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Kaikki syyskasvit,     
ota kolme, maksa kaksi!!  
(tarjoamme edullisimman)

Tarjous
voim.
8.-9.9.

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

044 974 6132  www.diia.fi

Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu Diia Oy

KaK ikikikikikkkkkkkkikkkkkkkkkkkkikiki syy kskas ivit

p
Syysmarkkina- 
tarjouksena:

(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

www.orimattilannakokeskus.fi

loppu-
rysäys

Kaikki
ALE-kehykset

Ostaessasi myös linssit!

Näöntarkastus
optikolla
kaupan päälle!

Kesäalen

0€
Avaa tili!

Saat 12 kk
korotonta

maksu-
aikaa!

SILMÄLÄÄKÄRIT:
Ke 6.9. Jukka Siitonen
Ma 11.9. Ilkka Puusaari
Ti 19.9. Jukka Siitonen
Ma 25.9. Ritva Lemola
Ti 26.9. Aleksi Sarkola

MARKKINAHINTAAN
PALJON ALEKENKIÄ alk. 
Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä

ma-pe 9-16.30, la 9-14
Puh. 050 309 3383

KÄVELYKENKÄ

RYHTI-
SAAPAS

Naisten
NILKKURI

Bra Skå
HOLLANNIKAS

Mascotin syysmarkkinoilta

koot 36-41

koot 36-41Naiset 36-41
Miehet 41-46

koot 40-45

klo 10-14 Mascotin pihassa
500:lle ensimmäiselle!
S-Market tarjoaa, me grillaamme!
TERVETULOA OSTOKSILLE JA
NAUTTIMAAN SYYSMARKKINOILLE!

Naisille

10€

sa

GRILLIMAKKARA-
TARJOILUA 9.9.

SYYSMARKKINAT
KEHRÄÄMÖLLÄ 9.9. klo 9-13

Tervetuloa Kehräämön iloiseen syksyyn!

Käsityövakka 
tarjoaa

PULLA-
KAHVIT

 RAILAKKAITA TARJOUKSIA
 MARKKINAMYYJIÄ

 - leivonnaisia, käsitöitä
 POKEMON-jahti

 lapsille klo 11-13.
Startti Puotikujalta, Eevi opastaa,
kaikki palkitaan, tule kisaamaan!

HELLIMÖ tarjoaa:
- Ostaessasi lauantaina 9.9. 
vähintään 60€ lahjakortin 
Hellimölle saat kaupan 
päälle 20€ ETUSETELIN 
Hellimön palveluihin/tuotteisiin.
Etuseteli on voimassa 6kk.

HOTELLI TELTASSA
ON AVOIMET OVET!
Tervetuloa tutustumaan.
Vuokraa Väreklubin kokoustila!
- keittiö/olotila/sauna, 10-30 hlöä. Voit 
järjestää pikkujouluja, synttäreitä, kokouksia, 
polttareita, sukujuhlia, yllätysjuhlia. 
Tule ja nauti, vietä luxusyösi Teltassa!

KEHRÄÄMÖN RUKKI
Kirpputori avaa ovensa
Puotikujalla lauantaina 9.9.
Pöytävuokra 24 euroa viikko.
Avajaistarjous: 2 VIIKKOA
YHDEN VIIKON HINNALLA!
La 9.9 klo 9-13 peräkonttikirppis
Kehräämön piha, paikkamaksu 0€.

HUOM! Perjantaina 8.9. klo 18 Kehräämön tanssisalissa esitys!!!
100 minuuttia tiivistää historiaa Suomen
100-vuotisen taipaleen varrelta. Se tuo
esille tapahtumia ja asioita, joita
tarjoavat saksofonisti Heikki Sirkkola
ja näyttelijä Teemu Mäkinen Tampereelta.
Liput 10€
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Syysmarkkinoilla tapahtuu

Topintie 2, 16300 Orimattila

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

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

Ensi lauantaina 9.9. klo 9-13 on luvassa taas iloista mark-
kinahumua keskustan alueella. Tapahtumia riittää niin Keh-
räämöllä kuin Kärrytielläkin. Harmi vaan, kun Erkontien 
alueella ei tempaista oikeastaan mitään, jollei mukaan 
lasketa Mascotin markkinameininkiä.

Syysmarkkinoista lisää infoa tämän lehden sivuilla.
- - -

Suomenhevonen 110v.
kutsuu myös lauantaina 9.9. Luhtikylän Nuorelaan klo 10-
17. Tapahtuma koskettaa koko Orimattilaa, koska olemme 
Suomen ykköshevospitäjiä!

Katsokaa lisää viereisestä jutusta ja menkää ihastumaan, 
sillä nuorisoseuran väki on tehnyt valtavan talkootyön suo-
menhevosen tapahtumaan. Onneksi olkoon jo nyt!

Olisiko jo korkea aika?

On se erikoista, kun ei kukaan reagoi Orimatin katolla oleviin 
vanhoihin kauppakyltteihin! Kenelle pitää asiasta tiedottaa, 
jotta ne saataisiin päivitettyä? Pitääkö pyytää pelastuslai-
toksen riuskat pojat hoitamaan homma ja poistamaan jo 
vanhentuneet kyltit?

Oheinen kuva on otettu elokuun lopulla. Edelleen siellä 
komeilee Finnkarelia, KoneRepo ja Kirja-Kapaer…

Kesällä kaksi naista etsi Finnkarelian myymälää, kun olivat 
Nummelasta tulleet tutustumaan Orimattilaan ja bongasivat 
nimikyltin Orimatin katolta.

Ja vanhat koulukyltit…

Toinen jälkijunassa kulkeva 
asia on vanhat koulujen kyltit. 
Kun kerran lopetitte koulut, niin 
poistakaa myös kyltit, etteivät ne 
enää paistattele päivää, kuten 
oheisissa kuvissa on Heinämaan 
ja Tietävälän koulujen kyltit. On-
neksi joku fiksu nappasi Kark-
kulan koulun kyltin pois ja siellä 
eletään reaaliaikaa.

Tietävälän koulun 
opaste komeilee 

edelleen. Onko paha 
poistaa?

Oikein satuttaa pientä kulkijaa, kun Heinämaan 
kylä näivettyy.

Reijo Välkkynen     www.olanextraa.fi

Vuoden Yrittäjäksi 2017
Maatila-Liha Meronen Oy
Orimattilan Vuoden Yrittäjä -valintaraati valitsi Vuoden Yrittäjäksi 
2017 Maatila-Liha Meronen Oy:n, Juha ja Ari Meronen.

Orimattilalainen perheyritys Maatila-Liha Meronen Oy on saanut 
alkunsa vuonna 1994. Yritys tarjoaa omavalmisteisia lihatuotteita 
ja lähiseudun tuottajien muita tuotteita, joita on saatavilla Vire-
nojalla sijaitsevasta maatilapuodista ja lähiseudun marketeista. 
Yritys työllistää kymmenkunta työntekijää.

Orimattilan Vuoden Yrittäjä -valintaraati arvosti yrittäjien pit-
käjänteistä kehittämistä omassa yritystoiminnassa, jonka seu-
rauksena liikevaihto ja henkilöstö on kehittynyt nousujohteisesti 
vuosien saatossa. Tuotteiden kehitys on osa jatkuvaa toimintaa. 
Yritys näkyy useissa maakunnan ulkopuolisissakin tilaisuuksissa 
tuoden Orimattilaa esille omien tuotteiden ohella. Verkostoituminen 
muiden tuottajien kanssa on mahdollistanut lähituottajien tarjonnan 
myymisen maatilapuodissa.

Suomenhevonen 110v.
-tapahtuma 9.9.2017 Luhtikylässä
Suomenhevosen päivän 
juhlinta huipentuu Luhti-
kylän Nuorelassa järjestet-
tävään tapahtumaan, jonne 
kokoontuu iloinen joukko 
hevosia ja ihmisiä viettä-
mään yhdessä mukavaa 
syyspäivää. 
Tapahtumaan toivotaan 

valokuvia suomenhevosista 
eri vuosikymmeniltä. Sinun 
ei tarvitse tietää kuin oikea 
vuosikymmen. Tarkemmat 
tiedot toki plussaa. Tuo siis 
kuvastasi kopio tapahtu-
maan ja jännitetään yh-
dessä, saammeko kuvia 
kaikilta vuosikymmeniltä!

Mukana hevospäivässä on 
myös Korumies Arvi sekä 
muita paikallisia tuottajia ja 
käsityöläisiä. Torilta löydät 
niin hunajaa, härkäpapua 
kuin aitoa kotitekoista mar-
jamehuakin. 

Koko päivän kyntö-
näytöksiä, hernekeittoa, 
kahvio, savotan laavu ja 
nokipannukahvia, talu-
tusratsastusta, kanoja, 
lampaita, kaneja, pomp-

pulinna, minikepparirata ja 
kärryajelua. Minivaelluksen 
voi varata itselleen paikan 
päällä. Arpajaisissa on 
mahdollista voittaa upeita 
palkintoja, esim. Helsinki 
International Horse Shown 
perjantain liput, teatteri- ja 
messulippuja, lahjakortteja, 
lounaita ja vaikka mitä!

Ratsumieskillan Lah-
den Eskadroona esiintyy 
kahdesti, noin klo 11.15 
ja klo 13.30. Risto Asti-
kaisen historiaesitelmiä 
on päivän aikana useita. 

Suomenhevosen päivä 6.9.

Lipunnostotilaisuus
Luhtikylän Nuorelassa järjestetään keskiviikkona 6.9.2017 
suomenhevosen päivän lipunnostotilaisuus liittyen lau-
antain 9.9. Suomenhevonen 110v.-tapahtumaan.

Tilaisuuteen osallistuvat myös Luhtikylän koulun sekä 
päiväkodin väki, osana uutta, monimuotoista opetus-
ohjelmaa.

Ohjelma:
Hevos-ja kepparikulkueet saapuvat Nuorelan pihaan 

klo 9.00
Luhtikylän koulun rehtori pitää pienen juhlapuheen.
Koululaiset laulavat ja samalla lippu nostetaan salkoon.
Koululaiset laulavat toisen laulun.
Päiväkotilaiset esiintyvät.
Koululaiset esittävät keppari-ragen.
Risto Astikainen pitää n. 20 min esitelmän suomen-

hevosen historiasta.
Vapaata keskustelua, kahvia.

Lähialueen tuottajat ovat 
myös mukana.

- Minuakin voi morjestaa!

Myös Viesker-kirjan kirjoit-
taja Harri Lind tulee ker-
tomaan kaikkien aikojen 
ravikuninkaasta.

Suomenhevonen  110v.-ta-
pahtuma järjestetään Luhti-
kylän Nuorelassa  lauantaina 
9.9.2017 klo 10.00-17.00 

Keiturintie 56, 16510 Luh-
tikylä. 

Koko perheen tapahtu-
maan ei ole pääsymaksua.

Lisätietoja facebookista 
Luhtikylän Nuorelan sivuilta 
tai netistä: www.luhtikylan-
nuorelary.webs.com. 

Seuraa yhdistystä nyt myös 
instagramissa!

Kanin voi bongata...
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Suomenhevonen 110 vuotta

-tapahtumassa 9.9. klo 10-17

Orimattilan kaupunki esittelee

Hennan kaupunginosaa ja

tontteja, josta on tehty myös

videoesitys, katso nettisivuilta.

Esittelypisteessä ei ole

henkilökohtaista esittelijää.

Tervetuloa tutustumaan uuteen
ja nykyaikaiseen Hennaan, joka

tarjoaa upean asuinympäristön!

www.hennaan.fi

Hennan esittelyä Luhtikylässä

Rakenna juuresi Hennaan!

ORIMATTILAN OMAKOTIYHDISTYS RY
APUA SYKSYN PIKKU REMONTTEIHIN

TILAA  OMAKOTITALKKARI Kari Viitanen  mp. 044 712 6669
Palvelu on tarkoitettu omakotiyhdistyksen jäsenille ja palvelusta
peritään 17,00 € tunti+matkakulut 0,41 €/ km. Kari tekee normaali
talkkari töiden lisäksi pikku sisäremontteja, maalauksia, tapetointia, 
laminaattiasennuksia ym.  sekä ATK – apua.

ATK-  KURSSIT  YHDISTYKSEN JÄSENILLE.
Paikka: Yhdistyksen toimitila  WanhaAmis Koulutie 19, Orimattila 
Ke 4.10. 2017   klo 13:00 -  16:00 
Windous 10  käytön opiskelu

Ti 10.10.2017    klo 9:00 – 12:00
Windous 7 ja 10  käytön opiskelu

Ma 16.10.2017  klo 13:00 – 16:00
Sähköpostin perustaminen ja käyttö
Kurssimaksu jäseniltä  10,00 € / kerta. Kurssimaksuun sisältyy opetus
ja kahvit. Kouluttajana  Orimattilan  talkkari Kari Viitanen joka on myös
ATK talkkari, sekä yhdistyksen henkilöitä vertaistuki kouluksena ja
muita asiantuntijoita.
Lisätietoja / ilmoittautuminen: Pertti Oksanen   mp. 0400 459222 tai 
pertti.oksanen@phnet.fi  Kurssille otetaan  4– 8 hlö / tilaisuus.
Orimattilan Omakotiyhdistyksen jäsentä. Oma läppäri  ja mokkula
mukaan. Yhdistyksellä on yksi läppäri käytettävissä.

Yhdistyksen 45 v. Juhla – Pikkujoulu
La 28.10.2017  klo 15:00 Jymylinnassa.
Illan ohjelmassa: Ruokailu, puheet, huomionosoitukset , musiikkia, 
Mallusjoen  miesvoimistelijat esiintyy, kahvit, arvontaa ja tanssia.
Varaa illalliskortti aikuiset  25 €, lapset 6-12 v. 15 €, alle 6 v. ei maksua.
Ilmoittaudu 10.10. mennessä: Riitta Hietala mp. 040 716 1773  
Tervetuloa jäsenet perheineen.  
Liity jäseneksi:  O:lan Omakotiyhdistykseen. Loppuvuodelta 2017 ei 
peritä jäsenmaksua. Saat merkittäviä jäsenetuja mm. talkkaripalvelumme. 
Jäsenetuna mm. Vuosi ilman perusmaksua KSOY:n sähkösopimus.
Lisätietoja puheenjohtaja Pertti Oksanen  mp. 0400 459 222 tai
pertti.oksanen@phnet.fi    Katso osoitteessa: www. omakotiy.fi  

www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

UUTUUS!
Luomuvillafleece

Suomenhevosen tapahtumassa 9.9.:

Henna ja asuintontit
ovat myös esittelyssä

Samalla, kun Luhtikylässä pi-
detään Suomenhevonen 110 
vuotta -tapahtumaa, niin Ori-
mattilan kaupungin esittely-
pisteessä Nuorelassa on esillä 
Henna-aineistoa ja Orimattilan 
muitakin asuntoalueita. Paikalla 
ei ole henkilökohtaista esittelijää.

- Tämä on hyvä tilaisuus olla 
mukana tapahtumassa, sillä 
Henna ja Luhtikylä niveltyvät 
toisiinsa. Ja mikä vielä parasta, 
niin voimme ratsastaa Hennan 
asiaa suomenhevosellakin, sil-
lä sen vaikutus on ollut ja on 
edelleen erittäin voimakas koko 
Orimattilan seudulla, kertoo elin-
keinojohtaja Kimmo Kuparinen.

- Tuomme tapahtumaan 
Orimattilan kaupungin esitte-
lypisteen, jossa kaikki haluk-
kaat voivat tutustua Hennaan 
ja muihinkin Orimattilan asun-
toalueisiin. Tavoitteena on saa-
da Henna entistä lähemmäksi 
kaikille, myös orimattilalaisille, 
asianmukaista tietoa uudesta 
kaupunginosasta juna-aseman 
kanssa.

- Hennasta on laitettu kaupun-
gin nettisivuille ajankohtainen 
video, jossa kauko-ohjattavalla 
nelikopterilla on kuvattuna ny-
kyinen tilanne juna-asemalta ja 
sitten esitellään Hennan myyn-
nissä olevia tontteja. 

- Teemme myös Henna-virtu-
aaliesityksen 2017-18, jota voi 
katsoa 3D-laseilla. Tarjoamme si-
tä katsottavaksi kaikelle kansalle 
ja myös rakennusalan yrityksille.

Kimmo kertoo, että Hennaan 
neuvotellaan kauppapalveluita, 
jotka toimivat automaatti-perus-
teella, eli ilman henkilökuntaa. 
Suunnitelma on vasta alkuvai-
heessa, joten siitä ei voi vielä 
enempää paljastaa.

Hennasta luodaan moderni ja 
digitaalinen, tulevaisuuden fik-
su kaupunginosa, jolla pyritään 
asukkaiden ja yrittäjien ”arjen 
sujuvuuteen” sekä yhteisölliseen 
toimintaympäristöön. Myös va-

paa-ajan harrastukset tukevat 
asumista, esimerkkinä vaikkapa 
suunnitteilla oleva ratsastusrei-
tistö. Henna on myös egologinen 
ja innovatiivinen joka tavalla.

- Hennan yksi vahvuus on myös 
Karkkula, Mallusjoki ja Luhtikylä 
innokkaine asukkaineen ja yrit-
täjineen. Jo nyt alueelta löytyy 
loistavia harrastusmahdollisuuk-
sia. Tästä he ja me voimme olla 
ylpeitä!

- Tervetuloa tutustumaan 
Hennaan ja sen tarjoamiin mah-
dollisuuksiin, Kimmo toivottaa 
ja panostaa Hennaan tiiminsä 
kanssa ”110-lasissa”.

www.hennaan.fi

- Henna-kyltin takana rinteessä on tarjolla upeita tontteja, Kimmo esittelee.
- Henna on tulevaisuuden pikku kaupunki maaseudun rauhassa, melkein metropolissa. Viimeiset askeleet –

kauhua Jätinpesässä
Orimattilan teatteri tarjoaa jäl-
leen hyytäviä hetkiä syyskuisiin 
iltoihin.

Syyskauhuna nähdään Lassi 
Puodinkedon käsikirjoittama ja 
ohjaama kauhunäytelmä Viimei-
set Askeleet. Ajoittain kauhuko-
mediaksi luisuva, vajaan tunnin 
mittainen näytelmä ammentaa 
tarinansa niin salaliittoteoriois-

ta, Blair witch projectista kuin 
zombi-genrestä. Tämä näytelmä 
ei jätä ketään kylmäksi! Suosi-
tusikäraja 15 v.

Liput 10€, lippuja saa lippu-
kassalta tullessa. Käteismaksu.

Tapahtuma-ajat: to 14.9. klo 
21–22, pe 15.9. klo 21–22, la 
16.9. klo 21–22, su 17.9. klo 
21–22.

Pirä ittestäs hualta

la 14.10. Kehräämö
EXTRAA ke 11.10.
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Kehräämö fengshuin lähtökohdista

Fengshuista lyhyesti
Fengshui on lähtöisin n. 5000 vuotta sitten Kiinasta ja se 
perustuu ihmisen ja luonnon väliselle tasapainolle. Tänä 
päivänä koulukuntia ja metodeja on useita. Asuin- ja työym-
päristömme vaikuttavat kokonaisvaltaisesti terveyteemme ja 
fengshuin avulla voidaan tukea omaa hyvinvointia ja tuoda 
selkeyttä elämään. Jo helpoilla perustoimilla voi saada paljon 
aikaan, mutta syvyyttä opista löytyy kyllä sitä etsivälle.

Extraa-lehti pyysi Villa Karman fengshui-asiantuntija Piia Vainiota 
tutustumaan Kehräämöön ja antamaan näkemyksiä fengshuin 
perustein. Piia lähti ilomielin matkaan ja tässä pähkinänkuoressa 
hänen näkemyksiään.

- Rakennuksena Kehräämö on laaja ja kohtuullisen sokkeloinen. 
Tämän vuoksi kaiken elämänvoiman perustana toimiva chi-energia 
virtaa eri tavoin eri osissa rakennusta, ja Kehräämöllä toimitilat 
ovatkin keskenään hyvin erilaisia energialähtökohdiltaan. Chi kulkee 
sisälle rakennukseen ovien ja ikkunoiden kautta auringon valon 
kuljettamana. Hyvin liikkuva chi löytyi mm. Drockilan kynttiläpa-
jasta ja Hellimön tiloista, joissa molemmissa upeat suuret ikkunat 
päästävät runsaasti valoa toimitiloihin. Kynttiläpajan tuotteet ovat 
esillä miellyttävän väljästi ja teemoittain, kulku myymälässä on 
helppoa ja soljuvaa.  

- Ikkunattomissa yritystiloissa on haastavinta saada riittävä energian 
kulku toteutumaan. Mikäli energia ei virtaa, eivät asiakkaatkaan 
astu ovesta sisään. Fengshuista löytyy kuitenkin työkaluja, joilla 
tilannetta voi parantaa. Mielestäni mikään tila ei ole mahdoton, 
fengshuin avulla voidaan tilan toimivuudelle aina tehdä jotain.

Piia kertoo, että sisäänkäynti on yksi tärkeimmistä kodin tai 
liiketilan alueista ja siihen kannattaa panostaa. Sitä voisi kutsua 
asunnon tai muun tilan käyntikortiksi, sillä muodostuuhan ensi 
vaikutelma jo ovella ja päätös astumisesta sisään tehdään si-
säänkäynnin kutsuvuuden perusteella.

- Kehräämön sisäänkäynnin yhteydessä oleva kruunuvalaisin 
on hyvää fengshuita ja antaa upeasti valoa eteisaulaan. 

- Kehräämön tiloissa on monipuolinen kokoelma erilaisia myy-
mälöitä ja yrityksiä. Haasteena isolle tilalle on sokkeloisuus, joka 
helposti tekee hallaa monen mutkan takana oleville liiketiloille. 
Aina olisi hyvä pohtia tilaan tulemista ”ensikertalaisen silmin”, 
eli löytääkö perille helposti vai joutuuko harhailemaan. Selkeyttä 
voi luoda monin keinoin esimerkiksi väreillä. 

Hyvät energiat

- Yksi fengshuin peruslähtökohdista on jin-jang energian tasapaino. 
Jin on luonteeltaan rauhallista ja pehmeää, kun taas jang aktiivista 
ja kovaa. Jos liiketila on hoitola, on tilan hyvä olla enemmän 

jinmäinen, joka edesauttaa rentoutumista.
- Hellimössä jinmäisyys on luotu mm. materiaaleilla ja vähen-

tämällä valoa osassa tiloja. Kokonaisuus toimii hyvin toimialaa 
ajatellen ja hyvät energiat ovat aistittavissa heti tiloihin astuttaessa! 

- Hellimöstä löytyy ihanteellisia tiloja rentoutumiseen ja hoitoihin. 
Mielenkeinut -huoneessa voi mielikuvamatkustaa vapauttavasti jalat 
irti maasta. Pyramidi-huoneessa saa rentoutua maan elementin 
voimaannuttavassa ja vakauttavassa energiassa.

- Hellimön tiloissa on kauttaaltaan käytetty taitavasti eri ele-
menttien materiaaleja. Fengshuin yksi perusajatus on element-
tien tasapaino eli tuli, maa, metalli, vesi ja puu tulee olla tilassa 
sopivassa suhteessa. 

Piian mielestä lepoon sopivaa jinmäisyyttä löytyy myös Hotelli 
Teltasta, joka tarjoaa hyvin persoonallisen yöpymisvaihtoehdon. 

Kynttiläpajalla on Piian mielestä ihana chi-energia ja 
tuotteet ovat kauniisti esillä.

Emma Malinen esitteli Piialle Hellimön toimintoja. Mielenkeinuissa voi matkustaa jalat irti maasta.

Teltassa on harmoninen värimaailma, kasvit sekä irtokivet pi-
ristävät tiloja.

- Fengshuissa makuuhuoneella on erityinen merkitys, vietäm-
mehän nukkuen suuren osan ajastamme, eikä ole yhdentekevää 
mitä sängyn ympärille on sijoitettu.      

- Vastaavasti liikuntaan suunnatut Gym23:n tilat hyötyvät run-
saasta jangmaisesta energiasta.  Tämä toteutuukin hyvin runsaalla 
valolla ja jopa metalliset kuntoilulaitteet edustavat materiaalina 
jang:a, joka kutsuu liikkumaan.

- Laadittaessa konsultaatio asuntoon tai liiketilaan, käydään läpi 
tarkemmin elementtien vointi ja riittävyys tilassa. Myös liiketilassa 
voi elementtien oikealla sijoittamisella saada positiivisia muutoksia 
aikaan. Esimerkkinä Kehräämöllä puun elementtiä on rohkeasti 
käytetty mm. Korutaskun tiloissa, joka tuo vastapainoa runsaalle 

maan energialle, jota useat myymälässä olevat kivet edustavat. 
Ammattilaisen tekemään fengshui-konsultaation tarvitaan mm. 

pohjapiirros, tieto ilmansuunnista ja tilan käyttäjistä. Usein yritys-
konsultoinneissa lähdetään luomaan fengshuin avulla toiminnalle 
suotuisaa tilaa, jossa toimiala voi menestyä parhaalla mahdollisella 
tavalla. Asuntojen konsultoinnissa lähdetään liikkeelle perusasioi-
den ohessa asukkaiden toiveista eli siitä mihin elämänalueeseen 
haluaa muutosta.

Lisää infoa Villa Karmasta ja Piiasta:
www.villakarma.fi 

Villa Karma palvelee
Villa Karman palveluihin kuuluvat fengshui -konsultaatiot 
sekä neuvontakäynnit kotiin ja yrityksiin, workshopit & kurs-
sit ja laaja valikoima hyvinvoinnin tuotteita, joita voi ostaa 
tapahtumissa ja nettimyynnin kautta.

- Ammattilaisena fengshuin parissa olen toiminut vuodesta 
2013, mutta tieni fengshuin kanssa kohtasivat jo 13 vuotta 
sitten. Nykyisin toimin Pukkilasta käsin lähinnä Uudellamaal-
la, Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa. Kursseja järjestän 
valtakunnallisesti, selvittää Piia Vainio. 

- Olen toiselta koulutukseltani taide- ja leikkiterapeutti ja 
tehnyt vuosia töitä henkisen hyvinvoinnin sekä ihmisten krii-
sitilanteiden parissa. Olen myös työskennellyt sisustusalalla, 
joten kouluttautuminen fengshui-konsultiksi oli luonnollinen 
jatkumo. Nyt opiskelen yrittäjyyden ohessa hortonomiksi, 
joten jatkossa palvelut tulevat laajentumaan hyvänolon 
puutarhojen pariin. Fengshuin mukaisen konsultoinnin tai 
neuvontakäynnin voikin toteuttaa kesäaikana myös pihalle.  

- Erityisosaamisena minulla on eläinpainotteinen fengshui, 
jossa myös lemmikit otetaan mukaan kodin energioiden 
tasapainottamiseen. Eläimet ovat yleensä hyvin tietoisia 
kodin energian tilasta ja meillä onkin heiltä paljon opittavaa. 

- Syksyn kurssitarjonnassa on tulossa mm. päiväkurssi 
kodin energioiden puhdistamisesta. Pidän myös hyvinvointiin 
liittyviä teemailtoja ystäväporukoille. Lisätietoja palveluistani: 
piia(at)villakarma.fi

www.facebook.com/villakarma  ja  www.villakarma.fi



6.9.2017 5

SYYSMARKKINAT
LAUANTAINA 9.9. kello 9-13
TARJOUKSIA - TARJOILUA - MEININKIÄ
ERKONTIELLÄ: MASCOTIN
edessä tarjolla grillimakkaraa
500 ensimmäiselle klo 10-13!

KEHRÄÄMÖLLÄ kahvitarjoilua,
markkinamyyjiä, lasten kisa...

Ä

TERVETULOA MARKKINOILLE!

KÄRRYTIELLÄ MARKKINAHUMUA!!!
Värisilmässä on tavaraa ulkokirppiksellä,
lettukekkerit ja kahvia, reilua meininkiä.
Akku ja Varaosa lataa tavaraa ulkotorille.
Sähköasennus esittelee ilmalämpöpumppua
- Katso lisää Extraa-lehden keskiaukeamalta

Kirpputori avataan
Puotikujalla la 9.9.
- Kehräämön 1 kerros

Peräkonttikirppis etu-
piha, paikkamaksu 0€.

06.09. Suomenhevosen päivä, Luhtikylän Nuorela 
klo 9 lipunnostotilaisuus liittyen lauantain 9.9. Suomenhe-
vonen 110v.-tapahtumaan.
09.09. Syysmarkkinat keskustan alueella klo 9-13.
09.09. Suomenhevonen 110 v. Luhtikylä klo 10-17.
13.10. Lämpöpumppupäivät Putkityöllä klo 9-17.
14.10. Pirä ittestäs hualta, Kehräämö klo 10-14.
05.11. Kuivannon Kymppi klo 12 seuratalo.

- - -
Huom! Muutokset mahdollisia.
Mikäli haluat tapahtumastasi maininnan Olan Extraan, niin 
lähetä pikku postia: reijomedia@hotmail.com

Tulevia kivoja jutskia…Nuoren yrittäjän mietteitä…
SYYSKUUN 5. päivä juhlittiin yrittäjyyttä, 
kuten on tehty 90-luvulta saakka. Oma 
yrittäjyyteni on kestänyt tänä juhlapäivä-
nä lähes puolitoista vuotta ja pysähdyin 
juhlan kunniaksi pohtimaan sitä hetkeksi.

KULUNUT puolitoista vuotta on ollut mo-
nenkirjava kokemusten sekä tunteiden 
sekamelskasoppa ja sen aikana on ta-
pahtunut paljon henkilökohtaista kasvua. 
Alkava syksy on melankolian aikaa ja 
ehkä se on saanut minut miettimään 
viimeaikoina yksin- ja pienyrittäjän yksi-
näisyyttä ja työn katkeruutta. Katkeroi-
tuuko yksin puurtamisessa välttämättä 
jossain vaiheessa, miksi niin tapahtuu 
ja ennen kaikkea, miten sen välttää? 
Toden sanoakseni, kirjoitan tätä tekstiä 
jo toista kertaa. Ensimmäinen teksti oli 
paljon synkempi. Päätin, ettei se saa 
kuitenkaan olla sitä. 

Sillä olen kuitenkin kiitollinen. Kiitollinen 
siitä, että minulle on annettu mahdollisuus 

yrittäjyyden myötä rakentaa omaa. Olla 
ylpeä siitä, että minä teen yrittämisen 
juuri minulle itselleni mahdolliseksi, oma 
työ kantaa. 

AINA oman työn kantavuuteen ei kui-
tenkaan jaksa uskoa. Huonona päivänä 
kun kassavirtaennusteet saavat mietti-
mään makaronin kilohintaa, kun tukusta 
ei ole tullut tavaraa, jota asiakkaalle olet 
luvannut, kun asiakaspalvelu takkuaa.. 

Olen kuitenkin kiitollinen. Kiitollinen teis-
tä kaikista ihanista ihmisistä, jotka olette 
jaksaneet kannustaa, auttaa ja tukea 
minua. Myös teistä ihanista asiakkaista, 
ja upeista kohtaamisista kanssanne. Niitä 
ilman päiväni eivät sujuisi. 

Muistetaan toisiamme ja paikallisia 
yrittäjiä aina, erityisesti näin juhlapäi-
vän kunniaksi! 

Hymyillään kun tavataan,
Katja
VahvaTassu

Syysmarkkinoilla taas
monenlaista meininkiä
Perinteiset Orimattilan 
kauppiaitten ja liikkeitten 
syysmarkkinat pidellään 
ensi lauantaina 9.9. kello 
9-13 keskustan alueella. 
Luvassa on monenlaista 
touhua, tarjouksia ja tar-
jottavaa. Varsinkin Kärrytie 
kumartaa syvimpään ja 
aloittaa hulinat jo per-
jantaina. Kehräämö kirii 
kakkosena ja tarjoaa 
markkinoilla vanhaa ja uut-
ta. Erkontie ja S-Marketin 
kauppakeskuksen liikkeet 
eivät paljon satsaa ja se 
on suuri harmi se…

Kärrytiellä
Akku ja Varaosa ottaa va-
raslähdön syysmarkkinoille 
ja tarjoilee grillimakkaraa 
jo perjantaina 8.9. Bongaa 
huimat tarjoukset ja lähde 
katsomaan mitä kaikkea 
lähtee taas edullisesti. Ta-
varaa on tarjolla runsaasti, 
myös ulkotorilla pe-la.

VahvaTassussa on eläin-
ten päivä 9.9. Poniratsas-
tusta lapsille klo 11-14 
(2€/krt), tehtävärasteja 
lapsille ja aikuisille!

Värisilmä tarjoaa let-
tukekkerit Kärrytiellä 9.9 
Klo 10-13, myös kahvit! 
Värisilmän pihamyyn-
nistä sisustustarvikkeita 
kirpputorihintaan, syksyn 
sisustusvinkit ”sisustuskli-
nikalta”.
Värisilmän pihassa Säh-

kö- ja Konehuolto Reijo 
Teva esittelee uutta Mit-
subishi Electric ilmaläm-
pöpumppua.
Pihassa näytillä myös 

entisöityjä moottoripyöriä.
Sähköasennuksessa 

Fujitsu-ilmalämpöpum-
pun esittelyä… Ulkotorilta 
ylläreitä.

Mascotissa…
Lauantaina klo 10-13 gril-
lataan Mascotin edustalla 
makkaraa, jotka sponsoroi 
S-Market. Kiireesti mu-
kaan, sillä makkaraa on 
varattu 500:lle ensimmäi-
selle...

Samalla kannattaa tutus-
tua Mascotin hulvattomiin 
tarjouksiin ja poiketa myös 
S-Marketin erikoisliikkei-
siin!

Kehräämöllä
Suomi100 performanssi. 
Syysmarkkinoitten varas-
lähtö tapahtuu Kehräämöl-
lä, kun perjantaina 8.9. klo 
18 tanssisalissa saadaan 
nauttia huikea Suomi100 
-minuuttia esitys! Suomen 
historiaa erikoisin keinoin, 
saa taatusti tunteita aikaan. 
Liput 10 euroa.

Sitten lauantaina 9.9. klo 
9-13 tapahtuu seuraavaa:

Kahvitarjoilu, jonka järk-
kää Käsityövakka. Mukana 
on myös markkinakaup-
piaita, mm. leivonnaisia 
ja käsitöitä.

Pokemon -jahtia klo 11-
13 lapsille, etsitään rasteja 
ykkös- ja kakkoskerroksis-
ta, ei liikkeistä. Kaikki pal-
kitaan. Lähtö Puotikujalta, 
Eevi opastaa matkaan.

Kynttiläpajalla hurja ale! 
Kesäajan kynttilät -70 pro-
sentin alennuksella.

Hellimö - Ostaessasi 9.9. 
vähintään 60€ lahjakortin 
Hellimölle, saat kaupan 
päälle 20€ etusetelin Helli-
mön palveluihin/tuotteisiin. 
Etuseteli on voimassa 6 

kuukautta.
Hotelli Teltassa on avoi-

met ovet!
Tiesitkö, että Väreklubi 

on kokoustila keittiöllä ja 
saunalla ja sinne mahtuu 
10-30 hlöä, siellä voit järjes-
tää pikkujouluja, synttäreitä, 
kokouksia, polttareita, suku-
juhlia, yllätysjuhlia. Hiotelli 
Teltta auttaa kaikissa järjes-

telyissä. Juhlia voit viettää 
vaikka koko viikonlopun ja 

juhlaporukkanne yöpyy 
luonnollisesti Hotelli Teltan 
luxusteltoissa.

Pelihallikin löytyy myös 
Kehräämöltä. Tila on mitä 
mainioin niin lasten kuin 
aikuisten synttärien, polt-
tareiden, varpajaisten, tai 
vaikka joukkueturnauksen 

järjestämiseen. Pelihallin voi 
vuokrata vaikka tunniksi tai 
koko illaksi-

Katso lisää: www.hotel-
liteltta.fi

Kehräämön Rukki. Kirp-
putori avaa ovensa Puoti-
kujalla lauantaina 9.9. 
Tervetuloa tutustumaan! 
Peräkonttikirppis etupihalla, 
paikka 0€.

Syysmarkkinoilla on aina ollut vilskettä ja tuttuja on tavattu.
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Siltajuhlissa kiva tunnelma

Elokuun puolella pidetyt Tönnön Siltajuhlat saatiin nauttia sateettomassa kelissä. 
Sinänsä harvinaista, kun tapahtumassa kuin tapahtumassa on vieraillut myös 
sateidenhaltija Ester…
Siltajuhlilla oli monipuolista ohjelmaa, katsottavaa ja tarjottavaa. Orimattilan nais-
kuoro esiintyi Tarja Haatajan johdolla. Yleisö sai arvuutella vanhoja esineitä, joista 
moni tuotti päänvaivaa, että mikähän mahtaa olla. Köydenvetokisa on perinteinen 
siltajuhlien ohjelmanumero, tällä kertaa itäpuoli voitti.
Siltajuhlat järjestettiin nyt 17. kerran. Yleisöä oli todella kivasti, järjestäjien puolelta 
arvioitiin, että lähes 300 henkilöä.
Kuva: Pertti Oksanen.

Pihakirppis tarjoaa 
laadukasta tavaraa
Veteraanitie nelosen porukat jär-
jestävät pihakirppiksen tulevana 
perjantaina ja lauantaina 8.-9.9. 
Taloyhtiön väki laittaa myyntiin 
käyttökelpoista tavaraa, jota 
kannattaa lähteä penkomaan.

- Ei sitä hyvää tavaraa halua 
poiskaan heittää, varsinkaan 
kaatikselle, vaan sen voi näin 
laittaa uusiokäyttöön, tuumaa-
vat Veteraanitien puuhanaiset ja 
miehet. Kaikkiaan taloyhtiön 7 
asuntoa on mukana, joten piha-
kirppiksellä riittää myytävää…

- Monilla meillä on vintin va-
rastokerros täynnä tavaraa ja 

sitä nyt sitten myydään edulli-
sesti eteenpäin, selvittää Hannu 
Huhmarkangas.

- Hintakaan ei ole esteenä, sillä 
jo 50 centillä tehdään kauppaa. 
Myös kotiinkuljetus lähialueille 
onnistuu, jatkaa Terttu Juselius.

- Tarjolla on tavaraa lapsista 
vanhemmalle väellä, astioista 
vaatteisiin, löytyy vaatteita jopa 
40-luvulta, ihan vintage-tyyliin, 
esittelee Leena Rautavuori.

- Sitten on paljon koriste-esi-
neitä, leluja, pelejä, tauluja, joista 
löytyy aarteita, muun muassa 
maisemia Orimattilasta, lisää 

Rauni Huhmarkangas.
- Myös Party Liten kynttiläso-

misteita ja värillisiä pulloja, joista 
tiffanyn tekijät saavat inspiroitua 
vaikka mitä!

Taloyhtiön väki toteaa, että nyt 
pitää saada uutta lisätilaa asun-
toihin, joten pihakirppis ratkai-
see asiaa. Tarjolla on asiakkaille 
myös kahvia ja mehua.

- Tervetuloa perjantaina kello 
16-21 ja lauantaina kello 10-18 
Veteraanitie 4:n pihakirppikselle. 
Meillä palvellaan iloisesti, kirp-
pisväki lupaa.

Pihakirppiksellä ovat mukana mm: Niilo Nieminen mummunsa Terttu Juseliuk-
sen kanssa, Leena Rautavuori sekä Hannu ja Rauni Huhmarkangas. Kuvassa on 
vasta pieni osa kirppistavarasta.

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Syysmarkkinatarjouksia!

ARVONTAA!
Voita hieno

Leathermanin
MONITOIMI-
TYÖKALU!

AURINKOKENNOVALOT

*SIRKKA1600
*PÖLLÖ 900

AA
24 KPL  850
AAA
24 KPL 850

 

30 W....30€

LAATUPARISTOT

FUJITSU-ILMALÄMPÖPUMPPU-
ESITTELY PE-LA 8.-9.9

9€

20€ 29€

LED-
lamppuja
3 kpl

LED-valonheitin

KOULULAISTEN
PÖYTÄVALAISIMET

Alk.

TARJOUS!

TARJOUS!

11,50
Polatello
1xE27
PÖYTÄVALAISIN

PARTY-Valoketju
sisä/ulkokäyttöön
10 lamppua

TUNNELMA-
PALLOT

Eri
värejä!

LED

850

LAADUKKAAT 
VALAISIMET

MONITOIMI-
TYÖKALUT

Ammattiliikkeestä laatua
työhön ja vapaa-aikaan

SÄHKÖASENNUSTYÖT
ammattitaidolla 03-7777444

10 W .....10€

50 W....40€

VahvaTassu
Aukiolomme: Ma – pe 10-18, la 10-14

puh. 044 796 0532

LÄMPIMÄSTI 
TERVETULOA!

Trimmaus-
palvelut

Tuija Niskanen
puh. 041 434 9276

Tarjoamme
asiakkaillemme 
munkkikahvit!

SYYSMARKKINAT LA 9.9.

me

.

TEHTÄVÄRATA lapsille
ja lapsenmielisille.

PONIRATSASTUS
klo 10-12

2 €

KARJALAN-
PIIRAKOITA JA 

KAHVIA!

PIMEÄT TUNNIT PE 8.9. klo 18-21

TRIMMAUSPALVELUN 
ASIAKKAILLE

5 € LAHJAKORTTI
Pe 8.9. klo 18-21 välillä varattuihin aikoihin.

Ruuat ja tarvikkeet

KENGITYSPALVELUT
TEA MEHTONEN

- 10%

– tule kokeilemaan 
kengän taontaa!
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Ideo Click vinyyli-
lankku, kolme kuosia

VÄRISILMÄ Orimattilan Tapetti ja Väri Oy Kärrytie 3, Orimattila.

SYYSREMONTIT KÄYNTIIN - Värisilmä auttaa

2200€
m2

ORIMATTILAN TAPETTI JA VÄRI OY 

värisilmä.fi

Toteuta remonttisi nyt 
nettohinnoilla!

Kodin rakentajan ja remontoijan  
 

 

SYYSKUUSSA MYYDÄÄN 
NETTOHINNOILLA! 

KODIN RAKENTAJAN JA REMONTOIJAN

- Seinälaatta
25x40 valkoinen 

9,90€/m2

( norm. 21.00€/m2)

PERJANTAINA 8.9
Pimeän kaupan ilta ,

nämä tarjoukset voimassa
vain klo 18 -21!

Tule tekemään ostoksia
TODELLA

PIMEÄÄN HINTAAN:

- Borosan
tapettimallisto,

koko varastomallistomme

-50%
- Upofloor

Polarwood parketit,
kaikki varastokuosit

19,90€/m2

(norm. 39€-59€/m2)

LAUANTAINA 9.9.
Syysmarkkinat

 Talo täynnä tarjouksia, esim:

Poistotuotteita kirpputorihintaan
pihamyynnistämme klo 9 -13. Tervetuloa 

tonkimaan, nopeimmat vievät parhaat päältä!

Vintro kalkkimaalit

-15%

VARAA NYT
SUUNNITTELUAIKA: 

Tunne tila
sisustussuunnittelu-
palvelu lauantaina

varanneille
VELOITUKSETTA!

Maksa osissa, KORKO 0%!
Maksuaikaa 6 kk tasaerissä.

Ostos maksetaan kuudessa tasaerässä. Ainoa kulu on tilinhoitopalkkio 5€/kk.
Esimerkkilaskelma: Ostos 1200€ tai 205€/kk, korko 0%, luottohinta 1230€.

Kaikki
Laattastudio 

laatat  

-20%

LETTUKEKKERIT
PIHALLAMME

klo 10-13!

Kaikki ulkomaalit, kesän
tarjoushinnoistamme
lisäalennus  -10%

TALO TÄYNNÄ TARJOUKSIA! Tervetuloa makkaralle
Makkarapäivä!

PE 8.9. klo 10-15!

399,-

4490

Raskaspeite 4 x 6 m

Kompressori 
2,2 kW / 230 V

Paineilmahylsysarja +
mutteriväännin 1/2”

LED otsalamppu

Hydrauli-
prässi 20 tn

LED Valonheitin
20 W liike-
tunnistimella 230 

160 g/m2

814 Nm!

alumiini-

runko

Bluetooth-

radio

TT1250B

XT503600

CRX129

CRX3312

IKH600129,70/kpl

499,-

159,-
 

199,-
479,-

2690

1990

2 kpl

ORIMATTILAN AKKU JA VARAOSA Kärrytie 4. Puh. 040-584 2831

299,-
Halli-
tunkki 1,5 tn

Työkaluvaunu 
työkaluilla
 200 osaa

79,-

679,-

109,-

MEG20

XK1500B

MEG98

Orimattilan ykköstiellä tapahtuu

KÄRRYTIEN kivat
SYYSMARKKINAT

LAUANTAINA 9.9. klo 9-13. Tule!
 TARJOUKSIA  Tarjoilua  Ylläreitä 
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- L u k i j a n   k y n ä s t ä - 
Tällä palstalla saa ottaa kantaa asioihin ja olla omaa mieltään, 
mutta ketään ei saa henkilökohtaisesti loukata. Asiattomia nä-
kemyksiä ei julkaista.
Mielipiteet sähköpostitse: reijomedia@hotmail.com tai sitten 
soittamalla toimitukseen: 050 336 8425.

Oikaisua…

Viime numerossa oli kuvaa ruu-
suista ja rentunruusuista valtuus-
tosalin edustalla. Ystävällinen ja 
kaunis naisääni kommentoi, 
ettei kyseessä ole kaupungin 
puutarhaosaston mestari-is-
tutukset, vaan kukkapenkkaa 

hoitaa yksityinen firma. 
Samaan syssyyn hän kehotti 

ottamaan kuvan terveysase-
man nurkissa olevista risuka-
soista, jotka ovat kevättalves-
ta asti rumentaneet aluetta.  
Kiitos oikeista tiedoista!

Toimitus

Terveysaseman vieressä kaadettiin puita keväällä. 
Männynoksat ovat olleet pitkään rumentamassa 
maastoa. Juhannuskokkoa varten, vai?

Keskustan pikku lampi
Kenen idea ja miksi piti tyhjen-
tää keväällä Lahdentien varressa 
oleva pikku lampi? Se on koko 
kesän ollut kuin pahainen mont-
tu, joka on kutsunut läheisen 
skeittipaikan alle kouluikäisiä 
pikkupoikiakin sinne heittele-
mään kiviä ja keppejään. Jonkun 
poikasen polkupyöräkin siellä 

törröttää. Nyt vettä on kuop-
paan tullut jo jonkin verran. Ei 
ole ollut mitenkään kaunis näky 
kesäaikaan.

Tuollainen avoin monttu ilman 
suojakaiteita ei ole hyvä leikki-
paikka pikku pojille.

Kenen vastuulla?

Kaitilantien remppaa

Moni on ihmetellyt mitä kaive-
taan Mustankorventien ja Kai-
tilantien risteyksessä, kun iso 
monttu on ollut jo kuukausia 
avoinna. Siitä on jatkettu kai-
vuuta kohti Kaitilaa ja aidattuja 
monttuja tehty lisää.

Kyseessä on vesilaitoksen työ-
maa ja samaan syssyyn myös 
sähkölaitos tuli kaivamaan omia 
monttujaan.

Nyt sitten on pyyntö kaupun-
gille: ensi kesäksi suunniteltu 
Kaitilantien remontti tehdään 
siten, että nykyinen kevyenlii-
kenteenväylä levennetään niin 
paljon, että siinä mahtuu reilusti 

pyöräilijä ohittamaan vaikka kak-
si rinnakkain kävelevää kulkijaa.  

Kaitilantie on niin leveä, että 
siihen mahtuu rinnakkain neljä 
henkilöautoa. Aikanaan tie tehtiin 
leveäksi, kun isot rekat kuska-
sivat tavaraa Kaitilan tehtaille.

Lukija huomautti, että ei kuiten-
kaan tehdä tiestä niin kapeaa ja 
surkeaa kuin pilattiin Erkontie.

- Koskitiellä lapset ovat jou-
tuneet puikkelehtimaan kai-
vinkoneitten lomassa kouluun. 
Pikkuisen pitäisi saada järkeä 
viemäri- ja vesijohtotyömaan 
liikennejärjestelyihin. Please.

Toimitus

Koskitiellä pienet koululaiset joutuvat puikkelehti-
maan kaivinkoneitten joukossa.

Linja-auton 
parkkipaikka?

Kaitilantiellä on kaivettu koko kesä. Koskahan saa-
daan valmiiksi, tuskaillen alueen asukkaat kyselevät.

Katselimme eräänä sunnuntaina, 
kun turkulainen bussi toi väkeä 
Yli-Mäyryn taidelinnaan. Bus-
sikuski haki linja-autolle park-
kipaikkaa ja ajoi Rantatietäkin, 
mutta joutui siellä pulaan, kun 
ei huomannut kaupungintalon 
kohdalla olevaa umpikatu-kylttiä, 
joka on ihanasti puun lehtien 
sisällä piilossa. Aikansa siellä 
Lemmentien sillan kohdalla yritti 
kääntää isoa bussia, siinä lensi 
sitten muutamia sivistymättö-
miäkin sanoja…

Kysymys kuuluukin, että voi-
siko tehdä linja-autoille oman 
parkkipaikan K-Supermarketin ja 
Erkontien välissä olevalle tyhjälle 
alueelle? Siis vain busseille eikä 
kylän laiskoille autoilijoille.

Nolo juttu, kun Orimattilan 
keskustassa ei löydy parkkitilaa 
enää busseille, kun Erkontien 
parkkiruudut ovat niin kapeita 
isoille autoille taidelinnan puo-
leisella osuudella.

Ei naurata

Palojoki on
sairastunut

HALOO!!!

Orimattilan kaupunkilaiset!
Terveyskioskin palvelut Er-

kontiellä aiotaan lakkauttaa! 
Palvelu, joka Oikeasti palvelee... 
Olkaamme yhtä mieltä ja toivo-
taan palvelun jatkuvan! Siellä 
saa normirokotteet, verenpai-
nemittaukset, mahdolliset jatkot 
terveyskeskukseen. Hemoglobii-
nimittaukset yms. Kaikki nämä 
helpottavat terveyskeskuksen 
hoitajajonoja ja auttavat meitä 
kaikkia!

Olemmeko kaikki sairaanhoi-
don supistuksia vastaan?

Harri Korva

Palojoki on näin kaunis, kun se yhtyy Porvoonjokeen.

Viime Extrassa joku ihmetteli 
palojoen vaahtoamista ja sitten 
saimme lukea josttain ympäristö-
viranomaisten näkemyksen, että 
ihan on normaalia vesivaahtoa.

Ihan samaa mieltä ei me 
monet kuntalaiset olla. Jokin 
aiheuttaa vaahtoamisen ja li-
säksi sitä limaskaa on enemmän 

kuin muussa vastaavassa pikku 
joessa. Viime vuonna Liukkoska 
suositti ottamaan sitä vihreää 
limaskasotkua ylös ja laittamaan 
lannoitteeksi kukkapenkkiin. Huh 
vaan.

Tehkää jotain!

Palojoesta…

Joku kysyi tässä lehdessä, mistä 
johtuu, että Palojoki vaahtoaa. 
Sanoisin: Nastolan jätevesistä.

Palojoki on helmikuun pakkasil-
la sulana Heinämaankin tienoilla, 
kun seuraan sitä päivittäin, joten 
tuleehan sieltä jotakin Nastolan 
suunnasta. Ja varmaan myös 
tähän aikaan, vaikka joessa on 
paljon vettä runsaiden sateiden-
kin johdosta…

Nastolahan on saanut laskea 
jätevedet likaisempina kuin Ori-
mattilan jätevedenpuhdistamosta 
tulevat vedet.

Sepänjokeenkin livahtaa jos-

kus Nastolan jätevesiä, kun joet 
lähtevät ihan vierekkäin Nastolan 
puolelta: Sepänjoki vaan lähtee 
Artjärvelle ja edelleen Kosken-

kylän kautta Suomenlahteen.
Molempiin jokiin päätynee 

Nastolan kaatopaikan jätteitä..?
Heinämaan äijä

Lemmentien kaunista loistoa

Oheinen kuva on lukijan lähettämä. Hän nappasi ku-
van Lemmentien varrella olevan asuintalon kohdalta, 
jossa terassilla kukkii runsaasti. Ovat kuulemma kaik-
ki kukat paikallisen puutarhan tuotteita Kaitilantieltä.
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Yritys Oy
Katuosoite 1
Puh. 1234567

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumput   
          uusi LN-mallisarja          uusi LN-

Esittelyvideo osoitteessa
www.scanoffice.fi/LN-uutuus

SÄHKÖ- JA KONEHUOLTO
Reijo Teva  P. 0500 428 488

Lämpöpumppupäivät
pe 13.10. Putkityöllä
Merkkaa allakkaasi jo perjantai 13. lokakuuta, sillä se on tärkeä 
päivä, kun Orimattilan Putkityö järkkää lämpöpumppupäivät klo 9-17.

Tarjolla on ajankohtaista lämmitysasiaa, saadaan vastaus myös 
siihen miten sitä lämmityskulujen säästöä voi saada jopa 60 pro-
senttia!

Esittelyssä on mm. Mitsubishi Ecodan ilma/vesilämpöpumppu, 
ja tietty pullakahvitarjoilua.

Tapahtumasta lisää lokakuun Extrassa 11.10.

Netto-ostopäivät
Värisilmässä 14.-16.9.
Valtakunnalliset, kaksi kertaa vuodessa järjestettävät, kodin ra-
kentajan ja remontoijan netto-ostopäivät on jälleen vuorossa ensi 
viikolla, torstaista lauantaihin.

Netto-ostopäivillä saat materiaalit lähes maahantuojan hinnoilla, 
joten nyt on erinomainen hetki tilata materiaalit vaikka koko taloon, 
toimitukset voi valita halutessaan vaikka joulukuulle.

- Nyt siis piirustukset mukaan, ja valitsemaan laadukkaat ma-
teriaalit nettohinnoin Värisilmästä!

37. Kuivannon Kymppi
Su 5.11.2017 klo 12.00. Suomi 100 -juhlakuntoilu Kuivannolla 
kirmataan taas hyvään ”vanhaan malliin”.

Kisakeskus seurantalolla, Koskustentie 1422, Kuivanto.
Kuntoilu-ulkoilulenkki 10 km. Ei ennakkoilmoittautumista, ei 

osallistumismaksua. Lliikuntajuhla juhlasalissa klo 14.
Helppo tulla - mukava olla - Tervetuloa!

Vanhat moottoripyörät
ja mopot heräävät henkiin
Uskomaton juttu, miten jo täy-
sin romukunnossa oleva vanha 
moottoripyörä tai mopo syntyy 
kuin uudestaan entisöijän käsitte-
lyssä. Se vaatii paljon käsittelyä, 
tietotaitoa ja ennen kaikkea hyviä 
hermoja, kun jopa yli 60 vuotta 
vanha moottoripyörä entisöinnin 
jälkeen on kuin suoraan tehtaalta 
tuotu.

Orimattilalainen Lippo Ylä- 
Jääski on pian parisenkymmentä 
vuotta puuhaillut vanhojen mo-
pojen ja moottoripyörien kanssa. 
Hän on kunnostanut ja entisöinyt 
jo yli 20 menopeliä.

Ensi kosketus ajopeleihin tuli 
jo 12-vuotiaana, kun Lippo ajeli 
Lotilan nurkissa Jawa 125:lla 
vanhaa Lahti-Loviisa junarataa, 
josta kiskot oli poistettu.

- Sain sen pyörän omakseni ar-
meijaan lähteneeltä serkultani, kun 
lainasin hänelle kelloni. Se Jawa 
vaati vaan pirun paljon pattereita, 
kun siinä oli akku sökönä ja la-
taus. Ostin kuulemma silloisesta 
Jokelan kaupasta eniten litteitä 
pattereita.., niin oli kauppias sa-
nonut vaarilleni, jonka luona usein 
olin ja ajelin Jawalla. Sillä ajeli 
muutkin pojat, ja yhdessä sitä 
työnnettiin käyntiin, Lippo nauraa.

Kun Lippo täytti 15 vuotta, niin 
vaari osti hänelle uuden mopon, 
oikein Jupiter Sportin. Se oli nuo-
rukaiselle iso juttu. Myöhemmin 
kuvaan tuli moottoripyöriä, oli IC, 
MZ ja Jawa sekä crossipyöränä 
Yamaha Trial 125.

- Entisöintihommat alkoi siitä, 
kun pojalle piti mopo saada, 
Hommasin minimopon, jonka 
rungon joku oli hitsannut väärin. 
Siinä oli tallella etu- ja takapyörä 
sekä moottori, jotka eivät olleet 
häävissä kunnossa.

- Oli siinä tekemistä, kun piti 
kaikki alusta alkaen tutkia ja sel-
vittää, oppia niksit, myös sen mistä 
saa varaosia. Onneksi silloin oli 

täällä Messinkitiellä mopopur-
kaamo, josta sain osia.

- Siitä tuli niin hyvä, että He-
salainen Pakoputki-Center halusi 
vaihtaa sen uuteen kiinalaiseen 
halpaan mopoon. Tarve oli silloin 
kuitenkin isompaan menopeliin, 
kun oma poika harrasti crossia. 
No, ei niitä vaihtokauppoja tehty 
ja mopo matkasi kerääjälle, jolla 
se lienee edelleen, Lippo tuumii.

- Tykkään, kun saan vanhan 
romun käsiini. Näen heti jo 
silmissäni millainen siitä tulee 
valmiina. Siinä pitää olla 50 
prosenttia alkuperäistä tallella, 
kun entisöin museopyöräksi. Myös 
pyörän historia tulee joka kerta 
jäljitettyä, usein pääsen ensim-
mäiseen omistajaan asti ja tiedän 
milloin pyörä on hankittu ja kuka 
sillä on milloinkin ajellut.

Lippo kertoo, että rompetoreilta 
löytyy vanhojen moottoripyörien 
osia ja osan hän tekee itse tai 
teettää. Hänellä on jemmassa 
nytkin niin paljon varaosia, että 
harrastusta riittää moniksi vuosiksi 
eteenpäin.

- Me alan harrastajat olemme 
tehneet myös bussi matkoja Tal-
linnan lähellä olevaan Kurtnaan 
sekä Riikaan rompetoreille, joissa 
on paljon varaosia itäpyöriin, on 
kyllä muihinkin.

 
Jawa -53 sai
uuden ilmeen

Lipon yksi mieluisimmista en-
tisöintihaasteista on ollut Jawa 
-53. Se löytyi romuna Urjalasta.

- Moottoripyörän  kaikista vai-
heista ei ole täysin tarkkaa tietoa. 
Se on lähtöisin Kytäjän kartanon 
puutarhurilta Ei tiedetä, ostiko hän 
sen uutena, mutta pitkään hän sillä 
ajeli 60-luvulla. Seuraava omistaja 
Matti Kivelä jo poikasena ihasteli 
puutarhurin menoa punaisella ja 
hiukan kuluneella Jawalla. Vuosia 

myöhemmin, 60–70 -lukujen vai-
heessa Matti sen ostikin, hinta taisi 
olla 100 sen aikuista markkaa.

- Jawalla ajettiin lähinnä hu-
viajeluita Hyvinkään maisemissa. 
Kerran Matti ajeli morsiamensa 
kanssa Jawalla, ja poliisi pysäytti 
heidät ja tarkasti ajopelin. Toinen 
poliiseista painoi jarrua niin rajusti, 
että jarru särkyi. Ottivat sitten pois 
rekisterikilven, ja sanoivat Matil-
le, että saat sitten takaisin kun 
Jawa on taas kunnossa. Jawaa 
ei kunnostettu, vaan se joutui au-
totalliin, josta se vuosien myötä 
siirtyi Risto Katajalle Urjalaan. Hän 
hiukan kunnosti pyörää, mutta se 
särkyi vakavammin ja laittoi sen 
romuvarastoon.

- Siellä se lojui siihen asti, kun-
nes laitoin Maaseudun Tulevai-
suuteen ilmoituksen 2005, että 
haluan ostaa 53-mallisen Jawan 
kunnostettavaksi.  Ja yksi ainoa 
vastaus tuli. Niin kävin ostamassa 
18.9.2005 Jawa Perakin, typ 11.

- Aluksi tilasin joitakin osia 
Tsekistä, jotka oli pakko uusia, 
esimerkiksi pakoputket ja   ohjaus-
tangon. Bensatankin kromautin 
Rautiolla Turussa. Purin Jawan 
niin pieniksi kuin sen vain saa.  
Hiekkapuhallutin kaikki ne osat, 
jotka voi puhalluttaa.

- Moottorin purin osiksi ja sieltä 
löytyi syy miksi se jouti romuva-
jaan. Moottorista oli veto-akseli 
katkennut kolmos- ja nelosvaih-
teen kohdalta. Sen jälkeen Jawaa 
oli vielä kovasti yritetty käynnistää, 
vetoakselin pää oli vemputtanut 
pronssipuslan kanssa lohkossa 
olevan reijän väljäksi.  Korjautin 
lohkon Lahden Kansityössä. Rei-
kä porattiin suoraksi ja sorvattiin 
siihen sopiva pronssipusla. Sa-
massa firmassa porautin myös 
syliterin. Moottoriin uusittiin myös 
kaikki laakerit ja vaihderattaita, 
kytkinlevyt, ensiöketju.., niin ja 
se vetoakseli.

- Rungon osat pohjamaalasin 
sopivan pintamaalin tyypiltään 
Volvo 117 (yleisesti hyväksytty 
Jawan punainen väri)  teetin auto-
maalifirmassa. Pintamaalasin itse.

- Kasausvaiheessa vasta huo-
masin muiden kromiosien kunnon, 
niin sitä tilattiin kromiosia lisää 
Tsekistä. Nyt Jawa on täysin ajo-
kunnossa ja museorekisterissä.

* * *
Lippo tuo näytille kaksi mootto-
ripyörää syysmarkkinoille lau-
antaina 9.9. Värisilmän pihaan.

- Otetaan mukaan Jawa ja sitten 
toinen itäpyörä Simson AWO. Tul-
kaa tutustumaan, Lippo toivottaa.

Tässä on Java -53 Urjalasta löydettynä.

- Olen entisöinyt tämän Jawan niin, että se vastaisi  alkuperäistä ja näyttäisi siltä miltä se näytti  vuonna 1953.
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ORIMATTILAN KANTRIKATSASTUS

SOITA
045 693 3748

Topintie 2B
Orimattila

www.omkk.fi

Kotimainen katsastusasema

39€

KATSASTUS
alk.

- rekisteröinti- ja
  muutoskatsastukset
- rekisteröinti
Palvelemme ma-pe 9.00-17.00
Varaa aika puh. 045 693 3748

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

Hellimö tarjoaa syksyyn:
Työhyvinvointipäivä rentoutuen
Syksy on yritysten työhyvin-
vointipäivien aikaa. Ainakin 
meillä Hellimöllä, nämä asi-
akkaat täyttävät loppuvuoden 
kalenterin ja kyselyt alkavat 
jo alkukesästä. Koska nämä 
ovat hyvin suosittuja palveluja 
meillä, halusin kertoa päivien 
sisällöistä hieman Olan Extran 
lukijoillekin! Meillä voit viet-
tää koko päivän esimerkiksi 
alkaen aamulla klo:8 tai vaikka 
lounasaikaan tai tulla pariksi 
tunniksi iltapäivällä. Monet liit-
tävät Tyhy-päiviin koulutusta 
tai kokoustamista ja niihinkin 
meiltä löytyy tilat. Meille mah-
tuu kerrallaan n. 25 henkilöä, 
ryhmäksi lasketaan vähintään 
6 henkilöä, jolloin hinnat ovat 
halvemmat. 

Suosituinta on hemmot-
telupäivä, jonka ohjelma on 
seuraava: 2h kokoustamista tai 
koulutusta, Lounas, 2 hoitopis-
tettä per henkilö valintojenne 
mukaan, Saunamaailma 2h ja 
päälle vielä iltapäiväkahvit lei-
voksella. Tällainen koko päi-

vän hemmottelu ruokailuineen 
maksaa 72 /hlö. Hoitopisteitä 
ovat suolahuone, Äänisen aal-
tojen matalaäänihieronta, Py-
ramidin kirkasvalohoito (myös 
piikkimatolla rentoutuen), käsi-
parafiinihoito ja Mielenkeinujen 
riippukeinurentoutus. Näistä 
kukin saa valita mieleisensä 
hoidot, eli kaikkien ei tarvitse 

ottaa samoja. Kahden tunnin 
saunamaailma sisältää infra-
punasaunan, höyrysaunan, 
perinteisen saunan sekä po-
repaljun vapaasti käyttöönne. 
Meille voi ottaa myös omat 
saunajuomat mukaan. Meiltä 
saat lainaksi pyyhkeet, kylpy-
takit ja pesuaineet, mukaan ota 
siis vain omat uikkarit.

Räätälöimme päivät aina asi-
akkaan toiveiden ja budjetin 
mukaan. Eli voi kysyä myös 
niin, että meillä on tämän ver-
ran rahaa käytettävänä, mitä 
sillä saisi? Rentoutusta var-
masti! Voimme liittää päivään 
myös ryhmäaktiviteetteja; esi-
merkiksi Meridiaanivenyttelyä 
tai intialaisen päähieronnan 
opiskelua. Tai suosittua on 
liittää päivään puolen tun-
nin hemmotteluhoito, kuten 
kuumakivihieronta, intialainen 
päähieronta tai kasvo- tai kä-
sihoito.

Lisää esimerkkejä näet 
nettisivuiltamme www.hel-
limo.fi/ryhmavaraukset tai 
voit ottaa minuun yhteyttä: 
emma.malinen@hellimo.fi 
tai p. 044-3773019. Hellimön 
löydät Kehräämön 2. kerrok-
sesta osoitteesta Pakaantie 
1, Orimattila. Tervetuloa ren-
toutumaan myös yksittäiset 
asiakkaat!

Emma Malinen

Kynttiläpajalla on
täysi tohina päällä

Vaikka ollaan kesän loppumet-
reillä ja syksyä jo pukkaa, niin 
Maria Drockilan Kynttiläpajalla 
on sesonkivaihe ollut pitkään 
jo menossa. Siellä valetaan 
parhaillaan tuhansia kynttilöitä, 
joille muotoilijat antavat lopul-
lisen kauneuden. Kynttilät ovat 
niin kauniita, ettei niitä malta 
heti edes polttaa…

Extraa poikkesi morjestamaan 
tuotantopuolella ja kyseli Susan-
na Lehvoselta ja Sari Ahokai-
selta miten hommat sujuvat, 
ja mistä he ovat saaneet in-
nostuksen kynttilöitten tekoon.

Susanna saapuu Villähteeltä 

kynttiläpajalle töihin.
- Olin sesonkimyyjänä Drocki-

lan joulumyymälässä Lahden 
Triossa  ja se innosti minut 
mukaan myös kynttilöitten 
valmistukseen. Olen valmistu-
nut käsi- ja taideteollisuusalan 
oppilaitoksesta ja tulin töihin 
kynttiläpajalle keväällä 2016. 
Tykkään kynttilöitten leikkaami-
sesta eli kaiverramme erilaisia 
kuvioita kynttilöihin, Susanna 
selvittää taustaansa ja työtään.

- Minäkin tulin keväällä 2016 
kynttiläpajalle töihin, kun tänne 
haettiin kynttiläntekijää tuotan-
toon. Olen opiskellut Kuopiossa 

ja valmistunut käsi- ja taidete-
ollisuuskoulusta muotoilijaksi. 
Nyt asun Lahdessa, Sari kertoo.

100 erilaista
kynttilämallia

Tällä hetkellä tuotannossa 
tehdään vilskeellä syksyn ja 
joulunajan kynttilöitä. Kaik-
kiaan kynttiläpajassa on noin 
100 erilaista kynttilämallia, joten 
valinnanvaraa löytyy jokaiseen 
makuun ja tilaisuuteen.

- Meillä on paljon asiakkaitten 
suosikkeja, joita sitten päivite-
tään, tehdään pikku muutok-

sia ja niin se suosikkikynttilä 
elää matkaansa eteenpäin. Me 
työntekijät osallistumme myös 
uusien mallien suunnitteluun, 
joten tämä tosi kivaa hommaa, 
Susanna ja Sari iloitsevat.

Myös asiakkaat pääsevät vai-
kuttamaan millaisia kynttilöitä 
halutaan. Taannoin kynttiläpaja 
järjesti kyselyn ja pikku kilpai-
lun asiakkaille uusista kyntti-
lämalleista. Voittajaksi nousi 
Suomi100 -vuoden kunniaksi 
Kielo-kynttilä, jota valmistetaan 
kaiken kansan ihailtavaksi.

Mikä on sitten Susannan ja 
Sarin mielestä haastavin kynttilä 
valmistaa?

- Ehdottomasti se on jättilyhty, 
joka on niin herkkää muotoilta-
vaa, ettei siinä saa tulla yhtään 
väärää veistoliikettä. Jos näin 
käy, niin tuote on piloilla, he 
vastaavat yhdessä.

Jouluaattoon saakka riittää 
kynttiläpajalla tohinaa. Miten 
sitten se oma joulu, koska 
sen ehtii valmistamaan? 
- Pitkää päivää painetaan, kun 
jouluksi pitää saada valmiiksi 
paljon kynttilöitä, joita myydään 
myös sesonkimyymälöissä 
ympäri Suomen. Sen verran 
ehdin omaa joulua tekemään, 
että ainakin porkkanalaatikkoa 
valmistan, sitten saa joulu tulla, 
Susanna naurahtaa.

- Minulla on jouluna suunta 
kohti Taipalsaarta tai Savonlin-
naa. Kamat kasaan ja porukat 
autoon ja lähdemme muualle 
joulunviettoon, Sari paljastaa.

Kynttiläpajalla on erikseen 
oma joulunavauksensa, jonka 
ajankohta kerrotaan myöhem-
min. Nyt syysmarkkinoilla on 
erikoistarjouksessa kesäajan 
kynttilät, sillä ne myydään nyt 
peräti -70 prosentin alennuk-
sella!

Huom! Perjantaina 8.9. myy-
mälä on auki klo 20 saakka ja 
klo 17-20 on ilmainen kahvi-
tarjoilu.

Sarilla ja Susannalla on menossa ovaali-lintujen valmistus. Kuvakaiverrus pitää 
tehdä nopeasti, sillä kynttilän parafiinikerros jäähtyy nopeasti.

Pirä ittestäs hualta
Merkkaa jo allakkaasi lauantai 14.10. Kehräämö, ja tule 
kello 10-14 välisenä aikana tutustumaan mitä jänskää on 
nyt tarjolla Pirä ittestäs hualta -tapahtumassa.

Viimeksi väkeä kävi satoja tutustumassa terveys-, kauneus, 
liikunta- ja hyvinvointijuttuihin. Tarjolla on paljon luontais-
tuotteita ja -hoitoja.

Kehräämön kakkosker-
roksessa ovat mukana Alfa 
Mover, Hellimö ja Gym23. 
Kolmannessa kerroksessa 
on sitten esittelijät ja tuote-
myyjät. Tarjolla on parasta 
mitä voit itsellesi saada ja 
antaa.

Esittelijät ja näytteillea-
settajat voivat ilmoittautua s-postitse:

Piia Andelin, piia@alfamover.net
Reijo Välkkynen, loistava. polku@hotmail.com
Esittelypaikan hinta 40 euroa, sisältää pöydän, tuolin ja 

sähkön. Mukaan pyydetään myös tahoja, jotka järkkäävät 
esittelypisteessään tekemistä, eli aktiivista toimintaa!

Tapahtuman takana ovat mm: Kehräämö, Alfa Mover, Gym 
23, Hellimö ja Olan Extraa.
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Tattista taas
Heh, heh, Renttula. Se on kait 
valtuustosalin uusi nimi kansan 
suussa. Ihan siksi, kun siinä on 
edustalla kasvanut rentunruusuja 
koko armaan suven. Ja ruusuja. 
Niitähän on valtuustosalissa vain 
muutama, kun moni ihana ei 
enää asettautunut ehdokkaaksi. 
Ei Eetvartin suosikkikaan..

* * *
Oheisessa kuvassa on Terve-
ystie 3:n toveriasuntola saanut 
purkutuomion. Katoavaa kan-
sanperinnettä, sillä tuvassa 
on laulu ja soitto raikunut ja 
asukkaat viihtyneet. Asumus 
oli siinä kunnossa, että se piti 
purkaa. Ei auttanut Raid, joka 
tappaa myös pihassa ja puutar-
hassa, eikä auttanut Andy, joka 
suorastaan räjäyttää lian pois. 
Nyt asumus näkyy enää vain 
kuvissa, ja ihanissa mielikuvissa. 
Kiitämme osanotosta.

* * *
Toivo-puolueko se masinoi 
porukkaansa ja sai peräti 270 
innokasta vastaamaan Hennan 
linjabiilikyselyyn? Se on silti vä-
häinen määrä, kun miettii kuinka 
kalliiksi se juna-asema ja koko 
tienoo tulee.

Eetvartti juuri kuuli kuinka 
entinen tekninen johtaja ja 
Henna-ideoitsija Ikäheimonen 
oli ahkera vierailija aikanaan 
Hennassa. 800.000 euroa val-
tuusto sitten siunasi maakau-

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: Lehtisepät 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. 10.500 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
11.10.2017

Perinteiset
SYYS-
MARKKINAT

LA 9.9.-17

t

AT

Tervetuloa!

Alusta asti oikeista
raaka-aineista

itse tehtyä
HERKULLISTA

RUOKAA

LAAJA OLUTVALIKOIMA
Tule ja testaa!

PAKAANTIE 1, ORIMATTILA
www.ravintolatehdas.fi

Työ- ja toimitilaa 650-1000 m2

Orimattilan Kehräämöllä. Katutasossa.
Matkaa Lahteen 25 ja Helsinkiin 90 km.

Tied. 040 5564563,  Olli Mäkelä

MYYDÄÄN tai vuokrataan:

torstaisin klo 17-19.
3. krs. Pekka

Löytty 044 3160 925

SUOMI-
TIKKAA

Kehräämöllä

100 minuuttia 8.9.
Orimattilan Kehräämöllä on tar-
jolla tulevana perjantaina 100 
minuuttia Suomen historiaa. 
Se on performanssi, jossa yh-
distyy näyttämötaide, 
musiikki ja animaatio. 
Esitys nähdään Keh-
räämön tanssisalissa 
(3krs) klo 18 alkaen, 
liput 10€.

100 minuuttia tiivis-
tää historiaa Suomen 100-vuo-
tisen taipaleen varrelta. Se tuo 
esille tapahtumia ja asioita, joita 
tarjoavat saksofonisti Heikki Sirk-
kola ja näyttelijä Teemu Mäkinen 
Tampereelta.

- Heijastamme animaatioita 
seinälle, lähinnä ammennetaan 

ihmisille ajattelemisen aihetta 
mitä on tapahtunut sadan vuo-
den aikana Suomessa. Musiikki 
tietysti kuuluu matkaan mukaan, 

paljastaa Heikki. - Katsojat ovat 
itkeneet ja nauraneet, joskus jopa 
samaan aikaan.

Teoksen suunnittelu ja käsikir-
joitus: Heikki Sirkkola, rooleissa: 
Teemu Mäkinen ja Heikki Sirk-
kola, teos kuuluu Suomi100 
-hankkeeseen.

Kymmenien vuosien
kokemuksella
SELVÄNÄKIJÄ MARJA
Varaa aikasi 040-5687380
www.marjahuovinen.com
Facebookissa:
Selvänäkijä Marja Huovinen

poista, juu…
Orimattilan heikkous on siinä, 

jos virkamiehet asuvat muualla 
kuin Orimattilassa. On niin helppo 
kello 16 jättää työnsä ja vas-
tuunsa kuin koira paskansa, kun 
ei ole minkäänlaista rakkautta 
Orimattilaa kohtaan.

Ihan kaiholla kansa muistelee 
aikoja, kun TT oli teknisenä joh-
tajana. Tapahtui.

* * *
Pari vuotta sitten Henna-in-
fossa, kaiken kansan kuullen, 
ainakin Ida Jokinen ilmoitti, että 
hän voisi rakentaa Hennaan ja 
samoilla taajuuksilla paukutteli 
Paavo Palokangaskin. Nyt kansa 
odottaa milloin ne Hennan puo-
lestapuhujat alkavat ostamaan 
sieltä tontteja???

* * *
Sitten salaisuus Artjärven suun-
nalta. Porataanko siellä tulevai-
suudessa kultaa kallion uume-
nista, kun näytteitä on otettu? 
Kuvassa joku erikoislaite jylläsi 
metsässä erään kallion päällä. 
Nyt harmittaa, jos kultaa löytyy ja 
kuntaliitos tehtiin? Niillä rahoil-
la olisi rakentanut kokonaisen 
venäläiskylän.

* * *
Kuulemma Jymylinnan maastos-
sa oleva frisbeegolfrata aiheuttaa 
närästystä? Siellä on muutama 
kukkahattutäti peloissaan, että 
saa kiekon päähänsä. Kait?

Mopopoikiin on myös viittuun-
nuttu keskustan alueella, kun 
pitävät liikaa meteliä ja sitten 
Ämmäntöyrään alueella kaaha-
tessaan mahdollisesti pilaavat 
pohjavesiä. Ympäristöviranomai-
set ovat todella huolissaan ja 
kehottavat vanhempia keskus-
telemaan poikiensa kanssa. Pa-
ras ehkäisy olisi ollut käyttää 
kortsua? Eetvartti on kuitenkin 

sitä mieltä että nuorilla on ol-
tava harrastuksia ja kaupungin 
olisi syytä jalkauttaa nuoriso-
työtä tekeviä ilta-aikaan, jolloin 
nuoret nimenomaan tarvitsevat 
virikkeitä.

* * *
Syksy on jo päällä ja ainakin 
Osuuskaupan käytäväpäivystä-
jillä kuulemma pitkät kalsarit jo 
jalassa. Syysmarkkinat taitaa olla 
pian, pitääpä tarkastaa se jostain. 
Suomenhevosenpäivään meikä 
osallistuu ja muistelee niitä omia 

hevosmiesaikojaan. Tosin isän 
apuna joskus mettähommissa.

Oheinen kuva kertoo, että 
lumitöitä on piisannut ja uutta 
taas luvassa. Kannattaa ajoissa 
hommata lumenluontivehkeet 
Maatalouspirkasta.

* * *
Kuten rakas lukija olet huoman-
nut, niin Eetvartti harrastaa laajaa 
kotiseutumatkailua, kun näitä 
juttuja väsää. Toisaalta meikä ei 
ole yksi persoona, vaan mukana 
on useita vinkkimiehiä ja pari 

puumaakin.
Tuli bongattua oheinen kau-

nis kulkurityttö, joka pyöräilee 
Pukkilantien suunnalla, ja tässä 
on poikennut lyhtypylvään alle 
vetämään henkosia. Kyseessä on 
hieno kesäinen taideteos erään 
hyvin hoidetun pihamaan edus-
talla, puolisen kilsaa Mallusjoen 
tienhaaraa ennen tai jälkeen, 
riippuen mistä suunnasta katsoo.

* * *
Paljon kuulee toiveita, että 
Kehräämöllä pitäisi järkätä 
seksifestarit. No, nyt tilanne 
rauhoittui, kun jossain Englan-
nissa meno oli niin riehakasta, 
että yhdellä viiskymppisellä 
ukolla räjähti sydän tai se.  
Tietty hillitympää menoa voisi 
järkätä. Joku voisi tehdä aloitteen 
Kehräämön pojille, sillä tilausta 
tällaiselle festarille löytyy aina 
Myrskylää myöten.

* * *
Sitten palautusta ruotuun. Kai-
kenmaailman kotikutoiset ”liiken-
nemerkit” on välittömästi pois-
tettava yleisten teiden varsilta. 
Piste. Oheinen kuva on napattu 
Kuivannolle menevän tien var-
relta ja se ei ole laillinen. Eikä 
lasten tule leikkiä maantiellä. Nyt 
Eetvartti-setä on tosi vihainen.

* * *
Orimattilan Putkityö on mainos-
tanut, että lämmityskuluihin voi 
saada jopa 60 prosenttia säästöä. 
Se on paljon luvattu ja nyt meikä 
taitaa laittaa sen väitteen testiin.

* * *
Syksyä kaikille. Se on siitä 
mukavaa aikaa, ettei hikikään 
enää haise niin pahoin kauppojen 
kassajonoissa.

Ja muistakaa väistää, kun aje-
lette kauppojen parkkipaikoilta. 
Lääketokkurassa ei saa ajaa.

E E T V A R T T I

Kesäneitonen ilahduttaa 
Eetvartin mieltä vaalean-
punaisine pyörineen. Ten 
points.

Terveystie kolmosen asuntola sijaitsi terkkarin taka-
na. Nyt se on purettu Vuokratalot Oy:n listalta.

Mitä kone porasi metsässä, löytyiköhän kultaa? Tämä kyhätty varoituskyltti häiritsee yleistä liikennettä.

Tätä lumiherkkua on taas luvassa parin kuukauden 
päästä.
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Tokkolantie 8, Orimattila
www.orimattilanputkityo.fi 

Orimattilan
Putkityö Oy

LVI-MYYMÄLÄMME

palvelee arkisin

8.00-16.00

Olemme myös
Facebookissa

SÄÄSTÖÄ lämmitykseen!

Myymälä Joni 040 513 8073, Janne 0400 616 234, Hanski 0400 492 944

Tilaa putkimies: www.orimattilanputkityo.fi

Jos sinulla on vesikiertoinen lämmitys-
järjestelmä, siirry nykyaikaan ja asennuta

MITSUBISHI
ECODAN 
ilma / vesi-
lämpöpumppu
Saat lämmityksen ja lämpimän 
veden samasta yksiköstä.
Se toimii yksin tai vanhan 
järjestelmän rinnalla. 
Säästä euroja ja hermoja!

Meiltä nopeasti
VESI-, LÄMPÖ-

JA ILMA-
ASENNUKSET!

Vaihda nyt vanha
Oilon-öljypoltin uuteen.
Poltin on suunniteltu
ja testattu Suomen
vaativiin olosuhteisiin.

Tulossa LÄMPÖPUMPPUPÄIVÄT 13.10.!

Emme valitettavasti nyt kerkeä
syysmarkkinoille, mutta soita

kiinteistöhuoltoasioissa
0400 711 290.

Nahkhiir Ky
Joka toiselle kuoppaa kaivaa...

www.nahkhiir.fi

Avaa ASP-tili ja ryhdy säästämään omaa asuntoa varten!
säästöpankki.fi/asp-tili

Varaa aika konttoriin  
saastopankki.fi/varaa-aika

MYRSKYLÄN SÄÄSTÖPANKKI  ERKONTIE 13, ORIMATTILA | 010 441 7220 | AVOINNA MA – PE 10.00 – 16.30 
WWW.SÄÄSTÖPANKKI.FI

Aika muuttaa omillesi?

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

Maatalouspirkka Oy
Vesitornintie 1 ORIMATTILA 03-872 530

AINA EDULLISESTI!

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

1690

www.k-maatalous.fi

ETULEIKKURI MCCULLOCH M125-94FH 2-TAHTIÖLJY

296000

SÄHKÖKIUAS HARVIA 
SÄHKÄRI 6KW musta 

16900


