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Valmisbetonia
ja betonituotteita

65v.

   
Kaikki syyskasvit,     

ota kolme, maksa kaksi!!  
(tarjoamme edullisimman)

Erkontie 13, Orimattila
Ma-Pe 10-17, la 9-16, su 11-15

044 974 6132  www.diia.fi

Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu Diia Oy

KKKKKaKaikkkikikikikikikikkkikikkikikikiki syyyysskas

p
Syysmarkkina- 
tarjouksena:

SILMÄLÄÄKÄRIT:

To  15.9. Jukka Siitonen

Ma 19.9. Ritva Lemola

Ma 26.9. Ilkka Puusaari

Pe  7.10. Aleksi Sarkola

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä

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

Naisille NILKKURIT

Lapsille
LENKKARIT

TULE JA HAE OMASI!

MASCOTISTA SYKSYYN

koot 40-46

NYT 
VAIN

31-34

Miesten kengät 20€
- Saimme vielä erän!!!

Musta
36-41

Ruskea
37-42

Musta
36-41

 
 

 
 

 

       

       

      

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

Electrolux ZB2816 
Varsi-imuri 
Kaksi imuria yhdessä, mootoroitu suulakkeen 
harja, kätevä 180 astetta kääntyvä suulake, 
kaksi tehoasentoa sekä ladattava 12 voltin 
NiMh akku.

Zanussi keraaminen 
liesi ZCV540H1WA 
Zanussin 50cm leveä lattialiesi 
keraamisella keittotasolla ja gril-
litoiminnolla. Pieneen keittiöön 
sopiva edullinen keraaminen 
liesi. Tasalämpöuunin tilavuus on 
56 litraa ja lämpötila on säädet-
tävissä 50-250 °C välillä. Energi-
aluokka A.

Siemens Astianpesikone 
SN44D202SK 
Tehokas ja kestävä IQdrive-moottori, varios-
peed toiminto lyhentää pesuaikaa jopa 50%, 
säädettävä yläkori ja AquaStop-vesiturva.

79€ 99€
(ovh. 149 €)

279€

en
e,

in

299€

Rosenlew liesituuletin RLT5141W  
3 eri tehotasoa ja valo, 
pestävä rasvasuodatin, 
aktiivihiilisuodatin 
vakiovarusteena.

Seuraava  Extraa 12.10.2016
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Näivettyykö Orimattila?
Paljon on kaupunkilaisilla huolta Orimattilan keskustan ja 
kylien puolesta, kun nykypäättäjät rakentavat vaan Hennaa, 
vaikka kaupungin taloudellinen tilanne ei sitä välttämättä 
juuri nyt sallisi. Kysellään, että miksi kaikki palvelut pikku 
hiljaa katoavat kyliltä sekä keskustasta, ja liikekiinteistöjä 
on tyhjillään aina vaan enemmän. Tyhjiä tiloja löytyy liian 
paljon ns. pääkadun, eli Erkontien varrelta, jonka remppa 
on lisännyt monen yrittäjän tuskaa loppukesästä.

Satsaako kaupunki enää muuhun kuin Hennaan, ihmiset 
kysyvät? Ja ihan oikeutetusti, sillä siihen heillä on oikeus 
veronmaksajina.

ORMAX-KISA to 8.9.
Ormax-kisa hypätään Orimattilan Pennalassa Ormaxin teh-
dasalueella 8.9. klo 17.

Ainutlaatuinen kokemus hypätä erikoisissa olosuhteissa, 
virallisella hyppyalustalla ja tehdä omia ennätyksiä.

Nuorilla T+P13 ja 15 sekä N+M17 kolmiloikka.  Naisilla 
ja miehillä on pituushyppy.

Kristiina Mäkelä on mukana pituushypyssä. Mukana on 
mm. Baltian, Ruotsin ja Saksan kärkihyppääjiä. Jymyn Konsta 
Kauppinen (ennätys 750) hyppää miesten pituutta, jossa 
on mukana myös muita Suomen kärkihyppääjiä. 

Tapahtumaan on ilmainen sisäänpääsy. Kilpailualustana 
on IAAF:n hyväksymä siirrettävä vauhdinottorata. Tulokset 
ovat siis virallisia ja tilastokelpoisia.

Syysmarkkinat ja juhlaa
Tulevana lauantaina kello 9-13 kutsutaan orimattilalaisia 
mukaan keskustan alueen syysmarkkinoille. Silloin tapah-
tuu Erkontiellä, Kehräämöllä ja Kärrytiellä, jossa on myös 
juhlahumua, kun Akku ja Varaosa täyttää 40 vuotta.

Topi ja pojat saavat ison kiitoksen hyvästä palvelusta ja 
laadukkaista tuotteista. Orimattilalaiset ovat ottaneet Akku 
ja Varaosan omaksi kaupakseen, jossa hommat hoituvat 
reippaasti ja ammattitaidolla.

Olan Extraa onnittelee Akku ja Varaosaa, ja siihen yhtyy 
taatusti tuhannet muutkin!

Palojoen tilanne paha
Yhä uudelleen pitää nostaa esille Palojoen tilanne, joka ei 
todellakaan ole hääppöinen. Orimattilan keskustan alueella 
virtaava pikku joki on surullinen näky.

Kysymys kuuluu, että miksi ei Palojokea kunnosteta, vaikka 
sitä varten on perustettu kait joku porukkakin asiaa hoita-
maan? Miksi Orimattilan kaupunki sallii, että entisaikaan 
niin uljaana virrannut joki on nykyään kuin likaoja, joka on 
ruovittunut ja rannoiltaan rumasti pusikoitunut?

Sitä vastoin Lähdepuiston alue koskineen ja ankkalam-
pineen on timmissä kunnossa ja hoidetaan erittäin hyvin. 
Siitä kiitos.

Voitaisiinko Palojoen kunnostukseen ottaa esim. Hennan 
määrärahoista muutaman satatuhatta, jolla siivottaisiin jokea 
edes siedettäväksi?

Voisimme sitten Palojoen rantamille ja Lähdepuistoon 
järjestää monenlaista kesätapahtumaa ja piknikiä… Yhtei-
siä kesäisiä lauluiltoja vaikka Perinkonujen ja Mieskuoron 
johdolla.

- - -
Reijo Välkkynen
www.olanextraa.fi  Orimattilan parhaaksi. Aina. Tässäkin 

lehdessä on taas monta yritysjuttua.

Palojoessa sorsaa salaatilla… Kuva: Harri Korva

Ormaxin tiilikatto sopii
suomalaiseen maisemaan

Mauri ja Eila Papinaho ovat tyytyväisiä Ormaxin tiilikattoon, joka antoi kodille uutta upeaa näkyvyyttä. Myös 
Ormaxin edustaja Birgitta Pollari on tyytyväinen onnistuneesta projektista.

Orimattilan Kankaanmäellä Mau-
ri ja Eila Papinahon omakotitalo 
ja ulkorakennus ovat kokeneet 
ison muutoksen, kun ensin ra-
kennukset ulkovuorattiin pont-
tilaudalla ja sitten vielä uusittiin 
katot. Kattoratkaisuksi nousi Or-
max Protector mustat tiilet, ja 
näin samalla suosittiin orimatti-
lalaista osaamista, kun hankittiin 
kattotiilet, jotka on valmistettu 
Ormaxin Pennalan tehtaalla.

- Meillä vanha katto oli jo ruma 
ja kulunut, ja haaveissa oli jo 
pidemmän aikaa ollut tiilikatto, 
koska tiilikatto on kaunis ja pitkä-
ikäinen. Ormax on tuttu brändi ja 
merkki Suomessa, ja haluamme 
suosia mahdollisimman paljon 
suomalaisia tuotteita ja suoma-
laista laatutyötä. Kaiken kuk-
kuraksi tiilet saatiinkin omasta 
pitäjästä, selvittävät Mauri ja Eila.

- Tilasimme katon Suomen 
KattoCenteriltä, joka myös 
huolehti katon asennuksesta 
ja vanhan katon purkujätteen 
poisviemisestä. KattoCenterin 
henkilökunta tuli ottamaan mitat 
molemmista rakennuksista ja 
teki kustannusarvion. Ja tekivät 
myös hyvän kattotyön.

Uusi katto on nyt palvellut 
vuoden verran Papinahon ra-
kennuksia ja tyytyväisiä ollaan.

- Kauniin ja kestävän katon 
alla on lämmin asua, ja sateen 
ropinakaan ei häiritse, eikä va-
lintapäätös käyttää juuri Ormaxin 
kattotiiliä ole kaduttanut.

- Suosittelemme Ormaxin 
tiilikattoa lämpimästi muille-
kin kattoremonttia harkitseville.

Laadukkuus
ja kestävyys

Extraa kyseli Ormaxin edustaja 
Birgitta Pollarilta ajankohtaista 
kattotiiliasiaa.

Ormaxin tiilet ovat hyviksi ja 
laadukkaiksi havaittu ja ne kes-
tävät hyvin Suomen vaativissa 
olosuhteissa.

- Pitkäjänteisen ja laaduk-
kuuteen tähtäävän työn tu-
losta. Valmistamme tuotteita, 
jotka suojaavat suomalaisten 
omaisuutta. Siksi on tärkeää 
että tuotteet kestävät luvatut 

70 vuotta. Olemme kiinnittä-
neet laatuun aina huomiota, ja 
meillä on ollut ISO-serfikaatit 
jo 90-luvulla ensimmäisten 
rakennusmateriaalivalmistaji-
en joukossa, Birgitta selvittää.

- Laadun kehittäminen jatkuu 
edelleen. Viimeisin laitehan-
kinta on röntgen, joka varmis-
taa, että tiili on myös sisältä 
ensiluokkaisessa kunnossa.  
Ormaxilta saa myös apua, kun 
suunnittelee tiilikattoa uuteen 
rakennukseen tai remontoitavaan 
kohteeseen.

- Aina autamme asiakasta ja 

meillä on myös valtakunnallinen 
yhteistyökumppaniverkosto, josta 
varmasti löytyy apu asiakkaan 
tarpeisiin. Lahden talousalueella 
on useampia kattofirmoja, jotka 
auttavat remontin suunnittelussa 
ja toteutuksessa. 

- Kaikki rautakaupat myyvät 
meidän tuotteita ja nettisivuil-
tamme löytyy paljon kattoasen-
nusfirmoja, joille on yhteistä se, 
että ovat tehneet kattoja pitkään 
ja ovat käyneet Ormaxin kou-
lutuksissa. 

Birgitta kertoo, että näin syk-
syllä puiden lehtien varistua on 
hyvä tarkastaa katto. Puhdistaa 
se roskista ja lehdistä rännejä 
myöten.

Jos katto ollut pikkusen huo-
nolla hoidolla ja siihen on päässyt 
kertymään kasvustoa tai muuta 
likaa, niin pesu Ormaxin katto-
pesuaineilla hoituu helposti ja 
turvallisesti.

- Pesuaineet ovat biohajoavia, 
eli luontoystävällisiä, eivätkä va-
hingoita katteen pintaa. Siisti 
katto -tuote levitetään kuivalle 
katolle ja jätetään siihen. Valo, 
aurinko ja sade hoitavat loput. 
Tehopesu-tuote silloin, kun kat-
to on ollut jo pitkään huonolla 
hoidolla, sillä se irrottaa myös 
noen ja rasvan tai kun halutaan 
nopeasti puhdas katto.

- Painepesurilla pesu ylhäältä 
alaspäin. Jos teet työn itse, niin 
muista kuitenkin turvallisuus ja 
käytä asianmukaisia turvavarus-
teita, sillä märkä katto on liukas. 
Lisätietoja: ormax.fi tai Birgitta 
Pollari 040 7595284 Papinahon talo ennen saneerausta.

”
Kauniin ja kestävän katon alla on lämmin 
asua, ja sateen ropinakaan ei häiritse, eikä 
valintapäätös käyttää juuri Ormaxin kattotiiliä 
ole kaduttanut.
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Ajankohtainen 
hankinta: 
Lämmin 

silkkivillakerrasto

www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

Käkeläntie 11,
Orimattila
Varaa aikasi
040 705 9098

Hoida ihosi syyskuntoon

-ihonhoitotuotteet
Eivät sisällä säilöntä- ja
väriaineita eikä hajusteita

Taru Karoliina
Intuitiivinen näkijä. 
Teen tulkintoja
myötätunnolla ja
 rakkaudella. 

30min/35 Eur
60min/50Eur
Puh. 050 3473668
taru.astikainen1980@gmail.com

Tuttu mm. AstralTV:stä
Suomen tunnetuin,
TAROT -tulkitsija
TUULA HUHTALA
Tarot-tulkinnat alk. 15 min. 20€.
041 7071920
tuula.huhtala@windowslive.com
Katso lisää netistä:
www.tarot-tuula.fi

Lokakuussa tulee

ke 12.10.0.
OPKK:n myyntineuvottelija Piia Stolpe:

Tykkään tehdä ihmisten kanssa töitä

Lainojen korot ovat alhaalla:

Nyt kannattaisi
tehdä remonttia 

Moni saattaa juuri nytkin miettiä 
remonttia, joko sisällä keittiö-
remppaa tai sitten vaikkapa 
taloon uusi katto. Mitä siinä 
kannattaa ensimmäiseksi poh-
tia ja tehdä, jotta saa projektin 
liikkeelle ja hommat käyntiin, 
sitä Extraa poikkesi kysymään 
pankinjohtaja Mikko Purmoselta 
Osuuspankista.

- Aluksi kannattaa kartoittaa 
minkälaista remonttia on tarkoi-
tus tehdä, ja jos remonttiin tarvi-
taan rahoitusta pankin kautta, niin 
on hyvä olla yhteydessä pankkiin 
jo riittävän aikaisessa vaiheessa.  
Voidaan sitten arvioida minkä 
suuruiseen remonttilainaan on 
mahdollisuuksia, selvittää Mikko.

- Remontin kustannusarvion 
saa rakennettua realistiseksi, jos 
on hankkinut muutamia tarjo-
uksia remontin toteuttamisesta. 
Samalla kannattaa miettiä mitä 
kaikkea olisi hyvä remontoida 
kerralla

- Yhteyttä voi ottaa joko teke-
mällä verkon kautta luottohake-
muksen, jonka jälkeen olemme 
yhteydessä tai varaamalla ajan 
lainaneuvotteluun joko soittamal-
la palvelunumeroomme 010 257 
1551 tai varaamalla ajan Op.fi 
–verkkopalvelun kautta.

Verkkopalvelu näyttää vapaa-
na olevat ajat, joista voi valita 

itselleen sopivimman.
- Lainaneuvottelua voidaan 

käydä joko puhelimessa, kasvok-
kain konttorissa tai digitaalisesti 
verkkoneuvottelulla.

- Nyt 1.7. voimaan tullut laki 
enimmäisluototussuhteesta kos-
kee myös korjausrakentamista.

Remonttilainan suuruus riip-
puu luotonhakijan maksuky-
vystä ja käytettävissä olevasta 
vakuustilanteesta ja mikäli va-
kuuksia ei ole käytettävissä on 
olemassa myös vakuudettomia 
luottovaihtoehtoja. On siis tär-
keää keskustella myös pankissa 
remonttisuunnitelmista jo riittä-
vän alkuvaiheessa, että tiedetään 
minkä suuruiseen lainamäärään 
on mahdollisuuksia.

Lopuksi vielä kysymys Mikolle: 
Suositatko ihmisiä nyt investoi-
maan ja tekemään remppaa, ja 
myös kuluttamaan enemmän, 
jotta saadaan vauhtia Suomen 
talouden rattaisiin?

- Nyt lainojen korot ovat histo-
riallisen matalalla tasolla ja näin 
ollen investointien tekeminen 
myös velkarahalla on edullista. 
Investointien tekemiseen ja rahoi-
tuksen ottamiseen vaikuttaa silti 
jokaisen oma henkilökohtainen 
tilanne ja tarve, jonka merkitys 
on mielestäni kaikkein suurin, 
Mikko toteaa.

- Tervetuloa neuvottelemaan remontti- ja asuntoon 
liittyvistä lainoista, Mikko toivottaa.

Tammikuun alusta Orimatti-
lan OP-Kiinteistökeskuksessa 
harjoittelijana ja huhtikuusta 
eteenpäin myyntineuvottelijana 
toiminut Piia Stolpe panostaa 
asiakaspalveluun.

- Asuntomyynnissä on aina 
monta kiinnostavaa tekijää, 
liittyen asuntoon ja sen omis-
tajaan. On ihana tavata erilaisia 
ihmisiä ja sitten päästä tekemään 
heidän kanssaan yhteistyötä. Py-
rin auttamaan ja ratkaisemaan 
myyntiasioissa niin, että asiakas 

on varmasti tyytyväinen, sanoo 
Piia reippaana.

- Opiskelin merkonomiksi ja 
sain työharjoittelupaikan Orimat-
tilan Osuuspankista, jossa kertyi 
monenlaista uutta työkokemusta. 
Kun Siivosen Juha jäi OP-Kiin-
teistökeskuksesta vuorotteluva-
paalle, niin sain jatkaa täällä ja 
nyt opiskelen KiAT-ammattitut-
kintoa markkinointi-instituutissa 
Helsingissä. Aion siis tosissani 
kiinteistönvälittäjän uralle!

- Olen jo tehnyt kauppaa ja Tämä kaunis koti on myynnissä Myrskylässä.

- Myyntityö ja asiakaspalvelu on mun juttuni, Piia 
sanoo.

jatkossa pyörin entistä enemmän 
juuri Orimattilan ja Myrskylän 
alueilla, joten kannattaa ottaa 
yhteyttä ja tehdään yhdessä 
sitä parasta asuntokauppaa, 
Piia toivoo.

- Ohessa on uusi myyntikoh-
de Myrskylästä, johon itsekin 
ihastuin heti ensi silmäyksellä. 
Kuka haluaa ihanan kodin luon-
nonkauniista Myrskylästä, niin 
se on nyt tässä:

Ok-talo Myrskylä
Kankkila, Holvistontie 93, 4h, k, s, 78,0
Esittely: su 18.09. klo 12:00-12:45 
Esittelijä: Piia Stolpe, 040 1951535
Myynnissä on kauniisti pidetty ja remontoitu koti Kankkilasta, iso 
piha ja puutarha. Asunnossa on kolme makuuhuonetta, valloittavan 
iso kuisti kesähuoneena. Keittiö ja pesutilat ovat uusittu 2012, 
ja reilusti säilytystiloja. Olohuoneessa on kaunis Tulikivi-takka. 
Piharakennuksessa on sepän paja ja varastotilaa. Maalaismai-
semaa ja Myrskylän palvelut lähellä.

Paljon kuvia Opkk.fi -sivuilla, kohde 570334.
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KEHRÄÄMÖN SYYS-
MARKKINAT
lauantaina 10.9. klo 9-13

MARKKINAMEININKIÄ
REIPPAITA TARJOUKSIA
MARKKINAMYYJIÄ ym.

annos

ALFA MOVERILLA
klo 11.30-12.30
JUMPPAILUA ja

TEMPPUILUA
LAPSILLE 2€/lapsi
Myös vanhemmat

tervetuloa mukaan!

Klo 9 alkaen maistuvaista
Anjan keittämää
HERNEKEITTOA 4€ 
- sisältää voileivän.
Myös mukaan 5€/litra. Tule!

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 aika asentaa
ILMALÄMPÖPUMPPU
ennen kuin talven
pakkaset yllättää!

Olemme mukana 
10.9. SYYS-

MARKKINOILLA
Värisilmän pihassa.

PELAAMO ORIMATTILA 
Erkontie 16
16300 Orimattila

Avoinna:
ma-pe 9-21
la 9-18 | su 12-18

TERVETULOA!

MARKKINAKAHVIT
JA SYYSTURNAUS

Bling-automaateilla Etuasiakkaille 
lauantaina 10.9. klo 10–13

Tutustu internetissä
Orimattilan kaupungin
omakotitonttitarjontaan

Asu ja
viihdy

Orimattilassa

Markkinat
kutsuu meikää
Käyn jo perjantaina napsimassa 
Akku ja Varaosan makkarat, heti 
kun pääsen koulusta ja sitten 
lauantaina synttärikahveelle, 
vaikken niin kahvista välitäkään.

Kierrän joka kaupan ja kysyn 
mitä on tarjolla ja millaiseen 
markkinahintaan!

Kynttiläpajalla
täyttä tohinaa…
Kynttiläpajalla on koko kesän 
ollut reipas meininki päällä, kun 
pajalla valmistetaan kynttilöitä 
syksyyn ja jouluun. Aidot kynttilät 
kun ovat ja pysyvät aina, sillä ei 
niiden kauneutta ja tunnelmaa 
voita mikään.

Kesän myötä kynttiläpajalle 
saapui myymälävastaavaksi 

Elli Sinkkonen, joka on aiem-
minkin ollut Maria Drockilan 
palveluksessa.

- Olen ollut Marian jouluse-
sonkimyymälöissä Lahdessa 
ja Joensuussa sekä viimeksi 
sesongin 2014-2015 kiertänyt 
myynninkouluttajana myymälöis-
sä, joita on ympäri Suomen. Tänä 

vuonna sesonkimyymälöitä tulee 
jälleen noin 15, Elli selvittää.

- Tulin tänne kynttiläpajalle 
elokuun alussa ja näillä näky-
min olen ainakin kevääseen asti. 
Vastaan Orimattilan myymäläs-
tä, tuotteiden esillepanosta ja 
myynnistä sekä tapahtumista. 
Olen myös toimiston puolella, 
varsinkin kun sesonki jälleen 
alkaa.

Elli tykkää työstään, sillä 
kynttilät ovat omalla tavallaan 
lumonneet hänet.

- Se kauniiden kynttilöiden 
luoma fiilis ja asiakkaat, se 
vaan on paras juttu!

- Odotan jo innolla jouluseson-
kia. Nyt myymälässä vaihtuu vali-
koima, kun kesävalikoima lähtee 
pois syyskuun lopulla ja sitten 
alamme rakentamaan joulua.

- Olemme syysmarkkinoille 
10.9. mukana, ja silloin meillä 
alkaa kesätuotteiden alennus-
myynti ja samalla myös pääsee 
nauttimaan elävien kynttilöitten 
loisteesta kynttilähuoneeseen. 
Perinteinen kynttiläpajan joulu-
navaus sekä kanta-asiakasilta 
joulupuuroineen myös pidetään, 
mutta niistä kerrotaan ajankohta 
myöhemmin.

- Maria Drockila Oy täyttää tänä 
vuonna 18 vuotta ja lokakuussa 
pidetään kynttiläpajalla synttä-
rijuhlat kahvituksineen.

- Tervetuloa kynttiläpajaan 
ihastumaan kauniisiin tuottei-
siin ja ostoksille, Elli toivottaa.

Elli tuli kynttiläpa-
jalle myymälävas-
taavaksi. Hän lupaa 
iloisen vilkasta 
loppuvuotta.

Orimattilan Autopesu
tekee puhdasta jälkeä
Parisen vuotta Kehräämöllä 
toiminut Orimattilan Autopesu 
on saanut jalansijaa ja kiitosta 
käsin tehdystä autopesusta ja 
-vahauksesta.

- Pesen ja vahaan autoja kä-
sin, joten se on tehokasta joka 
tavalla. Silloin tulee varmasti 
puhdistettua myös ne hankalat 
paikat, kuten sisätiloissa penk-
kien aluset ja ovet tiivisteistä 
alkaen, selvittää yrittäjä Kemal 
Yildirim.

Auto saa Kemalin käsissä hel-
lävaraisen kohtelun ja mitään 
naarmuja ei pääse syntymään, 
vaan pikku naarmutkin korjaan-
tuvat, kun vahataan.

Esimerkiksi Total pesu maksaa 
120 euroa ja se sisältää auton 
ulkopesun ja supertäydellisen 
sisäpuhdistuksen sekä kemialli-
sen märkäpesun istuimille, jotka 
myös raikastetaan ja kuivataan.

- Total pesussa auto kastellaan 
painepesurilla sumuttaen liuo-
tinainetta, joka vaikuttaa kaksi 
minuuttia. Kaikki hiekat ja lika 
saavat kyytiä. Sitten huuhtelu 
ja sen jälkeen pesen auton 
hellävaroin autoshampoolla, 
pesuhanskalla ja sienellä. Sitten 
pesurilla huuhtelua ja huolellinen 
kuivaus käsin, ikkunat, ovet…

- Sisäpesussa käydään kaik-
ki pinnat läpi, kojelauta, oven 

väliköt. Myös ikkunat sisäpuo-
lelta saavat tehokkaan pesun 
Autoglymin lasinpesuaineella. 
Penkkien päälliset pestään pe-
suimurilla, joka imee liat pois. 
Auton pitää jäädä yöksi, kun 
se kuivataan sisäpuhaltimella. 
Penkit ovat kuin uudet, Kemal 
sanoo.

- Kaikki kemikaalit ovat vesi-
liukoisia ja siten luontoystävälli-
siä. Kannattaa kysyä autopesua 
tai vahausta, jotka teen aina 
nopeasti ja tehokkaasti. Homma 
sujuu joka säällä Kehräämön 
sisäpihan hallissa.

Kemalin tavoittaa numerosta 
044 082 2311.

- Auto saa hellävaraisen käsipesun, joka ei taatusti naarmuta maalipintaa, Kemal 
selvittää.
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Arvonta suoritetaan lauantaina 10.9.2016 klo 13:00 jälkeen 
kaikkien tästä ilmoituksesta facebookissa tykänneiden, 

sekä Orimattilan syysmarkkinoilla OP:n / OPKK:n pisteellä 
(os. Erkontie 11, Orimattila) arvontaan osallistuneiden kesken.

VOITA KYLPYTYNNYRI 
VIIKONLOPUKSI KÄYTTÖÖN!

ORIMATTILA

Tuplaa ”tsäänssisi” ja tule myös käymään
syysmarkkinoilla klo 9-13 välisenä aikana!

Peräkärryn päällä oleva kylpytynnyri on noudettavissa
(peräkoukullinen auto oltava) perjantaina ja palautus

maanantaina, 16.9 - 30.11.2016 välisenä aikana.

Yhteistyössä Nikke Areena Oy, Viljamaantie 4, 16300 Orimattila

Opkk
Orimattila

ja mittatilausompelua
syysmarkkinoilla 10.9.
Kehräämöllä klo 9-13.

Friendtex ja Once 
-muotivaatteiden
syysmallisto 2016

Järjestetään myös muotikutsut.
Myynti: MILLA SIIRI 040-5895123, milla.siiri@yip.fi
Mukana myös Pirä ittestäs hualta -tapahtumassa 15.10.

Syysmarkkinat hehkuu
jo ruskan väreissä 10.9.
Orimattilan kauppojen ja 
liikkeitten perinteisiä syys-
markkinoita vietetään nyt 
lauantaina 10.9. kello 9-13 
keskustan alueella. Taas 
on luvassa monenlaista 
touhua ja toimintaa, tar-
jouksia, esittelyjä ja myös 
tarjoilua. Ohessa pähkinän-
kuoressa mitä missäkin 
tapahtuu.

Kehräämöllä
myyjiä ja ale

Anjan hernekeitto ja sop-
patykki löytyy tällä kertaa 
Kehräämöltä, jossa tarjolla 

on maistuvaa hernesoppaa 
4 euron hintaan, samaan 
syssyyn saa myös voi-
leipää. Soppaa myydään 
myös mukaan 5 euroa litra.
Kynttiläpaja Maria 

Drockilassa on hurja ale, 
kun kesätuotteita lähtee 
peräti -70 prosentin alen-
nuksella. Nyt saa edulli-
sesti luotua nautintoa ja 
valoa pimeisiin iltoihin.

Markkinamyyjiä on ilmoit-
tautunut myös mukaan, 
tarjolla on leivonnaisia, 
käsitöitä ja upeita naisten 
vaatteita!

Alfa Moverissa on kello 

11.30-12.30 lapsille jump-
pailua ja temppuilua Piian 
johdolla. Tunnin hinta on 2 
euroa/lapsi ja vanhemmat 
pääsevät mukaan lastensa 
kanssa.

Erkontien
erikoisjutut

Orimattilan Osuuspankki 
ja OP-Kiinteistökeskus 
tempaavat pankin nurkalla 
ja esittelevät ajankohtaista 
asiaa. Kannattaa osallistua 
myös arvontaan, jossa voi 
voittaa kylpytynnyrin käy-
tön viikonlopuksi!

VeikonKoneessa tarjo-
usten lisäksi löytyy esit-
telykoneita edulliseen 
hintaan, kannattaa kysellä.
S-Marketin kauppa-

keskuksessa on vilinää, 
tarjouksia…
Ray Pelaamossa on 

syysturnaus ja tarjotaan 
markkinakahvit klo 10-13.

Kärrytiellä 
on meininkiä,
pomppulinnaa
Akku ja Varaosa juhlii lau-
antaina nelikymppisiään 
ja silloin nautitaan juhla-
kahvit. Luvassa on myös 
poskettomia tarjouksia.

Värisilmässä on tarjolla 
ulkokirppiksellä jäännös-
maaleja, tapetteja, laatto-
ja ym. Nyt on myös eriä 
parkettia poistohintaan 
alkaen 15 euroa neliö! 
Katso myös alareunassa 
oleva Värisilmän arvonta 
ja voita satasen lahjakortti 
tapettiostoihin.
Värisilmän pihassa on 

esittelijöitä, mukana 
ovat ainakin Mikrobetoni 
sekä Reijo Teva ilmaläm-
pöpumppuineen. Lapsille 
on tarjolla pomppulinnaa.
Sähköasennus lataa 

taas ulkomyyntiin kaikkea 

Syysmarkkinoilla on aina vilskettä. Kannattaa poiketa ja tavata samalla tuttujaan.

Värisilmän ARVONTAKUPONKI
Tule ja arvaa montako mallitapettirullaa löytyy Värisilmän
myymälästä? Voit voittaa 100 euron tapettilahjakortin!

Mallitapettirullia on yhteensä ............................................. kpl

Nimi ...........................................................................................

Osoite ........................................................................................

Puhelinnumero ..........................................................................

Osallistu arvontaan ja palauta tämä kuponki
syysmarkkinoilla Värisilmään. Kiitos.

SYYSMARKKINAT
LAUANTAINA 10.9. kello 9-13
TARJOUKSIA - TARJOILUA - MEININKIÄ
KEHRÄÄMÖLLÄ markkinamyyjiä,
naisille syksyn muotivaatteita ja
tietysti Anjan hernekeittomyyntiä
ERKONTIELLÄ Osuuspankin edessä
voi voittaa kylpytynnyrin käyttöön

KÄRRYTIELLÄ reilua markkinahumua

yllättävää...
VahvaTassussa esitel-

lään Eukanuban eläin-
lääkäriruokia klo 10-14 
sekä järjestetään lapsille 
pehmolelujen match-show. 
Sähkö- ja Konehuol-

tokeskuksessa on Fu-
jitsun Maarit Auvinen 
esittelemässä ilmaläm-
pöpumppuja, esittelyssä 
myös ilmalämpöpumpun 

suojakatos.
Kuumakupissa tarjolla 

herkkuja ja kahvia.
- - -

Mukaan syysmarkkinoille 
mahtuu vielä markkina-
myyjiä ja tuote-esittelijöi-
tä niin Kehräämölle kuin 
Värisilmän pihaan, myös 
peräkonttikirppismyyjiä. 

Tehkää hyvin!
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ORIMATTILAN SÄHKÖ- JA
KONEHUOLTOKESKUS OY

FUJITSUN esittelijä Maarit Auvinen
paikalla 10.9. klo 9-13.  

KÄRRYTIE 4, ORIMATTILA/
HUOLTOPORTTI Sillankorvankatu 50 Hyvinkää

puh.03-872872 ja 050-443 5245

VARAUDU NYT
LÄMMMITYSKAUTEEN

Meiltä ilmalämpöpumppujen lisäksi myös poltto-
maalatut, kotimaiset ilmalämpöpumppujen

laadukkaat SUOJAKATOKSET!

NYT MEILTÄ MYÖS

ILMALÄMPÖPUMPUT

Pehmolelujen match-show
Pehmolelut esillä pe-la, tuo oma 
pehmoliinisi näyttelyyn viimeistään 
perjantaina, yleisö valitsee voittajan, 
joka ilmoitetaan la klo 14

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

-20%
Koirien kurapuvut

-20%
Akvaariotuotteet

ik

Eukanuban 
eläinlääkäriruokien 

esittely 10 - 14, 
apua erityisruokavaliota 
tarvitseville kissoille ja 

koirille.

Kahvia ja 
pullaa sekä 

lapsille popcornia
(n. 150 ensimmäiselle)

SYYSMARKKINOILLA TAPAHTUU!!

Akku ja Varaosa Oy juhlii

Topi on myynyt auton
varaosia jo 40 vuotta!
Vuonna 1981 ilmestyneessä Kär-
rytien erikoisliikkeitten omassa 
lehdessä oli juttu Orimattilan 
Akku ja Varaosasta. Otsikkona 
oli silloin osuvasti: Topi auttaa 
automiestä mäessä!

Ja niinhän Topi Turkulainen 
on auttanut jo 40 vuotta. Eikä 
pelkästään automiestä, vaan 
myös autonaisia on mahtunut 
useita mukaan vuosien saatossa. 

- Ei sitä asiakasmäärää pysty 
edes arvioimaan, sillä heitä on 
tuhansia, joita olemme saaneet 
palvella täällä Akku ja Varaosas-
sa, Topi muistelee. Hän lisää, että 
kaikki yrityksen työntekijät ovat 
tehneet hyvää työtä ja siksi ollaan 
tultu aina eteenpäin, vaikka 40 
vuoteen mahtuu ainakin kolme 
pahaa lama-aikaa.

- Usko omaan työntekoon ja 
nimenomaan hyvä asiakaspal-
velu sekä laadukkaat tuotteet 
ovat olleet kaiken perusta. 

Topi on Artjärven poikia ja pe-
rusti varaosaliikkeensä vuonna 
1976 keväällä, ja kaupanteko 
alkoi elo-syyskuussa, osoitteessa 
Erkontie 20, jossa nykyisin toi-
mii Autokoulu Baana. Sittemmin 
toiminta laajeni ja tiloiksi tulivat 
nykyiset Musculuksen tilat ja 
varaosamyyjiksi tiskin taakse 

asettuivat myös Kari Virkki ja 
Kai Lepistö, joka on ollut Akku 
ja Varaosassa jo 35 vuotta!

- On se aika mennyt nopsaan. 
Joka päivä on ollut mukava tulla 
töihin, kun työ on vaihtelevaa ja 
porukat reiluja, niin asiakkaat 
kuin työkaveritkin, Kaitsu sanoo.

- Väri-Masan kanssa sitten os-
tettiin tämä nykyinen Kärrytie 
4:n tontti ja rakennettiin tänne 
uudet tilat, Topi muistelee.

Tuhansia
varaosia

Akku ja Varaosaa voi syystä sa-
noa täyden palvelun varaosata-
loksi, sillä tuotteita löytyy heti 
varastosta yli 26.000 kappaletta 
ja lisää saadaan tilaamalla muu-
tamassa päivässä kymmeniä tu-
hansia, jopa satatuhatta erilaista.

- Silloin, kun aloitin varaosa-
myynnin, niin tuotteita taisi olla 
tuhannen verran. Silloin ykkös-
tuotteita olivat tulpat ja akut sekä 
pakoputket. Myös jarrukengät 
kuuluivat sen ajan autojen va-
rustuksiin, Topi muistelee.

- Suurin piirtein samoja ne yk-
köstuotteet ovat tänäänkin. Akut 
edelleenkin, jarrupalat, joita on 
ainakin 550 erilaista, jarrulevyt, 

ohjauksen osat, laturit, startti-
moottorit ja tietty pakoputket, 
listaa Kaitsu. Lisäksi erilaisia 
nesteitä, öljyjä, voiteluaineita, 
pesuaineita ym.

Huolto-osia löytyy myös trak-
toreihin, mopoautoihin, moot-
toripyöriin ja mopoihin, kuten 
öljyjä ja suodattimia.

Pelkistäen voi sanoa, että va-
raosia löytyy Akku ja Varaosasta 
auton pyöränosista aina anten-
niin asti.

Lauantaina
kakkukahvit

- Nämä 40 vuotta on ollut mie-
lenkiintoista aikaa. Alalla on ta-
pahtunut melkoisesti, kun autot 
ovat käyneet läpi lähes täydelli-
sen muutoksen. Nykyautot ovat 
sähköistyneet ja paljon on tullut 
tietotekniikkaa mukaan. Siinä 
pitää varaosaliikkeessäkin olla 
koko ajan hereillä ja tietää mikä 
sopii ja mitä varaosaa myydään, 
Topi pohtii ja toteaa, että hybri-
diautot ovat jo tulevaisuutta.

Topin ja Kaitsun mielestä paras 
varaosaliike on kauppa, jossa 
asiakasta palvellaan. Nettikaup-
pakin on paikallaan, kun sata 
varmasti tietää oikean varaosan, 
mutta tietääkö..?

- Me palvellaan aina ja pe-
riksi ei anneta, se on meidän 
mottomme, kun pärjäämme 
jatkossakin, Topi sanoo.

Ensi perjantaina 9.9. kello 
10-16 Akku ja Varaosa tarjoi-
lee grillimakkaraa ja lataa tis-
kiin valtakunnallisen IKH-ketjun 
erikoistarjouksia.

Lauantaina 10.9. sitten nauti-
taan 40-vuotiskahvit täytekakun 
myötä kello 9-13. Silloinkin on 
luvassa erikoistarjouksia, jotka 
kannatta katsoa tämän lehden 
keskiaukeamalta.

- Kiitos kaikille asiakkaille, 
yhteistyökumppaneille ja hy-
välle henkilökunnalle. Yhdessä 
ollaan tehty ja pärjätty, ja siihen 

Muistoja vuosien takaa. Taustalla Kai Lepistö, Mark-
ku Nisonen, sitten Topi Turkulainen ja Vesa Leino.

Nykyaikaa edustaa hybri-
diauto ja vanhoja muis-
toja nostattaa Corolla, 
jonka konepellin alle piti 
Topin ja Kaitsun tietty 
vilkaista.

suuntaan mennään jatkossakin. 
Tervetuloa juhlimaan kanssam-
me, Topi toivottaa.

Topin lisäksi yritys työllistään 
tänä päivänä viisi reipasta va-
raosamyyjää.

Tervetuloa mukaan
SYYSMARKKINOILLE!
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VIETÄMME 40-V. SYNTTÄREITÄ 9.-10.9.

ORIMATTILAN AKKU JA VARAOSA Oy Kärrytie 4. Puh. 040-584 2831
Tarjoustuotteita rajoitettu erä. 
Tarjoukset voimassa 9-10.9.

4000  4000  

4000  4000  

4000  4000  

490  400 

490  400 

490  400 

490  400 

490  400 

4 kpl
2 kpl490  400 

TARJOAMME GRILLI-
MAKKARAA KLO 10-15.

PAKKASKAUSI LÄHESTYY!
VARTAN EDUSTAJA TESTAA AKKUSI 

ILMAISEKSI KLO 9-16.

PERJANTAINA 9.9.
TARJOAMME 

KAKKUKAHVIT.

LAUANTAINA 10.9.

OHEISET TARJOUKSET VOIMASSA PERJANTAINA JA LAUANTAINA.
Lasinpesuneste
-18C 2x5L= 10L

Ajovalopoltin 
12V H4 tai H7

Moottoriöljy
LiquiMoly 5W-40
2X5l =10 L

Led taskulamppu 
sis. paristot

Led työvalo
9-32V 48W leveä kuvio, 6000K

Varta alkaliparisto
10kpl, AA tai AAA koko

Led otsalamppu
8 ledillä 

Ajastinkello
mek. ulkokäyttöön

Ylläpitolaturi Bosch
12V 3,5A

40 40

1 erä/asiakas

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

Värisilmän

Tunnetila-palvelun 

avulla teemme 

sisustushaaveistasi

totta.

tunnetila.fi

Piristystä syksyn harmauteen

LOPUT 
ULKOMAALIT 

SYYSHINTAAN!

KAAPISTOT KUNTOON
- USKOMATTOMAAN

HINTAAN!

Liukuovikaapisto, 
peiliovilla
lev. 139cm, 
korkeus 208cm

299€
vain

Kylpyhuoneryhmä 
60 cm, vetolaatikoilla + peilikaapilla 

vain 399€

Kylpyhuoneryhmä 50 cm,
allaskaappi + allas + peilikaappi

vain 289€

LED- valopeili 60x70 cm

vain 169€

70x90 cm vain 189€

Upeat

laminaatit,
tule tutustumaan!

Meiltä kaikki tapettimaailman 
huippubrändit:pp

 

 

 

2390€
m2

vain

895€
m2

vain

Lattiatarjous!
Design Floor vinyylilankku

Laminaatti, muodikas 
Hacienda grey 8mm

inyylilankku

uodikas

Näe nyt suuri 
valikoima tuotteitamme 

vaikka kotisohvalla
osoitteessa 

www.varisilma.fi
Valitse ja pyydä 

tarjous yhteyden- 
ottolomakkeella 

www.otv.fi

Outlet osastolta 
keraamisia laattoja Alk. 690 m2

Perinteinen sisustustarvikkeiden kirpputori 
syysmarkkinoilla la 10.9.

Jokaiselle jotain - Tervetuloa tonkimaan!

Piristystä syksyn harmauteen

   Kärrytie 4, Orimattila P. 03-777 7444.

SÄHKÖASENNUSTYÖT
AMMATTITAIDOLLA

TILAA 03-7777444

LAADUKKAAT 
VALAISIMET

MONITOIMI-
TYÖKALUT

Ammattiliikkeestä laatua
työhön ja vapaa-aikaan

TUNNISTIN-
VALAISIN L585 S
- tunnistin valvoo
- liike sytyttää
- musta ja valk.

39,-
29,-TUNNISTIN

TARJOUS

Valaise kotisi!

Tarjous-

hinta

VARASTOSSA PALJON IHANIA 
SISUSTUSVALAISIMIA! 

Palvelemme
MA-PE

7.00-17.00
Tervetuloa!

JÄNNITTEEN KOETIN .......7,00
LIIKETUNNISTIN .......13,00
PALOVAROITIN ................7,00
POLKUPYÖRÄN
AJOVALO ...................14,00
YÖVALO ..........................  5,50

-LAATUA

SÄHKÖASENNUS TARJOAA
MARKKINOILLA 9.-10.9.
- Tervetuloa Kärrytien humuun!

Muista SÄHKÖTARVIKKEET

AIRAM ENERGIAN-
SÄÄSTÖLAMPUT

590
2 kpl

2,00/kpl

AIRAM LED-
VAKIOLAMPPU 
2kpl/pkt. 
- Teho 7 W
- Energialuokka A+
Täysi valontuotto heti, myös pakkasessa.

KÄRRYTIELLÄ TIETTY TAPAHTUU JA JUHLITAAN!!!

SYYSMARKKINAT
LAUANTAINA 10.9. klo 9-13. Kutsu kiirii kaikille!
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Carpe Diem - tartu tassuun
Koira, kissa, kani, kala, rotta, käärme, 
papukaija, minipossu.. Miksi meillä on 
lemmikkejä? Kysymys tuntuu yksinker-
taiselta mutta vastaus siihen on paljon 
monisyisempi ja jokaiselle lemmikinomis-
tajalle varmasti erilainen.

Lemmikit tuovat päiviin mielekkyyttä, 
lenkkiseuraa, hellyyttä. Jokainen omistaja 
löytää lemmikistään kauneutta, joka tuo 
kosketuspintaa luontoon.

Lemmikit ovat meidän vastuullamme 
ja me kaikki tahdomme varmasti antaa 
niille takaisin niiltä saamaamme vank-
kumatonta toveruutta.

Laadukkaalla ja tasapainoisella ruo-
kinnalla sekä tarjoamalla lajeille niiden 
taipumuksien mukaisia virikkeitä, saadaan 
konna kuin konna onnelliseksi.

Aina kaikki maailman hyvä tahto ei kui-
tenkaan riitä, vaan rakas olento saattaa 
reagoida saamaansa ruokaan epämielui-
sasti. Ja joskus oikean ruuan löytäminen 
on haastavaa.

Asiakaskohtaamisissa kuulee tarinoi-
ta nirsoista marsuista, herkkävatsaisista 
koirista, allergisista kissoista. Jatkuvasti 
edistyvä tuotekehittely on onneksi tuo-
nut markkinoille monia erivaihtoehtoja 
ja yleensä aina ongelmatapauksiin on 
löydetty jokin ratkaisu.

Koska ruokinta on niin tärkeässä osassa 
eläimien hyvinvointia, suhtaudutaan sii-
hen usein suurella kiihkolla ja mielipiteitä 
jakavia keskusteluja käydään hampaita 
paljastellen. Paras ohjenuora oikeaan ravit-
semukseen on yksinkertaisesti eläin itse: 
turkki, silmät, jätösten laatu ja yleiskunto.

Aivan kuten ihmiset, niin eläimetkin 
kaipaavat vaihtelevaa ravintoa ja uusia 
maku- tai suutuntumaelämyksiä. Joten 
ilahduta koiraa luulla, kissaa maksatahnalla 
tai jyrsijää jugurttinapeilla. Ennen kaikkea 
laadukas ja monipuolinen ruokinta ennalta-
ehkäisee mm. nivelrikkoja, kasvuhäiriöitä, 

tulehdustiloja ja ruuansulatusongelmia. 
Hyvin hoidetun eläimen elämänilo tart-
tuu myös omistajaansa ja auttaa meitä 
kaikkia säilyttämään pienen osan lap-
sekkuuttamme.

Näitä teemoja kunnioittaen syysmark-
kinoiden aikaan 10.9. Vahvassa Tassussa 
esitellään Eukanuban eläinlääkäriruokia 
klo 10 - 14 sekä järjestetään lapsille peh-
molelujen match-show. 

Jos kissasi tai koirasi kärsii esimerkiksi 

virtsakivistä tai ihonhoitoon liittyvistä on-
gelmista, tule ihmeessä hakemaan hyviä 
neuvoja lemmikkisi parempaa elämää 
varten. Anna samalla yleisöäänesi mie-
luisimmalle pehmoliinille.

Tahdon vielä loppuun kiittää teitä kaik-
kia mahtavasta vastaanotosta, jonka olen 
viime kuukausien aikana saanut. Tehdään 
tästä yhdessä mahtava juttu!

Katja, VahvaTassusta

- Kaupalla tavataan ja karvakuonoja rapsutellaan, sanovat Katja sekä 
Katri, joka suorittaa työharjoittelua VahvaTassussa.

Motoristit kävivät Jokivarren koululla
Elokuun 25. päivä Värisilmän pihalle kokoontui melkoinen joukko 
motoristeja. Kyseessä oli Motoristit Koulukiusaamista Vastaan 
-yhdistys, joka oli menossa Jokivarren koululle kertomaan kou-
lukiusaamisesta.

- Koulukiusaamista ei aiheuta ainakaan tiedon puute, vaan ongelma 
on asenteissa. Meidän tapamme kertoa vakavasta asiasta ei ole 
sormea tai nyrkkiä heristävä. Siksi tapahtumiemme puheosuus 

on vertauskuvallinen ja yhteisöllisyyttä ja kaverillisuutta koros-
tava. Viestimme on, että on tyhmää kiusata omiaan, motoristit 
korostavat sanomaansa koulujen oppilaille.

Motoristit Koulukiusaamista Vastaan -yhdistys on toiminut vuo-
desta 2013.

Kuva: Matias Karjalainen

- 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

Juttuvinkkiä tarjolla?
Extraa julkaisee mielellään erilaisia terveys- ja hoitojuttuja, 
myös luonnonmukaisista hoidoista.

Nyt kaivataan juttuvinkkiä vaikkapa shiatsusta, kiinalai-
sen lääketieteen hoidoista, intialaisesta päähieronnasta, 
homeopatiasta ym. 

Juttua tehdään hoidoista, jotka todella toimivat, ja joista 
on myös asiakkailla positiivista kerrottavaa. Mikäli tiedät 
ja voit suositella jotain hoitomuotoa, niin laita siitä viestiä 
sähköpostiin: reijomedia@hotmail.com tai tekstari: 050 336 
8425. Kiitos!

Ilkivaltaa
ja mopoilua
Kukahan lapsosista on Myllylän 
alueella taiteillut sähkökeskuk-
sen seinät hirveiksi. Nyt ei kyllä 
rapsahda kiitosta, vaan moiset 
töhrijät tulisi saada kiinni ja 
vanhemmat vastuuseen. Ky-
seinen sähkökeskus sijaitsee 
vielä kaiken kansan nähtävillä 
puistopolun varrella, kerrosta-
lojen kupeessa.

Samaista puistopolkua mo-
poillaankin surutta. Ilmeisesti 
Koivulan ja Lintulan alueen 
mopopojat siellä kaahaavat, 
kun jäljet johtavat aina Lintu-
laan saakka.

Nyt olisi isin ja äiskän syytä 
muistuttaa mopoilevia muksu-
jaan, ettei puistopoluilla mopoilla, 

jos kevyenliikenteen merkkiin ei 
ole lisätty ”mopoilla ajo sallittu” 
-lisäkilpeä.

Virkkeen takana olevilla teillä 
ja metsässä joku kaahaa mön-
kijällä. Sekään ei ole luvallista 
siellä puistometsikössä, vai?

Mopot kuriin!

Lapsista varoittava vilkkuvalo jää pahasti koivun 
sekaan.

Miksi ovet ei
aukene meille?
Eipä tarvitse ihmetellä, että Ori-
mattilan keskusta kuolee, kun 
liian moni kauppa on suljettu lau-
antaisin. Kyllä niin potuttaa, piti 
lauantaina 27.8. lähteä Lahteen 
asioimaan. Turhaan kävimme vai-
mon kanssa ensin hakemassa 
autolle pesua ja sitten kenkiä.

Jos te kauppiaat haluatte me-
nestyä Orimattilassa ja palvella 
meitä kuluttajia hyvin, niin pi-
täkää ovenne auki lauantaisin 
aamusta iltapäivän alkuun. Silloin 
meillä tavallisilla työtätekevillä 
on aikaa käydä erikoisliikkeissä. 
Mieluummin pankaa kaupan ovet 
kiinni maanantaisin, kun haluatte 
pitää sen vapaanne.

E ja S Santala

Valot ei näy
Luhtikyläntiellä ei näy koululap-
sista kertova vilkkuvalo, kun va-
lopylväs jää koivunlehtien taakse 
piiloon, kun mennään Koivulasta 
Luhtikylän suuntaan.

Nyt tietty kestää vielä hetken 
ennen kuin koivu pudottaa leh-
tensä, joten talvella taas vilk-
kuvalo näkyy taas. Kiitos, jos 
jaksatte vaivautua teknisellä 
puolella.

Yks matka-Masa

Sähkökeskus on sotkettu 
kamalaksi. Osattaisiin 
edes maalata kauniita 
kuvia, mutta kakkaa kans!

”
On tyhmää kiusata omiaan, 
motoristit korostavat 
sanomaansa koulujen oppilaille.
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Lokakuussa

saapuu
kotiin
ke 12.10.-16

VAALI TERVEYTTÄSI,
NOPEUTA PARANEMISTA

UUSI BEMER-SUKUPOLVI: Tehokas, kohdennettu
hoito pureutuu vaivojen syihin päivin öin ilman 

sivuvaikutuksia. Se täydentää kroonisten
sairauksien ja rappeumavaivojen hoitoa, edistää 

paranemista ja parantaa suorituskykyä arjessa, 
opiskelussa, työelämässä ja urheilussa. 

Tai jos luita menikin poikki, ainutlaatuinen
BEMER-biofysikaalinen terapia saa

kehon itseparantavat voimat liikkeelle.

Pyydä lisätietoa: Anne Rampa-Pajuvesa
Hoidot, vuokraus ja myynti:

Erkontie 23, Orimattila
puh: 040 5062239
www.bemer-partner.com/
hiusklinikka

Uusi BEMER sukupolvi

- nyt entistä pidempi vaikutusaika

ja erityinen uniohjelma

Parturi-Kampaamo Anne

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

Pirä ittestäs hualta
Kehräämöllä 15.10.
Merkkaa allakkaasi lauan-
tai 15.10. Kehräämö, ja tule 
kello 10-14 välisenä ai-
kana tutustumaan mitä 
jänskää on taas tarjolla 
Pirä ittestäs hualta –
tapahtumassa.

Viime kerralla väkeä 
kävi n. 500 henkilöä tutustu-
massa terveys-, kauneus, lii-
kunta- ja hyvinvointijuttuihin, 
paljon myös luontaistuotteita 
ja -hoitoja.

Kehräämön kakkosker-
roksessa ovat mukana Alfa 
Mover, Hellimö ja Gym23 sekä 
hierojia.

Kolmannessa kerroksessa 
on sitten ulkopuoliset esit-
telijät ja tuotemyyjät.

Tarjolla on sitä parasta mitä 
voit itsellei saada ja antaa.

Esittelijät ja näytteillea-
settajat voivat ilmoittautua 
s-postitse:

Piia Andelin, piia@alfamo-
ver.net

Kisse Laurila, kissehepo-
kangas@hotmail.com

Reijo Välkkynen, loistava.
polku@hotmail.com

Esittelypaikan hinta 30 eu-

roa. Sisältää pöydän, tuolin 
ja sähkön.

Tapahtuman takana mm: 
Kehräämö, Alfa Mover, Hel-
limö, T:mi Kisse, Orimattilan 
Näkökeskus ja Olan Extraa.

MLL:n kirppis
Pirä Ittestäs huolta tapahtu-
man kanssa samaan aikaan 
on myös suosittu MLL:n kirp-
pis Kehräämön Puotikujalla. 
Kirppispöydän hinta on 12€ 

ja MLL:n jäsenille 7€ , joten 
kannattaa lähteä mukaan 
myymään omia tavaroitaan 
ja vaatteita. Paikkakyselyt 
Orimattilan MLL:n kautta.

Hellimö: Keinoja kehonpuhdistukseen

Kesälomalla monella pääsi kunto hie-
man repsahtamaan. Tuli syötyä rasvaista 
grilliruokaa ja nautittua alkoholipitoisia 
juomia ehkä useampana iltana viikosta. 
Kolmen – neljän lomaviikon aikana ta-
pahtuneessa repsahtamisessa elimistön 
nestetasapaino on mennyt sekaisin, jota 
erityisesti liika suolan ja alkoholin nautti-
minen edesauttaa. Jos olo on turvonnut, 
apua löytyy läheltä! Ensin kannattaa pistää 
ruokavalio kuntoon ja muistaa nauttia tar-
peeksi vettä päivän aikana. Myös liikunta 
on elintärkeää. Suosittelen testaamaan 
Kehräämön Alfa Moverin erilaisia jumppia! 
Siellä on jokaiselle jotakin! 

Jos tuntuu, että ruokavalion ja liikunnan 
lisäksi kaipaa lisäbuustia aineenvaihdun-
taan, tule kokeilemaan Hellimön monipuo-
lisia palveluita. Ykkönen aineenvaihdunnan 
aktivoinnissa on infrapunasauna! Siitä on 
myös apua selluliitin poistossa, jos se on 
ongelmana. Tavalliseen saunaan verrat-
tuna infrapunasaunassa hikoillaan 2-3 
kertaa enemmän. Sen verran enemmän 
se aktivoi kehon toimintaa. Jos ei infrapu-
nasauna innosta, myös Äänisen aaltojen 
matalaäänihieronta aktivoi verenkiertoa 
ja stimuloi nestekiertoa. Siellä et hikoile, 
mutta rentoudut samalla! 

Muita keinoja aineenvaihdunnan akti-

vointiin ja kehosi puhdistukseen Hellimöllä 
on kuumakivihieronta, jossa lämmitetyillä 
kivillä tehtävä hieronta lisää aineenvaih-
duntaa hieronnan lisäksi myös lämmön 
vaikutuksesta. Viime lehdessä kertomani 
Levä-vartalohoito sopii tähän tarkoituk-
seen myös erinomaisesti, puhumattakaan 
Hemmottelevasta vartalonhoidostamme, 
johon kuuluu vartalon kuivaharjaus sekä 
hieronta. Kuivaharjaus on muuten erit-
täin hyvä kotikonsti selluliitin hoidossa! 
Tsemppiä jokaiselle arkeen paluuseen, 
tervetuloa hemmoteltavaksi Hellimölle! 

Hellimön löydät Kehräämöltä, osoite 
Pakaantie 1, Orimattila. Vastaanotto ja 
ajanvaraus Ma-Pe 8.30-16.30, La 10-15, 
p. 044-3773017, info@hellimo.fi 

Emma Malinen 

Liikuntavinkki: ”Kumppari”
Laitoin kerran viestiä liikun-
taryhmälleni, että tiedossa 
on kumpparijumppaa. Tämä 
herätti hilpeyttä ja kysymyksiä 
ryhmässä: ”Jumpataanko me 
kumisaappailla?” No ei, vaan 
tarkoitin vastuskuminauhaa 
tai jumppakuminauhaa :D. 

Vastuskuminauha on näppä-
rä ja edullinen välinen, jota voi 
käyttää monipuolisesti ja te-
hokkaasti niin kuntoutukseen, 
lämmittelyyn, avustamaan 
lihaskuntoliikkeissä (esim. 
leuanvedot) sekä lisärasituk-
sena kehonpainoharjoittelussa. 
Kaiken tämän lisäksi jumppa-
kuminauha ei vie tilaa, joten se 
on helppo ottaa mukaan mat-
kalle, meni sitten pidemmälle 
tai ihan vaan lähiympäristöön 
lenkille. Jumppakuminauhoja 
löytyy urheiluvälineliikkeiden 
lisäksi ihan monista marke-
teistakin ja vastuksia on eri 
vahvuuksia. 

Itse käytän ”kumpparia” 
varsinkin olkapäiden lämmit-

telyissä vahvistaakseni niitä 
sekä ehkäisemään mahdollisia 
rasitusvammoja. Vastuskumi-
nauhan avulla saan myös teh-
tyä erittäin tehokkaan kehon-
painotreenin koko vartalolle. 
Koska tykkään liikkua ulkona, 
saatan sujauttaa kuminauhan 
taskuun lenkille lähtiessäni. 
Sopivan tolpan tai puun luona 
voin sitaista kuminauhan sen 
ympäri ja tehdä samalla muu-
taman lihaskuntoharjoitteen. 
Näin on näppärästi kehitetty 
sekä aerobista kuntoa että 
lihaskuntoa. 

Liikunnallista syksyn alkua!
Kisse
Hyvinvointivalmentaja, per-

sonal trainer, hius- ja meik-
kitaiteilija

Lisää vinkkejä ja ajankoh-
taisia asioita Facebookissa: 
Tmi Kisse
tmikisse.weebly.com, tmikis-
se@outlook.com 
P. 040 594 3459 (ma-pe 
10-16)

Match Show Virenojalla 
24.09. klo 10.45 Virenojan koululla järjestetään jo perinteeksi 
muodostunut Match Show eli koirien leikkimielinen kauneuskilpailu.

Lisätietoa: koirat.com-sivustolta. Ilmoittautuminen koiraluokkiin 
alkaa klo 9.30. Show alkaa klo 10.45. 

Puffetti, arpajaiset ja lettu/makkarapiste!

Tervetuloa koko perheellä mukavaan ulkoilmatapahtumaan 
Virenojan koululle!

Anne Kaupin
pianokonsertti
György Ligetin Etydejä ja lohduttavaa 
Chopinia ja Bachia, Anne Kauppi, piano

Sunnuntaina 25.9.2016 klo 18.00 
Orimattilan taidemuseo, kulttuuritalo, 
Lahdentie 65

Liput ovelta 10 €, vain käteismaksu. 
Järj. kulttuuritoimi.
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Orimattilan Autopesu
Reippaat syystarjoukset:
AUTON ULKOPESU käsin
JA SISÄSIIVOUS (45€) ................39€

AUTON PESU+
KESTOVAHAUS 149€

Avoinna:
ma-pe 9-17

Puh. 044 0822311
Pakaantie 1, Kehräämö sisäpiha

AUTON
ULKOPESU 19€

(160€)(22€)

NYT NYT

NYT

Orimattilan
Perussuomalaiset

SALE ARTJÄRVI-myymälän edustalla Pajatie 2
lauantaina 17.9.2016 klo 10.00 – 13.00

tarjoamme MAKKARAA ja MEHUA.
Mukana Orimattilan Perussuomalaisten VALTUUSTORYHMÄ.

Perussuomalaisten teltalla voit ilmoittaa halukkuutesi myös 
Perussuomalaisten kuntavaaliehdokkaaksi.

Voit ilmoittautua  myös Orimattilan Perussuomalaiset
puheenjohtajalle Onni Hiltuselle, puh.040 1779783, 

onnihiltunen@luukku.com. tai sihteeri Miko Päiväranta, 
mjpaivaranta@gmail.com.

TUPAILLAT jatkuvat, Järjestötupa Rantatie 2 

Keskiviikko 14.9  sekä 28.9. Alkamisaika klo 18.00
Ilmoittaudu kuntavaali ehdokkaaksi. Tehdään yhteistyötä!

KAHVITARJOILU. Tervetuloa!

Kyytipojat hinaa 
ja kuljettaa perille
- Mukaan kyytiin otetaan 9300 
kilon maximipainolta olevia 
tavaroita. Kahdeksan metriä 
pitkälle liukulavalle mahtuu 
niin henkilö- kuin pakettiau-
totkin sekä traktorit, trukit.., 
luettelee yrittäjä Kai Sellgren 
Kyytipojista.

- Meillä on toiminta-alueena 
koko Suomi. Yleensä hinauk-
sissa ja siirtokuljetuksissa 
siirretään auto tai muu kone 

huoltoon tai korjattavaksi, kun 
sillä ei voi tai saa ajaa yleisillä 
maanteillä.

Myös maanviljelyskoneita ja 
trukkeja siirretään paikasta A 
paikkaan B, kun hinaussiirto 
on nopeampi vaihtoehto kuin 
esimerkiksi ajella trukilla kym-
meniä kilometrejä maantiellä.

- Kuljetettava kone tai laite 
saa olla korkeudeltaan enin-
tään kolme metriä, jotta pää-

semme kuljetusautolla vielä 
4,3 metrin siltojen alta.

Kai kertoo, että jonkin ver-
ran kuljetetaan myös isompaa 
kappaletavaraa, joka voidaan 
lähtöpäässä nostaa lavalle ja 
taas vastaavasti joustavasti 
purkaa perillä.

- Muuttoja en enää ole tehnyt, 
vaikka niin joskus mainostin-
kin. Mutta kaikkea hinaukseen 
ja siirtokuljetukseen liittyviä 

palveluja on tarjolla. Päivystys-
kin pelaa ympäri vuorokauden, 
ja matkaan lähdetään nopeasti, 
aina tilanteen mukaan.

Kyytipojat tarjoaa hinaus- ja 
siirtopalveluita niin yksityisil-
le kuin firmoillekin. Kannattaa 
soitella ja tiedustella kulje-
tushintoja numerosta 0500 
497 210. 

- Meillä palvellaan aina, Kai 
lupaa.

Tälle lavalle mahtuu 
pidempiäkin autoja ja 
koneita, sillä liukula-
valla on pituutta peräti 
kahdeksan metriä! Auto 
vaatii tilaa kääntyäkseen, 
eli ahtaisiin paikkoihin ei 
sillä pääse.

Maailman hiljaisin on
myös huipputehokas!
Orimattilan VeikonKoneessa on 
myynnissä maailman hiljaisin 
pölynimuri, jonka käyntiääni 
on melkein kuin kuiskaus, ai-
noastaan 58 desipeliä. Suun-
nilleen samaa äänitasoa kuin 
ilmalämpöpumpun sisäyksikön 
puhallus, joten kyseessä on tosi 
hiljainen imuri. Tämä Electrolux 
Zusanima58 on myös tehokas 
ja suodattaa käytännössä puh-
dasta ilmaa huonetilaan, eli ei 
jää mitään hajuhaittojakaan 
esimerkiksi eläinten karvoista.

- Kun imuroin eka kertaa täl-
lä Zusanimalla kotona olkkarin 
karvalankamaton, niin vaimokin 
yllättyi. Ei sitä, että imuroin, vaan 
sitä kuinka hiljainen ja tehokas 
se onkaan. Karvalankamaton 
seasta löytyi jopa pikkuisia 
lego-paloja, jotka imuri imaisi 
esiin. Vanha imuri huusi kyllä 
kuin hyeena, ja puhdistusjäl-
kikin oli heikkoa verrattuna 
tähän pihiääneen, naurahtaa 
kodinkonemyyjä Juha Ruohisto.

- Allergia- ja astmaliitto myös 
suosittavat Zusanimaa, koska se 
suodattaa imuroitaessa ilmaa ja 
ei päästä yhtään pölyä lävitseen. 
Imuriin saa myös hajunsyönti-
pussin, joka estää turhat tuoksut 
huonetilaan.

Imurissa on pestävä Allergy 
Plus -suodatin ja s-bag an-

ti-odour pölypussi, joka on 
kooltaan 3,5 litraa. Selkeä 
LED-näyttö kertoo mm. milloin 
on suodattimen ja pölypussin 
vaihtotarvetta. Imurissa on 12 
metrin siivousulottuvuus yhdeltä 
pistorasialta, joten sillä imuroi 
koko talon yhdestä pistokkeesta.

- Imurin teholuokka ja il-
manpuhdistus on A, eli paras-
ta A-luokkaa. Lattian pintojen 
puhdistus sujuu erittäin hyvin 
ja mattojen sekä myös kangas-
päällisten huonekalujen imurointi 
on tehokasta. Mukana on eri-
koissuulake pyörivillä harjaksilla 
karvojen ja pölyn tehoimurointiin 
tekstiilipintaisista huonekaluis-
ta, tyynyistä, matoista ja auton 
penkeistä.

- Ei tarvitse olla kovinkaan 
kummoinen letkunkäyttäjä, kun 
tällä imurilla saa aikaan pelkkää 
hyvää, Juha hymyilee.

Zusanima58 on niin hiljainen, 
että eläimetkään eivät sitä säi-
kähdä. Sillä voi imuroilla vaik-
ka silloin, kun lapset nukkuvat 
päiväunia tai vaimo katselee 
”Kauniita ja rohkeita”.

- Tervetuloa meille VeikonKo-
neeseen tutustumaan maailman 
hiljaisimpaan imuriin. Hintaa 
tuotteelle on 249 euroa, eli 
samaan hintaan kuin netti-
kaupastakin.

- Tämä imuri sopii hyvin 
myös miesten käteen. 
Sitä voisi joskus yllättää 
emännän ja imuroida 
kämpän, Juha suosittaa.

Jäitkö ilman Extraa?
Jaetaanko postilaatikkoosi Aluelehti,
mutta ei tule Olan Extraa-lehteä,
joka ilmestyy kerran kuukaudessa?
Jos jäit ilman pikkuista Extraa,
niin soita 02 900 100 47 ja anna
kunnon palautetta jakelumokasta,
tai viesti: reijomedia@hotmail.com

Se vaan on se 
paras juttu!
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Tekstailua
- Oletkos Eetvartti mukana 
facebookissa, kysyi yksi kurja?

– Olen, mutta en omalla ni-
melläni, ettei muija tiedä mun 
seikkailuistani, vastasin.

- No, oletko sitten se Kimmo.., 
eiku Timppa, se kaupungin ta-
votelluin poikamies?

- No, en todellakaan, vaikka 
olenkin naistenmies.

* * *
Huhuillaan, että kantrimeininkiin 
kesällä hurahtanut Freeband on 
myynyt koko vuoden keikkaka-
lenterin syksyksi aivan täyteen. 
Meikä otti asiasta selkoa. Ei pi-
tänyt paikkaansa. Mitään tilauk-
sia ei ollut jätkien kalentereissa, 
kun vakoilin Näverin vanhasta 
allakasta.

Yksi keikka on myyty ja sekin 
tuntui olevan remusakin oma 
järjestämä. Äijät nääs järjestelee 
Kehräämölle 19.11. pikkujoulubi-
leitä salaa. Puuhataan 60-70-lu-
vun bailuja, jossa tarjoillaan kuu-
lemma herkullisia jouluruokia 
ja juomiakin. Kaikille tarkoitetut 
pikkujoulubileet, höpö höpö.

Ei mene kaupaksi, jätkät saa 
juhlia keskenään Orcus bändin 
kanssa. Syökööt sapuskansa, 
juokoot kaljansa. Eetvartti menee 
kylläkin kuokkimaan, jos tarjo-
avat… 

* * *
Ennen tuota touhua meikä 

Parasta asiaa
Orimattilasta
Vast. toim./kustantaja
Reijo Välkkynen,
050 336 8425
ReijoMedia, Yt: 1896706-8
reijomedia@hotmail.com
Raitakuja 1 as 3,
16300 Orimattila
Paino: SLY-Lehtipainot Oy
Jakelu: Lahden Jakelut Oy
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
12.10.2016

torstaisin klo 17-19.
3. krs. Pekka

Löytty 044 3160 925

SUOMI-
TIKKAA

Kehräämöllä

Selvänäkijä 
Tuulia Mäntylä
Ajanvaraus 040-4108877

tai tuuma@suomi24.fi

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

Palvelemme teitä ma-pe 7-17

 sähköurakointi

 varastomyynti

mammuttikodin uusi kanttihirsi
 Muuttovalmis hirsitalo mallisuojatulla kanttihirrellä!

Uusi, raikas mallistomme nyt saatavilla. 
Ainutlaatuinen mahdollisuus täysin uudenlaiseen 
tyyliin Kanttihirrellä, tartu tilaisuuteen heti! 

Mammuttimyyjä Olli Kivi
p. 044 540 4000
olli.kivi@mammuttikoti.fi
Mammuttikoti.fi

Oktoberfestbuffa 
tarjolla alkaen
klo 18.00, 10 €
DJ puikoissa
22.00-03.30
Vapaa sisäänpääsy.

LA 1.10. TEHTAAN 3.
OKTOBERFEST

suurena oluen ystävänä käy 
nauttimassa Tehtaassa, kun 
siellä on eka lokakuuta oikein 
oktoberfestit. Nähdään shiellä!

* * *
Kuka peijooni varasti kirjaimet 
talokyltistä Myllylän alueella? 
Eikä ole muuten viime ilmas-
tomyräkässä tippuneet kirjaimet, 
samanlainen ollut jo puoli vuotta. 
Mitä lie talossa touhuttu, kun 
kirjaimetkin tippuu seinästä? 
Voipi olla vaikea löytää perille, 
jos tarvitaan raatokiitäjää tai 
palokuntaa…

* * *
Eetvartti käy usein Viljamissa vi-
hannesostoilla, samalla reissulla 
kun haen tulilientä naapurista. 
Meikää vaan ihmetyttää ne 
eräät tollot, jotka hypistelevät 
joka tuotetta. Varsinkin salaatit 
menevät poikki ja se ei kyllä 
naurata, kun ruukkusalaatti on 
jo valmiiksi silputtu.

* * *
Viime kerralla kyseltiin, että kuka 
taksimiehistä on hurahtanut gol-
fiin? Monia vastauksia tuli eri jut-
tuihin hurahtaneista, mutta golfia 
pelaavasta tuli vain muutama 
nimi. Ehdotettiin Teroa ja Ykää, 
myös joku Matti… Ota näistä 
selvää. Yksi kuvakin lähetettiin 
pelistä ja miehestä. Tunnetko 
kuka mielellään pelaa tällaista 
reikäpeliä punahousuisena? 
Ollaan jossain Kanarialla, jos-
sa mailapoika oli kait pikkasen 
kaljaan menevä?

* * *
Joku ei uskonut, että itse jou-
lupukki oli mukana kantrikul-
kueessa. No, onneksi saatiin 
siitä live-kuvaa satelliitista, jo-
ka normaalisti kuvaa Hennaa, 
mutta nyt jostain syystä löysikin 
väkipaljouden Orimattilan van-
hasta keskustasta. Siinä se on 
joulupukki pikku tuiskussa Jär-
vikylän traktorin lavalla ja laulaa 

isojen poikien lauluja. Hennasta 
ei tiennyt mitään, vaikka onkin 
Suomen tunnetuin pukki.

* * *
Meikä kävi tuossa elokuun lopul-
la vielä terassilla Lahden sata-
massa ja juttelin kolmelle tytölle 

puolisen tuntia, kun ystävällisesti 
halusin tietää enemmän heidän 
kulttuuristaan. Baarimikko tuli 
ja kertoi näiden olevan aurin-
kovarjoja…

* * *
Syysmarkkinat ovat kait nyt tu-
levana lauantaina. Niin jostain 
kuulin. Taisi olla Sähköasen-
nuksessa, jossa siitä yx neito 
kertoi ja sanoi, että tarjolla on 
silloin juhlakahvitkin, kun Topi 
juhlii nelikymppisiään. Siis Akku 

ja varaosa, toki Topikin on vielä 
hyvässä ajokunnossa.

Varmaan sitä Anjan hyvääkin 
on taas tarjolla jossain, sitä her-
nesoppaa. Mennään porukalla 
mukaan!

* * *

Meikä osallistui kanssa Ori-
mattilan Cruisinkiin. Paljon oli 
kauniita tyttöjä ja vanhoja autoja. 
Monen takapenkillä oli taatusti 
tehty temput. Niin kuin tehtiin 
ennen vanhaan Pengertien mäen 
metsikössäkin. Pikkupojat kävi-
vät heittämässä kävyillä paljaisiin 
persuksiin ja sitten karkuun.

* * *
Jos annat ymmärtää, niin ym-
märrä myös antaa.

E E T V A R T T I

Kuka kumma vei kirjaimet talokyltistä?

Joulupukki oli mukana kantrikulkueessa ja nautti 
innolla. Korpikuusen kyyneleitä.

Cruisingeissa oli väkeä ja autoja enemmän kuin Keh-
räämölle mahtui.

Ne olikin vain auringonvarjoja…
Kuka kumma taksimies pelaa golfia aatteenväriset 
housut jalassa?



12 7.9.2016

Tokkolantie 8, 16300 Orimattila

putkityo@orimattilanputkityo.fi

Orimattilan
Putkityö Oy

LVI-alan rautainen
ammattilainen
palvelee Tokkolantiellä yli
50 vuoden kokemuksella.

Meiltä vesi-, lämpö- ja
ilma-asennukset nopeasti!

Vaihda nyt vanha 
Oilon-öljypoltin uuteen,
hyvitämme toimivasta
polttimesta 110 euroa.

Poltintilaukset ja
huollot myymälästä: 040-513 8073 

Olemme myös 
Facebookissa

HYÖDYNNÄ WOIKOSKEN 
SYYSTARJOUKSET 
ORIMATTILAN K-MAATALOUDESTA! 

  Automaattimaski 
S777, DIN 9-13

AWOcyl –vaihtokaasupullot
10 l Argon, SK-18

    Puikkoinvertteri
Pico 162

Maksat jatkossa 
vain kaasusta!

Pieni ja kevyt, sis. 
puikkovarustuksen.

59 €

290 €

550 € 

Hinnat sis.alv. ja voimassa 16.9. asti.
www.woikoski.fi

K-Maatalous Orimattila/Maatalouspirkka Oy,
Vesitornintie 1

 Puh. 03 872530

www.ormax.fiORMAX!OTA

• 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, Käkelä okt 102/174 m2

Puutarhatie 3. 4h+k+s. ei e-tod*. Rauhaisalla paikalla 
vain reilun 2 km päässä koulusta ja palveluista. Asuinti-
loja kunnostettu 2010-11, samalla vaihdettu maaläm-
pöön, uusittu takka ja hormi. Aiemmin uusittu mm. ik-
kunat ja sokkeliremontti tehty. Reilu 2600m2 tontti, jolla 
reilusti tilaa niin lapsille kuin lemmikeille. Nyman 0400 
347758/Orimattila. Mh. 139.000 €. 572205

Orimattila, Ämmäntöyräs okt 75/98 m2

Äyräsmäentie 1. 3h+k+s. ei e-tod*. Pienenperheel-
le ihastuttava omakotitalo vain 2 km päässä keskustan 
palveluista. Vehreä pikku tontti n. 660m2, joka erotataan 
hallinnanjako sopimuksella.  Asunto remontoitu 2006, 
laitettu keittiö ja pesuhuonetilat, sekä pintaremonttia. 
Asuintilojen lisäksi 23m2 parvitilat tuovat lisää säilytys ti-
laa tai makuupaikkoja. Nyman 0400 347758/Orimattila. 
Mh. 99.000 €. 557630

 • Rivi-, pari- ja puutalot

Orimattila, Hietana paritalo 58,5 m2

Hietanantie 612 A. 2h+k+s. ei e-tod*. Heti vapaa asun-
to Artjärven Hietanassa, maalaismiljöössä. Asunto on 6 
huoneiston paritalo yhtiössä. Huoneistossa sähkölämmi-
tys ja kamina/takka. Oma sauna ja pikku terassi. Vuokran 
lisäksi sähkö ja vesimaksut. Vuokravakuus 900EUR. Ny-
man 0400 347758/Orimattila. Vuokra 450 €. 567184

 • Kerrostalot

Orimattila, Keskusta kt 107 m2

Erkontie 24 B. 4h+k+s+terassi. B*. 2009 valmistuneessa 
As Oy Juonalan Helmessä läpitalon päätyhuoneisto kä-
tevästi 1. kerroksessa. Esteetön kulku autohallista, ilman 
noustavia portaita.. Hyväkuntoinen asunto, parkettilattiat, 
viihtyisä terassi sisäpihan puolella. Tilavat huoneet ja hy-
vät kodinhoitotilat.  Kaikki peruspalvelut, kirjasto, kirkko ja 
koulut lähellä. Nyman 0400 347758/Orimattila.  
Mh. 151.152 € Vh. 199.000 €. 552388

Juha Siivonen
Vapaalla/ 
lomalla

Mika Nyman
myyntipäällikkö

LKV, YKV 
yleisauktorisointi

0400 347758 
mika.nyman@op.fi

Jussi Mattila
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 570 2725

jussi.mattila@op.fi

Juha Viljanen
040 5073610

juha.viljanen@op.fi

Piia Stolpe
myyntineuvottelija

040 1951535
piia.stolpe@op.fi Katso esittelyajat ja muut kohteemme

osoitteesta www.opkk.fi/orimattila

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

Orimattilan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV


