ruskea!

jopa -50%!
-30%Kaakelipoistoja uusien 

mallistojen tieltä

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

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

SYYSMARKKINOILLA
lauantaina 5.9.

tarvikkeet

-20%
Kahvitarjoilu! Lämpimästi tervetuloa!
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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, Peltola okt 127 m2

Ohrakuja 3. 5h,k,s,wc. ei e-tod*. 
Tilava talo peltolan alueelta. Taloa 
kunnostettu vuosien varrella, mm. 
käyttövedet, lämmitysjärjestelmä ja 
ikkunat sekä ovet uusittu. pintare-
montilla talosta voi laittaa mieleisen-
sä. Siivonen/Orimattila.  
Mh. 120.000 €. 693058

Myrskylä, Pakila okt 120/130 m2

Korsmalmintie 47. 5 h,k,s,pesuhuo-
ne/wc. ei e-tod*. Maatilan talouskes-
kus 2,48 hehtaarin tontilla. Viihtyisä 
sijainti Pakilan kylässä 11 km:n pääs-
sä Myrskylän palveluista. Tilalla run-
saasti rakennuksia. Pihapiirissä ome-
napuita ja marjapensaita. Kiinteistö 
on heti vapaa. Mattila/Orimattila.  
Mh. 99.000 €. 537493

Orimattila, Peltola okt 102/109 m2

Aittakuja 5. 4h,k,s,kph. ei e-tod*. 
Ryhdikäs talo, vankasti kalliolle ra-
kennettu. Energiataloudesta pitävät 
huolen takka/leivinuuni ja 2005 uu-
situt ikkunat. Pihassa lisäksi kaksi va-
rastorakennusta ja runsaasti hedel-
mäpuita ja marjapensaita. Siivonen/
Orimattila. Mh. 105.000 €. 527940

Orimattila, Artjärvi okt 94/114 m2

Kotokolmiontie 6. 3h,k,kph,khh,s. D*. 
Vankka tiilitalo, jossa väliseinätkin 
muurattu. Aurinkoinen puutarha ja 
lähistöllä Artjärven järvet. Lisäksi tii-
linen autotalli/varastorakennus. Sovi 
esittely. Siivonen/Orimattila.  
Mh. 119.000 €. 535259

 • Rivi-, pari- ja puutalot

Orimattila, Keskusta rt 84 m2

Pitsitie 6 A. 3 h,k,s,ph,wc,p. E*. Tä-
män kodin kruunaa helmikuussa 
2015 remontoitu upea keittiö. Asuin-
tilojen lattiat parkettia ja laminaattia, 
kosteat tilat laatoitettu. Tilava parveke 
länteen ja pieni piha-aluekin löytyy. 
Autolle katospaikka. Mattila/Orimat-
tila. Mh. 103.000 €. 532498

Orimattila, Keskusta rt 78 m2

Kärrypolku 1 A. 3 h,k,s,ph,vh,terassi. 
ei e-tod*. Kaunis päätyhuoneisto. 
Lattiat parkettia ja laminaattia, pesu-
tilat laatoitettu. Tilava vaaleasävyinen 
keittiö. Suojaisa ja aidattu piha-alue 
etelään. Autopaikka ulko-oven edes-
sä. Keskustan palvelut lähellä. Mattila/
Orimattila. Mh. 110.000 €. 530225

 • Kerrostalot

Orimattila, Keskusta kt 79,5 m2

Niementie 12 A. 3 h,k,kh,wc,vh,p. D*. 
Heti vapaa huoneisto kerrostalon 2. 
kerroksessa. Myllylän päiväkoti ja 
koulu lähellä ja Lidliin 100 m. Huo-
neisto kaipaa pintaremontin. Tila-
vat huoneet. Erilliset kylpyhuone ja 
wc-tilat. Mattila/Orimattila.  
Mh. 72.000 €. 540910

 • Vapaa-ajan asunnot

Orimattila, Niinikoski
vapaa-ajan asunto 55/95 m2

Leipälänhaara 81. Tupakeittiö, ka-
mari. ei e-tod*. Kai sen tuntee, kun 
on rauha. Suvi tuuli, ah, niin lauha. 
Kesän valo haipuu pois, ja syksyn 
sadon ottaa vois. Poimit metsäst 
marjat, sienet. Onnellinen tällä lienet. 
Valmistaudu ensi kesään, asettaudu 
tähän pesään. Siivonen/Orimattila. 
Mh. 79.000 €. 541530

Juha Siivonen
Kiinteistönvälittäjä

 LKV
050 597 0070

juha.siivonen@op.fi

Jussi Mattila
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 570 2725

jussi.mattila@op.fi

Katso esittelyajat
ja muut kohteemme

osoitteesta 
www.opkk.fi/orimattila

Vinkki uuteen kotiin

Vapaa-ajan kaunis mökki

Tupakeittiö on valoisa ja viihdyt varmasti.

Orimattila, Niinikoski, Leipälän-
haara 81, vapaa-ajan mökki, tu-
pakeittiö ja kamari yht.55,0 m2

Tämän mökin esittely alkaa 
näin kauniisti:

Kai sen tuntee, kun on rauha. 
Suvi tuuli, ah, niin lauha. Kesän 
valo haipuu pois, ja syksyn sa-
don ottaa vois. Poimit metsäst 
marjat, sienet. Onnellinen tällä 
lienet. Valmistaudu ensi kesään, 
asettaudu tähän pesään.

Päämökin lisäksi pihapiirissä 
on ulkosauna/varasto ja kak-
sikerroksinen nukkuma-aitta.

Hirsirakenteinen, lautavuorattu 
mökki lämpiää sähköllä.

Tupakeittiössä on jääkaap-
pipakastin, pöytäliesi uunilla, 
leivinuuni ja mikroaaltouuni.

Saunassa on puulämmitteinen 
kiuas. Erillinen wc, kompostoiva 
ulkohuone, Saunassa on pesuko-
neliitäntä ja vesi saadaan omasta 
kaivosta.

Säilytystilaa löytyy vintiltä ja 
ulkovarastosta.

Palvelut ovat kivan polkupyö-
rämatkan päässä Orimattilan 
keskustassa, jonne pitää polkea 
tai ajaa autolla n. 10 kilometriä. 
Helsinkiin on matkaa noin 100 
ja Lahteen reilut 35 kilometriä.

Tämä mukava mökki, sopii ihan 
kaikenikäisille ja kokoisille, joilla 
on vapaa-aikaa. Rakennukset 
ovat suht’ koht kivassa kunnossa 
ja mökkiin pääsee nauttimaan 
jo vaikkapa syysruskan ajasta, 
kun niin haluaa. Kaikki on niin 
kivasti kohillaan.

Kysy lisää ja katso kohdetta 

netistä: www.opkk.fi ja kohde-
numero 541530.

Tai poikkea Orimattilan 
OP-Kiinteistökeskus Oy, Er-
kontie 11.

- Kannattaa soittaa minulle 
etukäteen, niin kerron kohtees-
ta lisää, sanoo Juha Siivonen 
LKV. Juhan tavoittaa numerosta 
050 597 0070.

Pihapiirin kauneutta.

Kehräämön
Kymppi
liikuttaa sunnuntaina 11.10.2015 
klo 12. Koko perheen yhteinen 
liikunta- ja hyvinvointitapahtuma 
Orimattilan Kehräämö, Pakaantie 
1. Järj. Orimattilan Jymy 

Lasten-
tapahtuma
Niinikoskella 13.09.2015 klo 13. 
Tapahtuma lapsille ja lapsen-
mielisille. Järjestää Niinikosken 
kyläyhdistys ry

Mieliäissuon
opastettu
kierros 27.9.
Opastettu kierros Mieliäissuon 
luontopolulla 27.9.2015 klo 12.  
Ajo-ohje: Orimattilan keskustasta 
Artjärventietä n. 5 km, käänny-
tään vasemmalle Koskustentielle. 
Ajetaan n. 6 km, oikealla kyltti
” Mieliäissuon luontopolku”.
Mieliäissuo on Natura 2000 
-kohde.
Opastetun kierroksen järjestää 
Niinikosken kyläyhdistys.

Siitä on aika tarkkaan kymmenen vuotta, 
kun Annamarie Sairola 18-vuotiaana 
aloitti yritystoiminnan. Ensimmäinen 
urakka oli leikkikenttä Pukkilan kun-
nalle, minkä jälkeen saatiin aurauksia 
Porvoosta. Tänä päivänä AM Sairola Oy 
on laaja-alainen infra-alan ammattilai-
nen. Olan Extraa kipaisi paikan päällä 
Pukkilan Kanteleella kyselemässä, miten 
hommat sujuu.

- Kiinteistönhoidoilla aloitettiin, ja eka 
talvi aurattiin pihoja ja parkkialueita 
omalla Wille-kiinteistönhoitotraktorilla. 
Se edelleenkin palvelee meitä uskolli-
sesti, Anna naurahtaa.

- Kevään tullen jatkoimme leikkikent-
tien saneeraamista ja rakentamista osin 
vuokrakoneita ja alihankkijoita käyttä-
mällä. Ekan oman kuorma-auton hankin 
vuonna 2007. Se oli tietysti silloin jo Sisu 
ja malli SR 425, jolla ajettiin toista sataa 
tuhatta kilometriä. Pääosin Sisut ovat 
olleet tienhoitokäytössä, ja kesät niitä 
on hyödynnetty maanrakennusurakois-
sa. 2008 maanrakennustyöt vähenivät 
laman vuoksi, joten oli laajennettava 
toimintaa.

Rakennusalan
hommia lisää

- Uutta toimintaa piti kehittää. Maan-
rakennustöistä oli luontevaa laajen-
taa toimintaa rakennusalalle. Tähän 
mennessä yritys oli työllistänyt minut 

ja isäni, ja tässä kohtaa palkkasimme 
rakennusmiehen, joka on meillä töissä 
edelleen, Anna kertoo.

Tänä päivänä AM Sairola Oy:n yritystoi-
mintaan kuuluvat maanrakennus, sora-, 
murske- ja multatoimitukset, tienhoito, 
kiinteistönhuolto ja pihatyöt, rakenta-
minen ja saneeraus sekä metallityöt. 
Siinä on yhdelle yritykselle melkoinen 
osaaminen!

- Meillä on kaksi kuorma-autoa ja 
kaksi pikkutraktoria käytössämme. Tällä 
hetkellä työllistämme seitsemän hen-
kilöä ja kesäaikaan reilut kymmenen.

AM Sairola Oy tekee töitä laajalla 
alueella, tällä hetkellä sektori Pukkilasta 
yltää Porvooseen, Helsinkiin, Hyvinkäälle, 
Hämeenlinnaan ja Lahden seudulle.

- Palvelemme yritysten lisäksi myös 
yksityisiä ihmisiä, joten ottakaa roh-
keasti vaan yhteyttä. Periaatteenamme 
on alusta saakka ollut tehdä työmme 
mahdollisimman hyvin ja pitää sopimuk-
sista kiinni. Tehdään vaikka omakotitalo 
avaimet käteen -periaatteella ja pihatyöt 
samalla. Pienemmissäkin urakoissa, 
kuten lumitöissä, puutarhanhoidossa, 
nurmikonleikkuussa ja kodin kunnos-
tustöissä kannattaa ottaa yhteyttä.

Annan tavoittaa numerosta 045 674 
7713, joten soitto hänelle, niin tapahtuu!

www.sairola.fi

Sisu ja Anna. Tuttu 
näky maanteillä.

Kaiken takana on nainen

AM Sairola Oy paiskii töitä
laajalla yritystoiminnalla
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mahdollisimman puhtaista, 
lisäaineettomista raaka-aineista. 

Orimattilan liikuntamahdolli-
suudet ja -paikat ovat Katjan 
mielestä Orimattilassa jokseen-
kin ok, mutta jotain voisi olla 
lisääkin.

- Itselleni on täällä riittävät lii-
kuntamahdollisuudet. Lapsia on 
kuskailtava osin harrastuksiin 
Lahteen. Liikuntapaikat ihan ok, 
mitä nyt paikka paikoin pientä 
päivitystä kaipaavat. Urheilu-
talon remontti nyt ilmeisesti 
työn alla.., ainakin jäähalli olisi 
mielestäni sellainen, mikä tulisi 
Orimattilastakin löytyä.

Kysymykseen, että suosittaako 
Katja liikuntaa muillekin, niin 
saadaan nopeasti vastaus:

- Suosittelen ehdottomasti 
liikuntaa kaikille!

ENNAKKOTIETO!!!
Tulossa taas se
kiva ja antoisa
hyvinvointijuttu

HYVINVOINTIA
MEILLE KAIKILLE!

Liikunta – terveys – hyvinvointia kaikille

Hyviä konsteja pysyä terveenä!

Tässä juttusarjassa kerrotaan miten tulisi hoitaa 
omaa terveyttään ja voida hyvin. Siinä esitellään 
tuttuja ja vähemmän tuttuja henkilöitä, jotka kertovat 
miten he hoitavat kuntoaan ja pysyvät terveinä, 
kun ravintojututkin ovat kohdallaan. 
Luvassa on liikunnan riemua ja vähemmän sairas-

tamista. Terveellisiä elämäntapoja ja hyvinvointia, 
joka näkyy myös iloisena mielenä. Ja se on meidän 
jokanaisen ja -miehen oikeus. Siitä me lähdetään 
nyt haastattelulenkille ja kerromme miten Katja 
Harvio, Anette Hurri ja Antti Salo hoitavat omaa 
kuntoaan ja onko heillä myös ravintojutuissa jotain, 
mistä voisi napata kopin. Ravintohan on kaiken 
perusta.

Lenkkeily on Aneten ja Katjan suosikkijuttuja.

- Ravintoon kannattaa aina kiinnittää huomiota. Se on terveyden perusta liikunnan 
ohella, toteavat Katja ja Anette.

Antti käy usein kuntosalilla lisäämässä lihaskuntoa.

Katja tykkää
liikkumisesta
Katja asuu Koivulan alueella. 
Hänellä on 8- ja 11-vuotiaat 
lapset. Yrittäjä-äiti työskente-
lee urheiluhierojana Relaxilla 
täällä Orimattilassa. Liikunta 
on hänelle tärkeää.

- Olen ollut aina liikunnallinen. 
Liikuntakärpänen on puraissut 
jo lapsena. Monia lajeja on tullut 
kokeiltua, lajeista kilpauinti vei 
voiton teininä, Katja kertoo.

- Tällä hetkellä käyn juokse-
massa 1-2 kertaa viikossa ja 
kuntosalilla 2-3 kertaa viikossa. 
Uimassa myös silloin tällöin, 
päivittäin koiran lenkitystä ja 
hyötyliikuntaa pyöräillen ym.

- Nyt kesällä myös ”höntsä” 
rantalentopalloa. 

Katjalle liikkuminen on iloinen 
juttu. Se tuo pirteyttä jokaiseen 
päivään.

- Liikun pysyäkseni terveenä 
ja virkeänä ja koska se tuo mi-
nulle hyvää oloa. Ihminen voi 
paremmin, kun liikkuu ja pitää 
itsensä kunnossa.

Ravintojutut ovat myös tär-
keässä roolissa.

- Olen kaikkiruokainen, mutta 
pyrin syömään terveellisesti ja 

monipuolisesti. ”Tiedä mitä 
syöt” on ihan toimiva sanon-
ta. Eli tekee ruokansa itse ja 

Anette on
tuttu näky
kuntosalilla
Anette asuu Orimattilassa, hän 
on hoitologistikko ja käy töissä 
Päijät-Hämeen keskussairaa-
lassa.

- Molemmat vanhemmat ovat 
liikunnallisia, joten liikuntatottu-
mukset tulevat jo kotoa, Anette 
sanoo.

- Nelivuotiaana voitin tyttö-
jen juoksukisan. Nuorempana 
harrastin tanssia, esimerkiksi 
street hiphoppia, ja olisin jat-
kanut harrastusta, mutta tans-
siryhmä loppui Orimattilasta.

- Siitä siirryin kilpanyrkkeilyn 
pariin isäni valmennuksessa. 
Aloitin nyrkkeilyn 16-vuotiaana 
ja mitaleita on jokunen, muun 
muassa SM-pronssia.

- Tällä hetkellä käyn pääasias-
sa kuntosalilla noin 4-5 kertaa 
viikossa. Kavereiden kanssa on 
mukava harrastaa pyöräilyä, 
rullaluistelua ja beachvolleyta, 
josta tänä kesänä tuli prons-
sia Kalliojärvellä. Oltiin Katjan 
kanssa samassa joukkueessa, 
Anette hymyilee.

Anette hoitaa kuntoaan, kos-
ka haluaa pysyä terveenä ja 
hyväkuntoisena.

- Olen ollut liikunnallinen koko 
ikäni ja uskon jatkavani hyväksi 
havaitsemaani elämäntapaa. On 
mukavampi vaihtoehto lähteä 
kavereiden kanssa liikkeelle 
kuin jäädä sohvan pohjalle. 
Jaksan paremmin töissä ja 
yleensä arjessa. 

Ruoka- ja ravintojutuissa 
Anettella on hommat hoidossa.

- Pyrin valmistamaan moni-
puolista ja terveellistä ruokaa 
ja käytän lisäravinteita, esi-
merkiksi treenin jälkeen pa-
lautusjuomaa. Ne ovat usein 
itse valmistettuja smoothieita, 
joissa on hedelmiä, marjoja ja 
pähkinöitä.

Orimattilan liikuntamahdolli-
suudet ovat hänen mielestään 
hyvät ja kiitosta satelee.

- Käyn Gym23:n salilla ja olen 
tyytyväinen ja lisäksi Alfa Mo-
verin tehojumpat ovat hyvää 
aerobista treeniä. Olen pysynyt 
terveenä ja saan nauttia jokai-
sesta päivästä.

Anette suosittaa oman koke-
muksensa perusteella liikuntaa 
jokaiselle rajojensa mukaan.

- Äitini käy uimahallin salilla, 
jossa on erikuntoisia ja -ikäisiä 
ihmisiä ja siinä saa samalla so-
siaalista tapaamista. Liikunta 
ei ikää katso eikä kysy.

Antilla monta
rautaa tulessa
Antti on Orimattilan poikia, tuttu 
mies liikuntapiireissä. Hän ohjaa 
harrastusmielessä spinningiä 
Alfa Moverilla ja auttelee ajan-
kulukseen Gym23:n kuntosalilla.

- Pyrin liikkumaan monipuo-
lisesti, mutta sairaudet asetta-
vat omia rajoituksiaan. Olotila 
vaihtelee melkeinpä päivittäin ja 

sen mukaan mennään. Pyöräily, 
spinning, kuntosali, suunnistus 
ja pilatestakin voinnin mukaan, 
Antti listaa liikuntajuttujaan.

Liikuntakärpänen puraisi Ant-
tia melkeinpä pakon edessä, 
miehellä oli ylipainoa ja kunto 
jo miinusmerkkinen.

- Päätin, että jotain on tehtävä 
ennen kuin täytän 50 vuotta tai 
muuten se on myöhäistä. Siitä 
se lähti, pikkuhiljaa ja lajikirjoa 
tuli aina lisää.

- Kuntoani hoidan sen tuot-
taman hyvänolon vuoksi ja se 
on myös elämäntapa. Minulla 
on selkärankareuma ja paljon 
muitakin ongelmia selän suh-
teen. Liikunnan hyöty tulee siitä, 
että lihaskunto on suhteellisen 
hyvä ja se auttaa noissa sel-
käongelmissa.

Ravintoon Antti kiinnittää 
huomiota karsimalla turhat ja 
köyhät energianlähteet pois.

- Kaupassa tulee luettua tuo-

teselosteita, ja jos vaikka ras-
vaprosentti on liian korkea, niin 
etsitään kevyempi vaihtoehto. 
Kyse on valinnoista ja omalla 
kohdalla, jos vaikka huomaan, 
että paino on noussut, niin teen 
pienen ryhtiliikkeen. Niuhottaa 
ei ruuan kanssa tarvi, vaan koh-
tuus kaikessa.

Antin mielestä Orimattilasta 
löytyy erilaisia liikuntamahdolli-
suuksia aika kattavasti. Esimer-
kiksi Kehräämöllä sijaitsevalla 
Alfa Moverilla on lukuisia eri 
ryhmäliikuntatunteja kaiken 
ikäisille ja tasoisille.

- Liikuntaa suosittelen kaikille. 
Lihaskuntoharjoittelussakaan ei 
ole yläikärajaa, joten koskaan 
ei liian myöhäistä aloittaa.

- Jos kunto on pääsyt repsah-
tamaan huonoksi, niin tuloksia 
tulee hyvinkin nopeasti liikku-
malla. Moneen vaivaan liikunta 
on lääke ja ihan lääkärinkin ohje, 
Antti opastaa.
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Tarjolla mukavaa liikuntaa
SUOMI-TIKKAA heitetään

Kehräämöllä torstaisin klo 17-19.
3. krs. Tied. Pekka Löytty 044 3160 925

Motopalvelu vuokraa koneita
moneen työhön ja tarpeeseen
Jo vuodesta 1986 on Motopal-
velu Niemitalo Oy vuokrannut 
koneita ja laitteita sekä erilaisia 
telineitä niin rakentamiseen kuin 
piha- ja puutarhahommiinkin. 
Moni yrittäjä sekä tee se itse 
-mies/nainen on havainnut vuok-
rauspalvelun hyväksi ja käyttänyt 
sitä aina kun tarvitsee koneita ja 
laitteita nopeasti ja väliaikaisesti.

- Meillä on suuri valikoima 
erilaisia työkaluja ja koneita 
moneen käyttöön. Vuokraus tulee 
halvemmaksi kuin oman koneen 
hankkiminen, kun puhutaan kun-
non työkaluista ja koneista, sel-
vittää Timo Nylund Motopalvelun 
konevuokraamosta.

- Kaikki koneet, työkalut sekä 
nostimet ja muut laitteet ovat 
hyvässä kunnossa ja huollettuja, 
kun ne vuokrataan asiakkaille. 
Ne kestävät kulutusta ja harvoin 
ovat menneet rikki kovassakaan 
käytössä.

Lähes 30 vuoden aikana 
Motopalvelun vuokrauskoneet 
ja laitteet ovat rakentaneet mo-
nia kohteita Orimattilan seudulla. 
Vuokrausaika on vuorokausi, viik-
ko tai kuukausi, aina asiakkaan 
tarpeen mukaan.

- Tässä neljän kunnan alueella 
olemme toimineet. Orimattila, 
Artjärvi, Myrskylä ja Pukkila 
on keskeisin toimintasäteem-

me. Hyvin on vuokraushomma 
pelannut, tyytyväistä palautetta 
tulee, Timo kiittelee.

Vuokraus lähtee siitä, että ensin 
asiakkaan kanssa tutustutaan 
vuokrausehtoihin. Pääsääntöi-
sesti kaikki koneet ovat helppo-
käyttöisiä ja niitä osaa käyttää 
lähes jokainen.

Vuokraa vaikka
klapikonetta!

- Meiltä saa vuokrata aina laa-
dukkaat ja kestävät tuotteet 
vaikka ammattikäyttöön.

- Tarjolla on vuokrattavia ko-
neita niin rakentamishommiin 
kuin pihan ja puutarhan perus-
tamiseen ja korjaukseen. Teet 
sitten uutta tai korjaat vanhaa, 
niin Motopalvelusta löytyy lähes 
kaikki mitä tarvitset, Timo lupaa.

Rakentamiseen ja remontoin-
tiin on monenlaisia työkoneita, 
moottorisahat, hiomakoneet ja 
muita sähkötyökaluja. Myös jat-
kojohdot ja työmaakeskukset 
sekä lämmittimet ja kuivaimet. 

Motopalvelusta saat myös nos-
timet ja telineet, kun pitää päästä 
korkeammalle, sitten kuljetuksiin 
peräkärryjä, rakennuspohjan tai 
pihantekoon maantiivistäjiä eli 
täryjyrät ovat vuokrattavissa, 
myös piikkauskoneet, betoni-

myllyt, naulaimet…
- Puutarhatöihin on monenlaisia 

koneita. Sitten pitää oikein erik-
seen mainita klapikoneet, joista 

löytyy Pilkemaster 36, jossa on 
kuljettimet, sellainen perässä 
vedettävä malli, jota ei löydy 
joka kylästä, Timo mainostaa.

- Sitten tietty sirkkelit, hakkurit, 
kantojyrsimet, halkaisukoneet.

Motopalvelun konevuokraamon 
omat nettisivut ovat työn alla 
ja sitä kautta saadaan koneita 
ja laitteita enemmän esille ja 
samalla voi jatkossa nettisivujen 
kautta myös vuokrata.

- Konevuokraamo on avoinna 
arkisin kello 7.30-16. Kannattaa 
tulla paikan päälle tutustumaan 
osoitteeseen Messinkie 5. Tai 
voi myös tiedustella numerosta 
044 7880 200.

- Teemme myös pienkonehuol-
toa ja korjaamme asiakkaiden 
koneita. Myös jonkin verran 
varaosia löytyy.Motopalvelusta löytyvät koneita pihahommiin ja puutarhaan.

Timo on Motopalvelun konevuokraamon vastaava. 
Häneltä saa tarvittaessa myös koneiden käyttöopas-
tusta.

Palakattohuopaa ja eristeitä varastomyymälästä
Kaitilan vanhassa tehtaassa 
on TechnoNicol Suomen bitu-
mihuopa- ja palakattotuotteiden 
keskusvarasto, jossa on myös 
myymälä. Sieltä voi niin yritykset 
kuin yksityisetkin henkilöt ostaa 
palakattohuopaa ja rakennus-
tarvikkeita.

- Meiltä löytyy palahuopaa 
ja muita tuotteita katoille, 
eristykseen bitumituotteita ja 
tiivisteitä sekä mineraalivillaa 
ja suulakepuristettua polystyree-
nia perustusten ja kellaritilojen 
lämmöneristykseen, selvittää 
maajohtaja Seppo Mustonen.

- Palahuopaa on kuutta eri vä-
riä; punainen, musta, kristalli-
musta, vihreä, ruskea ja harmaa 
ja huopakuviona suomalaiseen 
maisemaan sopiva kuusikulmai-
nen palahuopa, lisää myyntie-
dustaja Lassi Smolander.

Myös perustuseristeet sekä 
vedeneristystuotteet sisätiloihin 
löytyvät Kaitilan suurvarastolta.

- Tuotteisiimme kuuluvat myös 

aluskatekermit, jotka ovat sa-
taprosenttisesti vedenkestäviä. 
Ne sopivat erilaisten katteiden 
alle antamaan lämmöneristystä 
ja kosteussuojaa. 

- Kannattaa tulla meille tutus-
tumaan, kun rakentaa uutta tai 
korjaa vanhaa. TechnoNicolin 
katto- ja eristystuotteet ovat 
myymälässämme edullisia, 
Seppo sanoo.

Erityisen kevyt ja samalla laa-
dukas tuote lämmöneristykseen 
on XPS-puristettu polystyreeni, 
jota löytyy neljää eri vahvuutta; 
30-50-80 tai 100 millimetrisenä. 
Eristyslevy on helppo työstää 
ja asentaa. 

- Meillä on nyt vuoden loppuun 
palahuopatarjous. Kolmen neli-
ön paketti maksaa 13,50 euroa, 
jolloin neliöhinnaksi tulee 4,50 
euroa neliö. Se on laadukkaasta 
tuotteesta huippuedullinen tar-
jous, lisää Lassi.

Myymälässä voi maksaa luotto- 
tai pankkikortilla paikan päällä. 

Se on kätevää joka tavalla. Kes-
kusvarasto sijaitsee osoitteessa 
Kaitilantie 30, jonne on helppo 
mennä Viitasen Puutarhan puo-
leisesta liittymästä.

- Palvelemme arkisin kello 
8-17. Meille voi poiketa ostoksille 
tai tiedustella lisää numeroista 
040 350 8787 ja 040 577 2273.

Kauttamme saa myös asen-
nuspalvelun, jos tarvitsee apua 
uuden katon huopa- tai bitumi-
pinnoitteen rakentamiseen tai 
vanhan korjaamiseen, Seppo 
lupaa.

www.tn-europe.com

Lassi ja Seppo myyvät 
yrityksille ja yksityisille 
asiakkaille mm. palahuo-
paa ja eristystuotteita 
suoraan TechnoNicol 
Suomen keskusvaras-
tolta.
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Maistuisko?
On sitä Eetvartilla ollut suu 
mutsikassa, kun pääsi yhden 
vaaleen kanssa mettään ja mät-
täälle. Sopii vaan arvata kuinka 
paljon mustikkaa saatiin. Mutta 
molemmat saatiin.

* * *
S-marketin käytävällä joku in-
nostui ottamaan kuvan ja pyysi 
meikää sen julkaisemaan. Ihan 
kiva näkyhän tuo on, kun housut 
tippuu jalasta. Liian isot kanta-
mukset tytöllä, ei ehdi kaikkia 
yhdellä kertaa. Jonkun gent-
lemanin olisi pitänyt rientää 
auttamaan ja kantaa neidon 
tavaraa tai ainakin nostamaa 
housuja ylös.

* * *
Vieläkin on palattava kantri-

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

JAKELUHÄIRIÖT

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

n. 11.800 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
14.10.2015

Orimattilan Kehräämö 1. krs. Pakaantie 1

TEHTAAN SYKSY:
LA 12.9. DOC FUNGUS LIPUT 6 €

LA 19.9. YSÄRIBILEET KLO 22-03
LAHDEN YKKÖSMESTOISTA TUTTU
DJ PIETRO
KLO 23 SHOWTIME:
VIP BARTENDERS  -NICO
VAPAA SISÄÄNPÄÄSY

LA 26.9. THE SPERNICON LIPUT 5 €

LA 3.10. RAAPPANA
LIPUT ENNAKKO 10 €/OVELTA 12 €

FYSIKAALINEN HOITOLAITOS

MUSCULUS
Erkontie 20, 16300 Orimattila Puh. (03) 777 3860

Sinun hyvinvoinniksesi
                  Johanna Kelokaski
Essi Kekoniemi Pentti Koskimaa

• Fysioterapia
• Lymfaterapia
• Kipuhoidot
• Huimaushoidot
• Akupunktio
• Kinesioteippaus
• Yksilölliset
 tukipohjalliset
• Hieronta
• Urheilufysioterapia
• Nivelmobilisointi
• Myös ilman lääkärin lähetettä

www.musculus.fi

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

Palvelemme teitä ma-pe 7-17

 sähköurakointi

 varastomyynti

Selvänäkijä 
Tuulia Mäntylä
Ajanvaraus 040-4108877

tai tuuma@suomi24.fi

Särkyjä,
vaivoja, tai 
sairauksia?
parantavavoima.com

meininkiin ja julkaistaan pik-
nik-tapahtumasta lukijakuva, 
jossa herrat muistelivat aikaa, 
kun kantreja pidettiin koti-
eläinpuistossa. Kieltämättä ne 
hauskimmat muistot naurattavat. 
Joku voisi tehdä muistelmat mitä 
kaikkea niinä kultaisina kantri-
vuosina siellä tapahtuikaan, kun 
ei ollut virallista valvontaa eikä 
kaiken maailman alkoholilain-
säädäntöä.

Siinä voisi joku elokuva nimel-
tään ”Lapin kullan kimallus” jää-
dä kakkoseksi, kun ladattaisiin 
kantrimeininkiä Orimattilasta. Ja 

taustalle soimaan tunnarina Jät-
kän humppa. Siihenkin mahtuisi 
monta tarinaa, kun Mutkattomat 
matkasivat ristiin rastiin Suomea 
suosittuna tanssiorkkana…

* * *
Mallusjoella ei sitten ole enää 
oma citymarkettia. Ei toiminut, 
kun bonus- ja plussa-kortit veti-
vät asiakkaat muualle. Harmitus 
sentään, sillä Mallusjoen kiska 
oli kylän ykkösjuttu ja suorastaan 
aarre verraton. Samoin kävi Hei-
nämaan cittarille, joka pitkään 
sinnitteli isoja vastaan.

Enää meillä on Kallen Kaup-
pa hajautusalueella, joka pa-
nee kyllä kunnolla kampoihin 
valtakunnallisille ketjuille. Kal-
len Kaupan etu on normaalia 
halvemmat hinnat ja erittäin 
lupsakka palvelu. Juuri äsken 
kauppaneuvos oli itte Italiassa 
farmilla tutustumassa etelän 
hetelmiin, jotka sitten talven 
tullen myydään halvalla.

* * *
Jo viime vuonna Eetvartti ha-
vaitsi, kun tuli taas kerran yhden 
naisystäviensä luota, että Koski-
tieltä tultaessa Kaitilantielle, on 
kärjellään oleva kolmio vallankin 
puuston peittämä. Kenen syy, jos 
kolahtaa, kun liikennemerkki ei 
näy kunnolla? 

No, homma on saletti, kun 
kaupungin puisto-osaston rai-
vausyksikkö tai palokunta käy 
katkomassa ylimääräiset oksat 
naapuritontin puolelta.

* * *
Sitten lukijakuva Pakaantien 
varrelta. Jossain on näppärästi 
tehty vanhasta helpotushuoneen 
istuimesta kukkateline. Voi olla, 
että kukat saavat vielä elinvoi-
maa myös vanhoista tuoksuista? 
Kiva kuitenkin kattella.

* * *
Kuntavaaleista tulee mielenkiin-
toiset. Joku taisi sanoa, ettei ne 
olekaan vielä vuoden päästä syk-
syllä, vaan seuravana keväänä 
2017. Eetvarttia kun pyysivät jo 

ehdokkaaksi erääseen uuteen 
Orkkula-ryhmään. No, en vielä-
kään luvannut, vaan katsastan itte.

Näyttää siltä, että ns. vanhat 
vallut joutuvat nyt paitsioon ja 
oikeastaan joutavatkin, sillä heis-
tä on aika kiirinyt ohi. Ovat noin 
21,5 vuotta jälkijunassa Eetvartin 
mittarin mukaan. Mutta kiitetään 
silti heitä, vaikka he eivät ole aina 
ymmärtäneet mitä tekivät.

Kuka on suurin ja kaunein, sitä 
ei meikä lähde nyt arvuuttele-
maan, mutta muutoksia tulee. 
Ja toivottavasti nuoria nousee 
ryminällä eturiviin Orimattilan 
pelastukseksi.

Kovasti on yks Sanni tuolta Vor-
sasta noussut ihan ministeriksi 
asti. Eetvartti on sitä mieltä, että 
meiltäkin löytyis sinne oma San-
ni, joka olisi passeli Orimattilan 
lähettiläs.

* * *
Hennastakin pitää olla jotain, 
eihän muuten juttu luistele. 
Oheisen kuvan oli napannut 
lajitoverimme, joka etsi Hennaa, 
että missäs se on? Kuvaaja epäili, 
että hän löysi nyt sen kuuluisan 
parkkipaikan. Mutta erehtyi ka-
veri pahemman kerran.

Nythän Henna on saanut jo niin 
paljon hyvää mainetta, että ku-
van kohteeseen noussee aivan 
upea Henna Ski, jonne tullaan 
laskettelemaan aina pääkau-
punkiseutua myöten.

Laskettelurinne jatkuu yli 
Vanhan Helsingintien, jossa 
on normaali liikenne ja lasket-
telijoiden pitää väistää autoja, 
kun laskevat tien yli. Jos eivät 
väistä, niin muusia tulee. Uusi 
hurja extreme-villitys siis!

* * *
Tämmöset päästöt. Ilman ha-
juhaittoja.

Voikaa paksusti. Mutta niin, että 
sen näkee ilman peiliä.

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

Tuleeko tähän kohtaan Henna Ski?

Kukaan herrasmies ei rientänyt apuun, vaikka oli niin 
paljon kantamuksia.

Kantrimuistoja tässä vaan vaihdettiin…

Tässä liikennemerkki on oksistossa piilossa.

Tässä kukkapenkissä on 
vanhaa humusvoimaa.

Ei hätää, sillä EXTRAA
löytyy myös nettilehtenä!
Voit lukea Extraa vaikka missä.

www.olanextraa.fi
Seuraavat ilmestykset: 2.9. syyskuu,
14.10. lokakuu, 18.11. marraskuu ja
16.12. joulukuu.

Parasta aikaa
Orimattilasta

Jäitkö ilman?
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Työskenteletkö tietokoneella?

SÄÄSTÄ AIKAA JA 
RAHAA OFFICE 365 
-PALVELULLA!

Onko sinulla ongelmia tietoko-
neesi päivittämisessä, ohjelmien 
asennuksissa? Kaipaako tietoko-
neesi huoltoa?
Pikaisen ja kustannustehokkaan 
avun saat Aamoksen etähuollosta 
soittamalla 0400 972 165 tai sähkö-
postilla .

Meiltä saat myös toimintavarmat 
ja laadukkaat sekä uudet että 
käytetyt tietokoneet.

Ota käyttöön markkinoiden moni-
puolisin tiedonhallintapalvelu.
Palvelu sisältää: Yrityskäyttöön 
suunnitellun sähköpostin, kalente-
rin, työryhmäkalenterin, intranetin, 
tiedostojen varmuuskopioinnin, 
videoneuvottelun ja -kokoustami-
sen, video-opetus ympäristön sekä 
tiedostojen jakamisen. 

Kaikki tiedot ovat aina tallessa! 
Voit käyttää tietoja laiteriippumatto-
masti, mistä ja milloin tahansa.

Ja mikä parasta, palvelun hinta on 
edullinen!

TIETOKONEIDEN 
ETÄHUOLTOA JA 
KORJAUSTA

Aamos Oy
 

 
Olemme myös facebookissa!

Helpottaa tietotyötä,
tehostaa yrittäjyyttä  

ratkaisuissa. Ota yhteyttä. Tämän palvelun käyttöä et varmasti kadu!

ALKAEN VAIN
3,80
€/kk + alv.

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

Maatalouspirkka Oy
Vesitornintie 1 ORIMATTILA 03-872 530

3900

Akkuporakone 
Makita DDF480SP1I 
2x4,0AH 

29900

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

www.k-maatalous.fi

Mutterinväännin + 
hylsysrj Bahco BP815k1

2590
15 kg sk

790
m2

Jauhesammutin 
Nexa 6kg 43A +peite 
120x180

Sisustuspaneli 
8x175x2080 stp mdf

19900

Jeppe Aktiivi 
koiranruoka

Kun tarvitset PUTKIMIESTÄ
soita Markus 0400 616 234
Joni (myymälä) 040 513 8073

Meillä palvellaan reippaasti!

Orimattilan
Putkityö Oy
Tokkolantie 8, Orimattila

LVI-MYYMÄLÄMME
palvelee arkisin 8.00-16.00

Huom!

uudet numerot!

Soita tai
tule käymään!
www.orimattilanputkityo.fi

Olemme myös
Facebookissa


