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

Tarjous
voim.

14.-15.9.

Erkontie 13, Orimattila
ma-ke 9-17, to-pe 9-18 la 9-16 ja su 11-15

044 974 6132  www.diia.fi

Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu Diia Oy

KaK ikikikikkkkkkkkkikkkkkkkkkkikikik syyskkas ivit

p
Syysmarkkina- 
tarjouksena:

SILMÄLÄÄKÄRIT:
Ti 18.9. Jukka Siitonen
To 20.9. Aleksi Sarkola
Ma 24.9. Ilkka Puusaari
Ti 2.10. Jukka Siitonen
Ke 10.10. Ritva Lemola

ORIMATTILAN KANTRIKATSASTUS

SOITA
045 693 3748

Topintie 2B
Orimattila

www.omkk.fi

100% Kotimainen katsastusasema

39€

KATSASTUS Varaa aikasi heti!

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

Varaa aikasi: omkk.fi / 045 693 3748

+PÄÄSTÖT

www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

Tule ja 
tutustu 
ihanaan 
uutuuteemme 
LUOMUSILKKIIN

- Katso KYNTTILÄPAJAN
SYNTTÄRI-ILMOITUS s.4

LOKAKUUSSA
nähdään 17.10

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, S-Marketin vieressä
ORIMATTILA, puh. 040 558 6702

Avoinna: ma-pe 9-16,30, la 9-14

- syysjalkaan
  tarjoushintaan!

Naisten 

LENKKARIT

Naisten 

NILKKURIT

Miesten 

LENKKARIT

koot
36-41

koot
40-47

koot
36-41

Mascotin syysmarkkinat

KAHVITARJOILU
lauantaina 15.9. klo 9-13
Mascotti tarjoaa
PULLAKAHVIT
- Anja keittäjänä
- TERVETULOA MARKKINOILLE!

445€ 425€

449€

 
 

 
 

 

       

       

      

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

INVENTAARIOPOISTO
Poistamme vaihtuvia malleja myymälästämme

Luvassa hyvivä alennuksia huipputuoteista!
Runsaasti pölynimureita,pesukoneita, kylmäkoneita, liesiä ym. …
myös yksittäiskappaleita televisioista,tietokoneista,tulostimista, 

matkapuhelimista...

Rosenlew teräksinen 
jääviileäkaappi rjkl3000x

l äk i
MIELE astiapesukone 
g 4930u

Rosenlew 50 cm 
teräksinen 
monitoimiliesi



2 12.9.2018

Orimattila 12.9.2018

Kohti syksyä mennään

ORIMATTILAN OMAKOTIYHDISTYS RY
APUA PIHATÖIHIN JA PIKKU REMONTTEIHIN  

TILAA  OMAKOTITALKKARI Kari Viitanen mp. 044 712 6669
Palvelu on tarkoitettu omakotiyhdistyksen jäsenille ja palvelusta 
peritään 19,00 € tunti + matkakulut 0,42 €/ km. Kari tekee normaali 
talkkari töiden lisäksi pikku sisäremontteja, maalauksia, tapetointia, 
laminaattiasennuksia ym.  sekä ATK – apua.
Liity jäseneksi nyt, kampanja etu loppuvuosi ilman jäsenmaksua:  

Pertti Oksanen  mp. 0400 459 222 tai  pertti.oksanen@phnet.fiTopintie 2, 16300 Orimattila

Huippukuuman kesän jälkeen on palattu normaaliin ilma-
nalaan. Moni meistä kärsi helteestä ja moni nautti. Se on 
yksilöllistä sekin.

Monet hommat jäivät tekemättä, kun oli vaan niin helvatun 
kuumaa. Kyselin muutamista erikoisliikkeistä, miten helteet 
vaikuttivat ja vastaus oli kaikissa sama: kauppa ei käynyt. 
Annas olla, kun helteet loppuivat, niin alkoi rakentamisen ja 
sisustamisenkin puolella tapahtua. Kulutusta saatiin kivasti 
heti lisää.

Viikonloppuna pidetään syysmarkkinat, joihin pa-
nostetaan Kärrytiellä perjantaina 14. ja lauantaina 15. 
syyskuuta. Luvassa on erikoistarjouksia ja tarjoiluakin. 
Lauantaina on Kärrytien lisäksi markkinameininkiä myös 
Kehräämöllä ja Mascotissa.

Luomua ja suoramyyntiä?
Allekirjoittanut laittoi elokuun lopulla s-postia MTK:n pu-
heenjohtaja Juha Marttilalle. Heitin pohdittavaksi, jospa 
MTK perustaisi suoramyynnin kauppaketjun suomalaisel-
le maataloustuotannolle. Olisi tarjolla puhtaita kotimaisia 
tuotteita; vilja- ja maitotuotteita, juureksia, vihanneksia, 
hedelmiä, marjoja, lihaa… ravintoa suoraan tiloilta ja tuot-
tajilta omiin kauppoihin, jolloin tuottajat saisivat paremman 
hinnan tuotteilleen.

Aloite ja asia nousi ajankohtaiseksi kuivan kesän seu-
rauksena, kun moni viljelijä joutuu nyt koville todella heikon 
sadon takia. Tilanne ei ollut parempi viime vuonnakaan, kun 
sade vei sadon. Lisäksi liian alhaiset tuottajahinnat kaatavat 
maatalousyrityksiä lujaa vauhtia. Maito- ja viljatiloja joudutaan 
lopettamaan päivittäin, ja osa on jo mennyt konkurssiin.

Kuluttajat ovat valmiita maksamaan suomalaisesta puh-
taasta ruuasta. Kuluttajat ostaisivat taatusti suoraan MTK:n 
tai vastaavan järjestön omasta kaupasta monia tuotteita. 
Kehräämölle voisi perustaa tuottajien suoramyyntikaupan? 
Se toimisi jo tänä päivänä, kun monet ihmiset ovat kyl-
lästyneet valmiisiin einestuotteisiin, joissa on monenlaisia 
lisä- ja säilöntäaineita. Nyt tehdään enemmän itte kotona 
ruokaa puhtaista tuotteista. 

Erikoisliikkeet katoamassa
Ei tarvitse kuin kulkea Erkontie päästä päähän ja katsoa 
miltä Orimattilan ns. pääkatu näyttää. Taatusti huomaa, että 
erikoisliikkeitä ei ole enää montaakaan, ja tilalle on tullut 
muita toimijoita. Sama koskee Kehräämöä, josta putiikit 
ovat pikku hiljaa hiipuneet.

Nyt sama on iskenyt Kärrytien nurkkiin, kun kauppaliikkeitä 
ja palveluja loppuu. Huoltoasema Uuttu ja Orimattilan Säh-
kö- ja Konehuoltokeskus viimeisimpinä huonoina uutisina.

Syy on usein yksinkertainen: Kauppa ei käy. Miksi ei käy? 
Siksi, kun ostot tehdään entistä enemmän Lahdesta tai netistä. 
Tarkoitus ei ole syyllistää ketään, vaan herättää. Orimat-
tilasta loppuu pikku hiljaa erikoisliikkeet. Se näkyy myös 
tämän Extraa-lehden sivumäärien pienentymisenä, kun ei 
ole enää mainostajia niin kuin oli muutama vuosi sitten.

- - -
Kaupunki on vihdoinkin tekemässä uutta yrityshakemistoa. 
Hieno juttu!

Reijo Välkkynen www.olanextraa.fi

Säästöpankissa työnkiertoa

Syyskuun ensimmäisestä päivästä lähtien Myrskylän Säästöpan-
kissa on tapahtunut työnkiertoa, kun Mäntsälän konttorinjohtaja 
Marketta Mantila ja Orimattilan konttorinjohtaja Jussi Korkeamäki 
ottavat vetovastuun toistensa konttoreista. Tavoitat siis Marketan 
Orimattilasta ja Jussin Mäntsälästä seuraavan 6 kuukauden ajan.

Järvikunnan koulussa sisäilmaongelmia!

Miksi tällaista tapahtuu
koko ajan Orimattilassa?

Järvikunnan koulu Mal-
lusjoella on suljettu ja 
koululaiset siirretty Tön-
nön ja Myllylän kouluihin. 
Pikku kuva otettu telkka-
rista Ylen uutisista 3.9., 
kun koululaiset lähtivät 
evakkoon.

Yle Lahti (https://yle.fi/uuti-
set/3-10367452) uutisoi 23.8. 
2018:

Järvikunnan alakoulu Ori-
mattilassa suljetaan sisäilma-
remontin vuoksi. Osa oppilais-
ta ja henkilöstöstä on oireillut 
ensimmäisestä koulusyksystä 
lähtien.

Alkuvuodesta 2016 Orimattilan 
Mallusjoella riemuittiin. Vuosi-
kausia jatkunut vääntö uuden 
alakoulun rakentamisesta oli 
saatu päätökseen, ja oppilaat 
pääsivät aloittamaan koulutyön 
uusissa tiloissa.

Saman vuoden syksyllä osa 
oppilaista ja henkilökunnasta 
alkoi oireilla. Oireet viittasivat 
sisäilmaongelmiin. Tutkimukset 
osoittivat, että uuden koulura-
kennuksen alapohjan tuuletus 
on puutteellinen ja rakenteista 
löytyi mikrobikasvustoja.

Viranhaltijat
vastuuseen!

Jopa saatiin taas uutinen, 
kun Mallusjoella Järvikunnan 
koulu joudutaan sulkemaan ja 
laittamaan korjausremonttiin si-
säilmaongelmien vuoksi. Puolet 
opettajista on sairauslomalla ja 
osa oppilaista kärsii sisäilmaon-
gelmasta. Oppilaat rahdataan 
Tönnön ja Myllylän kouluihin 
korjausremontin ajaksi.

Järvikunnan koulun rakensi 
kouvolalainen Elementit- E Oy, 
se valmistui 30.11.2015.

Nyt on päättäjien vihdoinkin 
aika herätä ja laittaa Orimattilan 
kaupungin korkein virkamiesjoh-
to ja Tilapalvelun johtohenkilöt 
vastuuseen. Asiat on laiminlyöty 
monella tavoin jo usean vuoden 
ajan. Löytyykö nyt ottaa vastuuta 
viimeinkin? Nämä laiminlyönnit 
ovat maksaneet Orimattilan kau-
pungille jopa kymmeniä miljoonia 
euroja!

Extraa on jo monena vuonna 
kirjoittanut sisäilma- ja homeon-
gelmista Orimattilan kaupungin 
omistamissa rakennuksissa. 
Ongelmaa on löytynyt urheilu-
talolla, Jokivarren koululla, yh-
teiskoululla, Myllylän koululla, 
paloasemalla ja nyt sitten uudella 
Järvikunnan koululla.

Rakentamisen asiantuntijat 
ovat koko ajan varoittaneet siitä, 
ettei rakentamisen aikana saa 
ns. kuivaketju katketa. Siitä ei 
ole rakennustyömailla huoleh-
dittu. Paras esimerkki oli, kun 
loppuvuodesta 2016 satoi Myl-
lylän koulun rakennustyömaal-

la monta viikkoa vettä suoraan 
koulun laajennukseen. Suojaa-
mattomat rakenteet kastuivat, 
myös rakennusmateriaaleista 
osa oli suojaamatta pihassa. 
Rakennusvalvonta oli täysin 
puutteellista, vaikka muuta 
selitellään.

Toinen mikä hämmästyttää 
asiantuntijoita, on se, että mo-
nien kaupungin tilojen ilmas-
tointijärjestelmiä on suljettu 
viikonloppuisin ja loma-aikoi-
na. Näin on mukamas säästetty 
sähköä, mutta samalla aiheu-
tettu sisäilmaongelmia, kun ei 
ole ollut riittävää ilmanvaihtoa… 
Kenen järjettömyyttä on tällainen 
määräys?

Tässä rakentamisen asiantun-
tijan näkemystä mitä taas on 
puuhailtu Järvikunnan koulun 
kanssa, kun on tullut sisäil-
maongelmia:
Järvikunnan koulun sisäil-
maongelmien syyt ovat yk-
siselitteisesti täysin leväpe-
räisessä suhtautumisessa 
koko hankkeeseen ja vielä 
käytönaikaisen huolto- ja 
ylläpidon ala-arvoinen hoito.

Kyseessä on KVR-urakka 
(kokonaisvastuurakentami-
nen), missä urakoitsija vas-
taa myös hankkeen suunnit-
telusta.

Urakoitsijan laatimiin suun-
nitelmiin ei ollut tutustunut 
tilaajana kaupunki, rakennus-
luvan myöntäjä, rakennustar-
kastaja eikä hankkeen valvoja, 
jonka olisi viimeistään pitänyt 
havaita tärkeä seikka; ryömin-
tätilan täyttösoran rakeisuus 
ja kapillaarikatkaisu.

Lisäksi koko ryömintätilan 
tuuletus oli hoidettu erittäin 
puutteellisesti.

Salaojat toimivat, mikäli toi-
mivat, nyt niin päin, että ne 
kuljettivat veden rakennuksen 
alle, eikä sieltä pois.

Käytönaikainen huolto on 
myös laiminlyöty. Yksi esi-
merkki on palopellin sul-

keutuminen ja näin tuloilman 
sisäänpääsy estyi kuukausiksi. 
Tuloilman estyminen aiheutti 
kovan alipaineen huonetiloihin, 
jolloin ryömintätilan mikro-
bikasvustoinen ilma imettiin 
huonosti tiivistetyn alapohjan 
läpi huonetiloihin.

- - -
Jos allekirjoittanut olisi kau-
pungin johtava virkamies tai 
Tilapalvelun johdossa oleva 
henkilö, jonka vastuuseen 
kuuluu rakentamiseen liittyvä 
valvonta ja johtaminen, niin 
myöntäisin epäonnistuneeni 
surkeasti työssäni ja jättäisin 
välittömästi eroanomukseni.

Reijo Välkkynen

Myllylän koulun laajennustyömaa joulukuussa 2016.
Vettä satoi suojaamattomaan rakennukseen. Extraa
julkaisi asiasta kuvan ja tekstin. Ei saanut kiitosta,
kun paljasti tulevat ongelmat. Päinvastoin sai arvos-
telua osakseen, valemediaksi mainittiin.
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SYYSMARKKINAT
KEHRÄÄMÖLLÄ 15.9. klo 9-13

Tervetuloa Kehräämön iloiseen syksyyn!

HERNEKEITON
MYYNTIÄ
- reilu annos
- myös omiin astioihin

 RAILAKKAITA TARJOUKSIA
 KIRPPIS  MARKKINAMYYJIÄ ym.

GRILLIMAKKARAN myyntiä
- Tule myymään tavaroitasi
peräkonttikirppikselle pihaan.

4€

SYYS       MARKKINAT PE-LA
14.-15.9.

PERJANTAINA 14.9.
KÄRRYTIELLÄ tapahtuu...
- Katso lisää Extraa-lehden
 keskiaukeamalta. Eiku  mukaan!

LAUANTAINA 15.9. klo 9-13 markkinahumua
KÄRRYTIELLÄ jatkuu hulina. Kannattaa poiketa.
KEHRÄÄMÖLLÄ tarjolla
hernekeittoa, kirppistä...

MASCOTISSA kahvitus ja
HUOPAKENKIEN ESITTELY

KORJAUSOMPELUA
Avoinna: Ti 10-17,

ke ja to 9-14.
Tai sop. mukaan.

Erkontie 6, Orimattila
käynti Tullintien puolelta
Puh. 045-8806650
 heli.lahtonen@katsura.fi
myös facebook:
katsurahelilahtonen

Vetoketjujen vaihdot 
Lahkeiden, hihojen ja
helmojen lyhennykset
Kavennukset, paikkaukset ym. 

Metsolankuja 95 
Virenoja
puh. 03 7784 293

MAATILAN PUOTI AUKI
to-pe klo 12-17 , la 9-15     
Ystävällisesti tervetuloa!

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

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

Syysmarkkinat pe-la
Perinteiset keskustan alueen 
syysmarkkinat pidetään nyt 
pe-la 14.-15.9. Tällä kertaa 
aloitetaan jo perjantaina, 
kun Kärrytiellä on silloin 
tuote-esittelijöitä.

Mitä missäkin tapahtuu 
ja on tarjolla, niin se löytyy 
oheisesta jutusta ja tämän 
lehden mainoksista.

Kärrytiellä
Värisilmässä on Netto-osto-
päivät jo nyt torstaista 13.9. 
alkaen. Poskettomia tarjouk-
sia. Perjantaina 14.9. kahvi-
tellaan ja hulinameno jatkuu 
lauantaina. Poistotuotteita 
kirpputorihintaan kaikissa 
tuoteryhmissä!

Värisilmän pihaan pääsee 
myymään omia kirppistuot-
teitaan ja esittelemään yri-
tyksensä toimintaa. Ei ole 
paikkamaksua, joten sinne!

Sähköasennuksessa on 
meininkiä perjantaina ja lau-
antaina. Esittelyjä ja tarjouksia. 

Perjantaina esittelyssä Leat-
herman ja Led Lenser -tuot-
teita ja lauantaina Fujitsun 
ilmalämpöpumppu. Lauan-
taina on tarjolla munkkikahvit 
kello 9-13.

Akku ja Varaosassa voit 
huipputarjousten lomassa 
täyttää arvontakupongin, 
jolla osallistut upean mat-
kailuauton arvontaan! IKH:n 
valtakunnallinen arvontaki-
sa jatkuu lokakuun loppuun. 
Katso lisää juuri jaetusta ku-
vastosta.

VahvaTassussa koetellaan 
lauantaina pelkokerrointa… 
torakka, mato, heinäsirkka ja 
eläviä hiiriä! Huh, huh. Sin-
ne menevät vain uskaliaat 
kokeilemaan miltä torakka 
tuntuu kädellä.

Kuumakupissa on ext-
ra-hyvää tarjolla…

Piparuutissa on tarjolla 
laadukkaita kirppistavaroi-
ta. Penkomaan!

Kehräämöllä
Kehräämöllä on luvassa 
syysmarkkinoilla monenlaista 
meininkiä.

Kynttiläpaja Maria Drocki-
lan synttäriviikolla tapahtuu, 
kts. erillinen mainos ja juttu 
tästä lehdestä.

Hernekeittomyyntiä, 4 
euroa annos, myös kotiin 
vietäväksi kaverille. Ja itsel-
le vaikka pakkaseen hyvän 
päivän varalle.

Grillimakkaraa on myös 
myynnissä etupihalla.

Romanttinen kahvila tar-
joaa kahvia ja täytekakkua 
vitosella.

Pitsituvassa on pitsin tun-
nistuskisa. Kaikkien osallis-
tujien kesken arvotaan kä-
sityötuote.

Kaikissa Puotikujan kau-
poissa on tarjouksia, joita 
kannattaa bongailla. Kirp-
pikseltä luvassa löytöjä!

Lähde myymään
omia tuotteitasi

Peräkonttikirppis kutsuu 
myyjiä Kehräämön pihaan. 
Siivoa nurkista ylimääräinen 
hyvä tavara ja lähde kaup-
pamatkalle syysmarkkinoilla 
Kehräämön pihaan.

Samoin paikalle voi tulla 
myymään luomu- ja lähi-
tuotantoaan. Piha-alueella 
myyntipaikka on kaikille 
ilmainen.

Mascotissa
Kenkätalo Mascotti tarjoaa 
kahvit pullan kera asiakkail-
leen lauantaina klo 9-13. Kah-
vit keittää tuttu hernesopan-
tekijä Anja.

Mascotissa on syystarjouk-
sia ja esittelyssä uusia huo-
pakenkiä, jotka ovat todella 
helpot käyttää ja kevyet. Kan-
nattaa mennä tutustumaan, 
sillä hengittävä huopa on pa-
rasta jalalle kuin jalalle.

- - -
Säästöpankin ja Sp-Kodin 
syysmarkkinat perjantaina 
14.9. klo 10–15 Orimattilan 
konttorilla.

Kauniin kesän innoittami-
na Säästöpankin ja Sp-Kodin 
väki tarjoavat munkkikahvit 
pankin edustalla.Syysmarkkinat saa aina väkeä liikkeelle, joten mukaan vaan tänäkin vuonna!
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Kynttiläpaja Maria Drockila Oy

20 vuotta kynttilöitten loistoa

Utujoutsen on syksyn uutuuskynttilä.

”Ensin tein kynttilöitä keittiössä, 
sitten olohuoneessa, lopulta koko 
koti täyttyi kynttilöistä kellaria 
myöten. Annoin niitä sukulaisille 
lahjaksi. Isoäitini kaapin päältä 
löytyy edelleen alkuperäismallit 
koskemattomana sellofaanipa-
ketissa. Hän ehkä oletti että in-
nostus olisi lyhytikäistä ja päätti 
säästää luomukset. Minun oli 
laajennettava asiakaspiiriä. Siitä 
on nyt 20 vuotta kun perustin 
Kynttiläpajan.

Edelleen tänäkin päivänä val-
mistamme kynttilämme satoja 
vuosia vanhojen perinteiden 
mukaisesti käsityönä. Nykyään 
pajan koti on vanhalla kehrää-
möllä Orimattilassa. Tervetuloa 
katsomaan, ostamaan tai itse 
tekemään. Tämä hetki on lahja.” 
Maria

Noin alkavat Kynttiläpaja Maria 
Drockila Oy:n nettisivut. Sanojen 
myötä päästään Suomen kau-
neimpien kynttilöitten synnyinsi-
joille. Kaikki alkoi aikanaan Ma-
rian ihastuksesta kynttilöihin ja 
nimenomaan elävään liekkiin. 
20 vuoden matka on ollut innoit-
tavaa yrittämistä ja perinteisiä 
kynttilöitä on valmistunut satoja 
tuhansia.

 
Extraa Poikkesi Kynttiläpajalle ja 
kyseli Marialta nykykuulumisia:
Miltä 20 vuoden matka kynt-
tilänvalmistajana tuntuu?

- En olisi uskonut 20 vuotta 
sitten, että se mitä olemme 

tehneet, on mahdollista. Olen 
ylpeä meidän yrityksen työn-
tekijöistä ja operatiivisesta 
johtajasta. Olemme tehneet 
valtavasti työtä ja saaneet 
nähdä konkreettisesti, että 

suomalainen käsityö voi olla 
liiketoimintaa ja työllistää ih-
misiä, Maria sanoo iloisena.

- Kynttilämme ovat tunnettuja 
koko Suomessa ja meillä on 
lähes 50.000 kanta-asiakasta 

rekisterissä. Olemme kiitollisia 
jokaisesta. Yrityksen pääpaikka 
sijaitsee edelleen Orimattilan 
Kehräämöllä, jossa olemme 
viihtyneet jo 15 vuotta. Menes-
tys ei ole tullut kivutta, vaan 
kovalla työllä. Aika on mennyt 
tosi nopeasti, mutta toisaalta 
tuntuu, että olen vetänyt yritystä 
koko elämäni.

- Olin 19-vuotias, kun perustin 
Maria Drockila Oy:n. 

- Kynttiläpaja on ollut Orimattilassa 15 vuotta. Kiitos upeista vuosista kaikille, 
Maria sanoo.

Onko elävä kynttilä aina 
vaan suosittu?

- Kynttilät tuovat iloa ja lohtua 
niin monelle. Se on ikiaikainen 
valontuoja, ja yhdistää ihmisiä ja 
saa hiljentymään itsen äärelle, 
kuten nuotio.

- Tänäkin vuonna matka 
jatkuu. Rakennamme lähes 
30 sesonkimyymälää ympäri 
Suomen pääkaupunkiseudulta 
Rovaniemelle. Viemme samal-
la terveisiä myös Orimattilasta, 
jossa kynttilät on tehty, Maria 
kertoo.

Synttäreitä
juhlitaan 22.9.

Kynttiläpajalla on jo joulukiireitä. 
Iloinen synttärimeininki on myös 
alkanut ja se jatkuu huipentuen 

lauantaille 22.9. Silloin tapah-
tuu monenlaista kello 10-15. 
Aamupäivällä esiintyy taikuri 
Luttinen, ja luvassa on taatusti 
hauskoja juttuja. Ulkona Keh-
räämön pihassa on suomenhe-
vonen Kiripassi, joka ajeluttaa 
kaikenikäisiä kello 10-14.

Noin kello 12 aikaan esiintyy 
Lempi band, joka soittaa mm. 
covereita. Myös Salpauksen 
sirkuskoululaiset esiinty-
vät. Tarkemmat ajat esiin-
tyjistä löytyvät Kynttiläpajan 
netti- ja facebook-sivuilta. 
Luvassa on myös arvontaa ja 
sitten on tarjolla 400:lle sadalle 
ensimmäiselle täytekakkukahvit!

Olan Extraa onnittelee Kyntti-
läpajaa ja toivottaa paljon antoi-
sia vuosia Orimattilan upealle 
yritykselle!

“ En olisi uskonut 20 vuotta sitten, että se 
mitä olemme tehneet, on mahdollista. 
Olen ylpeä meidän yrityksen työntekijöistä 

ja operatiivisesta johtajasta. 

“ Kynttilämme ovat tunnettuja koko 
Suomessa ja meillä on lähes 50.000 
kanta-asiakasta rekisterissä. Olemme 

kiitollisia jokaisesta. 
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ORIMATTILAN AKKU JA VARAOSA
Kärrytie 4. Puh. 040-584 2831 Tarjoukset voimassa la 15.9.2018.

50000  

Työkaluvaunu työkaluilla,  
200 osaa

.

Työkalusalkku  
1/4”+1/2”

5900  

9900  14500  

Pora/ ruuvin- 
väännin 18 V

Työkalusarja
1/2” ja 1/4”,
128 osaa

JUHLA-ARVONTA!
VOITA ASUNTOAUTO

CARADO T 132 Fiat 2,3 130 hv
Arvo yli 50 000 €!

Tule ja osallistu liikkeessämme 3.9.–31.12.2018.
Arvonta suoritetaan 11.1.2019.

89 osaa!

128 osaa!

TORSTAISTA LAUANTAIHIN 13.−15.9.

KODIN RAKENTAJAN JA REMONTOIJAN

LAATUA POIKKEUKSELLISEN EDULLISEEN HINTAAN

Meillä on ilo kutsua sinut hankkimaan laatutuotteita nyt

poikkeuksellisen edullisesti. Kun rakennat, remontoit tai sisustat,

tule meille Netto-ostopäiville 13.–15.9. Huima määrä huipputuotteita

lähes maahantuojan hinnoilla: tapetit, laatat, lattiat, maalit.

Tarjolla on tuotteita kaikista tuoteryhmistä, joten nyt on erinomainen
hetki tilata materiaalit pieneen tai isompaankin remppaan. Tuotteiden

toimitus voidaan sopia vuoden loppuun saakka, jos remontti ei ole ihan

vielä ajankohtainen. Tule, ihastu ja nettoa!
Katso kaikki kampanjatuotteet: varisilma.fi.

Jos tarvitset apua suunnitteluun, varaa aika suunnittelupalveluumme.
Ajanvaraus myös osoitteessa varisilma.fi/tunnetila

PS. Netto-ostopäivät myös verkkokaupassa 16.9. saakka.

KUTSU

Lexington  

1855 Emily-tapetti

6900 € /rll
(norm. 101,00 €/rll)

Parla-parketti  

Tammi Harmony 
Harmaa, 3-s

2790 € /m2

(norm. 38,75 €/m2)

HUIPPUETU!

Teiki-laatta
31x56 Blanco

Saatavana neljässä
eri värissä.

2990 € /m2

(norm. 49,00 €/m2)

VÄRISILMÄ Orimattilan Tapetti ja Väri Oy

Kärrytie 3, Orimattila. (03) 871 250  
Av: ma-pe 7.00-18.00, la 9.00-14.00. 

Kahvitarjoilu "syksyisen makean kera"
perjantaina 14.9 klo 10 - 18

Torakka...
Mato...

Heinäsirkka...

Tule testaamaan sietokykysi 
Vahvatassun pelkokerroinradalle 
lauantaina 15.9. klo 10-14
Selvinneille upeita palkintoja!

Kahvi-
tarjoilu!

VahvaTassu

Esittelyssä
eläviä
hiiriä!!!!

SÄHKÖASENNUSTYÖT ammattitaidolla

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Palvelemme
MA-PE
7-177€

Meiltä
ABLOY
CLASSIC
avain

Sähköasennuksessa tapahtuu
SYYSMARKKINOILLA 14.-15.9.
Palveleva sähkökauppa tarjoaa

TERVETULOA
MUNKKI-
KAHVILLE
lauantaina

15.9. klo 9-13

LUNA VALAISIN

15:-
1XE27

1P 44

4 KPL

LED LAMPPU 
6W
9.5W 9€

7€

7€

PALO-
VAROITIN

JÄNNITTEEN- 
KOETIN

5,50YÖVALO

SISUSTUS-
VALAISIN

Esittelijä
paikalla.

LAUANTAINA 15.9. klo 9-13
Fujitsun
esittelijä
paikalla. 
Ilmalämpöpumput ja jäähdytyslaitteet

Joka 10:lle
asiakkaalle
ILMAISET
KAHVIT
LA 15.9. klo 9-13

KUUMAKUPPI
Kärrytie 4, Orimattila

SYYSMARKKINAT
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Rakkaudesta 
liikuntaan!

Pakaantie 1,
Kehräämö 2. krs

Hellimön
kokouspalvelut
Jos etsit kokous- tai koulutustiloja, meillä Hellimöllä on varat-
tavissa myös niitä. Varattavissa on Hellimön 1 kokoustila, johon 
mahtuu noin 15 henkeä (luentosalimuotoisesti enemmän) tai 
vaihtoehtoisesti riippukeinukokoukseen 9 henkeä! Hellimön 
kokoustila 2 mahtuu noin 20 henkeä, tila sijaitsee käytävällä 
kuntosalille mentäessä Hellimön ulkopuolella. Tai kauttamme 
voi varata myös isoa kokoustilaa 4. kerroksessa, johon mahtuu 
helposti 30 henkeä, luentomuotoisesti paljon enemmän. Voit pitää 
meillä myös kokouksia, joissa osa kokouksista tai ryhmätöistä 
tapahtuu hoitopisteissämme, kuten suolahuoneessa (max 11 
henkeä) tai Pyramidin hiekalla matoilla istuen. Kauttamme 
saat myös kokouksiin kahvitukset ja lounastilaukset (lounas 
syödään ravintolan puolella). 

Kokouspäivään voi yhdistää myös hoitopisteitämme tai 
saunoja, tai vaikka kosmetologin tai hierojan hoitoja toivei-
denne mukaan! Myös yöpyminen onnistuu hotelli Teltassa, 

joka sijaitsee saman rakennuksen 4. kerroksessa. 
Esimerkiksi Hemmottelukokous-paketti sisältää aamukahvit 

sämpylällä, kokoustilan 4-6h, lounaan, 2 hoitopistettä vapaa-
valintaisesti kullekin (suolahuone, Äänisen aaltojen matalaää-
nihieronta, käsiparafiinihoito, Pyramidin piikkimattorentoutus) 
sekä iltapäiväkahvit, hinta näille yhteensä on 65 /hlö.

Jos kiinnostuit kokouksen järjestämisestä tai haluat lisätietoja, 
ota yhteyttä emma.malinen@hellimo.fi tai p.044-3773019

Emma Malinen

Säästöpankki
jakoi avustusta

Myrskylän Säästöpankin Orimattilan konttori jakoi Hyviä Tekoja 
-kampanjan puitteissa avustusta paikallisille yhdistyksille.

Tänä vuonna 1250 euroa saivat Kesäliikuntaa Orimattilassa -pro-
jekti ja Ampun 4H-yhdistyksen nuorille suunnattu yrittäjyysprojekti.

Kesäliikuntaa Orimattilassa järjesti liikuntaa 4-15-vuotiaita lap-
sille Orimattilan urheilukentällä ja lähimaastossa 4.6.-27.7.2018 
välisenä aikana.

Ampun 4H-Yhdistys toteuttaa avustuksella alakoululaisille suun-
natun yrittäjyyskasvatushankkeen tulevan syksyn ja talven aikana. 
Koululaisten Markkinapäivä koostuu 4 oppitunnista, jonka aikana 
oppilaat kehittävät ryhmissä tuoteideoita, suunnittelevat markki-
nointia ja lopulta myyvät valmiita tuotteita toisilleen markkinoilla.

NUORELA
HOTS &
WHEELS
Luhtikylän Nuorelassa rokataan 
lauantaina 15.9. jo neljäntenä 
vuonna peräkkäin! Tänä vuonna 
stagen ottaa haltuun pianomies 
Mr Breathless, jonka trio soittaa 
Jerry Lee Lewis-tyylistä rok-
kia huikealla ammattitaidolla 
ja asenteella. Helsingissä jo 
1994 rock-kuninkaaksi valittu 
mies on keikkaillut mm. Esa 
Pulliainen C-combon kanssa. 
Bändin tauon aikana näem-
me taidokasta tankotanssia 
Henriikkaa Roon esittämänä. 
Alkuillasta tunnelmaa nostat-
taa viime vuoden tapaan The 
Crawling Cones blues-count-
ry-rock-sävytteisesti. Luvassa 

on ainakin Willie Nelsonin, The 
Doorsin ja Neil Youngin tunnet-
tuja kappaleita.

Perinteitä noudattaen illan ai-
kana palkitaan mieliinpainuvin 
kulkuneuvo. Valinta siis tapahtuu 
täysin mielivaltaisesti Nuorelan 
väen toimesta.

Nuorelassa on nyt anniske-
luoikeudet, mutta kahviosta 
löytyy toki myös kahvia, limua, 
munkkeja ja makkaraa. Maksu 
tapahtuu ainoastaan käteisellä!

Vaikka tapahtuma on täynnä 
nostalgiaa, ohjeistus yleisölle on 
hyvin rento: tule sellaisena kuin 
olet! Pihaan mahtuu pidempi-
kin Cadillac, mutta saapua voi 
vaikka potkumopolla!

Ovet avataan klo 19 ja soitto 
alkaa melko pian sen jälkeen. 
Kotiin lähdetään ennen kuin 
kärryt muuttuvat kurpitsaksi, 
eli ennen puolta yötä.

Liput 15,-. Käteismaksu.

Bingo alkaa Kehräämöllä
Perjantaina 14.9. klo 13-14 pelataan bingoa IdeaBankissa 
Puotikujalla.

Luvassa on hyviä palkintoja, joten tervetuloa mukaan. 
Bingoliput alkaen 3 euroa, sisältää pullakahvit!

Kukaan ei kilpaile…

Senkkuliikku +60 ikäisille

Senkkuliikkua on tarjolla maanantaisin ja torstaisin. 
Lähde mukaan!

Tiesitkö, että Kehräämön kak-
koskerroksessa Gymillä ja Alfa 
Moverilla on maanantaisin ja 
torstaisin aamupäivällä iloisia 
senioreita? He ovat siellä liik-
kumassa ja hoitamassa omaa 
kuntoaan. Siitä se iloisuus pais-
taa ja näkyy kasvoilla.

Ennen se oli senkkujump-
paa, mutta Piia Andelin ja 
Jenni Mynttinen muuttivat 
liikunnan nimeksi senkkuliik-
ku, kun jumppa-sana kaikuu 
liian voimakkaana. Kuitenkin 
tavoitteena on liikkua sillai kivasti 
jokaiselle sopivaan omaan tahtiin 
eikä jumpata tiukasti ohjaajan 
komennossa.

Seniori-ikäisille naisille ja 
miehille on ollut tarjolla oh-

jattua liikuntaa viime syksystä 
alkaen maanantaisin klo 10-11. 
Senkkujen pyynnöstä liikutaan 
nyt myös torstaisin klo 11-12.

- Perustimme toisenkin ryh-
män, kun moni halusi liikkua pari 
kertaa viikossa ja uusia senkkuja 
on koko ajan tullut lisää mukaan, 
Piia selvittää.

- Torstain liikuntaryhmä tekee 
erilaisia harjoitteita kuin maa-
nantaisin. Torstaina ollaan aina 
Gymin uudella toiminnallisella 
puolella, jossa käydään läpi eri-
laisia lihaskuntoliikkeitä. Muun 
muassa kuminauhalla, kahva-
kuulalla, käsipainoilla. Soudetaan 
kuntolaitteella ja työnnetään 
kelkkaa, Jenni selvittää.

- Maanantaisin on vaihteleva 

tunti Alfa Moverin salissa. Silloin 
on treeniä, joka on välillä myös 
sykettä nostavampaa, Piia sanoo.

- Maanantaisin tehdään mitä 
ryhmäläiset toivovat, esimerkiksi 
vatsaliikkeitä. Tehdään 4 ker-
taa samalla ohjelmalla ja sitten 
vaihdetaan. Päästään kuitenkin 
helposti sisään ohjelmaan. Jos 
jokin liike ei sovi jollekin, niin 
aina on korvaava, jota voi sitten 
tehdä, Jenni selvittää.

- Kaikilla tunneilla saa aina 
tehdä omaan tahtiin. Pääasia, 
että on mukavaa ja rentoa, ja 
se hikitakuukin oman maun 
mukaan.

- Eikä ole sitoutumispakkoa, 
meille saa tulla liikkumaan sil-
loin, kun itselle parhaiten sopii. 
Kertahinta on 4 euroa. Tervetuloa 
mukaan kaikki senkut, Piia ja 
Jenni toivottavat.

Hilkka tykkää

Yksi senkkuliikkuja on Hilkka 
Torkkala, joka aloitti maanantai-
ryhmässä liikunnan huhtikuussa. 
Nyt hän on mukana myös tors-
taisin treenaamassa.

- Olen käynyt Gymin salilla 
jo monena vuotena. Aiemmin 

olen tehnyt erilaisia harjoitteita 
kuntosalilaitteilla muun muassa 
Piian laatiman ohjelman mukaan, 
Hilkka kertoo.

- Halusin mukaan ryhmään, 
ja onhan se tosi kivaa kavereit-
ten kanssa yhdessä harrastaa. 
Nyt vaihtuvat lajit ja laitteet, ja 
on monipuolisemmat treenit 
ohjattuna. Yksin treenaten ei 
tule tehtyä niin monipuolisesti, 
vaan se jää enemmän kunto-
laitteiden varaan, Hilkka toteaa. 
Hilkalla on selvä tähtäin: oma 
terveys ja hyvä fyysinen kunto, 
jolla pärjää joka päivä reippaana 
eteenpäin.

- Olen lenkkeillyt Ämmän-
töyrään maastossa 2-3 kertaa 
viikossa. Yleensä reippaasti 
kävellen. Nyt on sitten nämä 
senkkujen liikkumiset päälle, 
joten hyvälle tuntuu.

- Suositan kaikille senkkuikäi-
sille, niin ystäville ja kavereille, 
että lähtekää mukaan näihin 
liikuntaryhmiin. Vaikutuksen 
huomaa kyllä aika pian, kun 
jalka nousee reippaammin ja 
olo on aivan eri kuin ennen.

- Täällä voi tehdä omaan tah-
tiin. Tekee sen minkä jaksaa, 
Hilkka sanoo.

Jenni ohjaa ja Hilkka treenaa. Tässä ollaan kuminau-
hajumpassa.

“ Kaikilla tunneilla saa aina tehdä omaan 
tahtiin. Pääasia, että on mukavaa ja 
rentoa, ja se hikitakuukin oman maun 

mukaan.
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Syyskyyn aikaa
Huonoja uutisia kärkeen: Uu-
dessa Järvikunnan koulussa 
on sisäilmaongelmaa. Eikö 
Orimattilassa osata valvoa mi-
tä kaupungin rakennuskohteissa 
touhutaan? Olisi hyvä, jos kau-
punginjohtaja kaikilta kiireiltään 
ehtisi edes vähän valvoa mitä 
hänen alaisensa puuhastelevat. 
Onneksi rakastettu kaupunginisä 
sentään kipaisi elomarkkinoilla, 
jotka aamusateesta huolimatta 
saatiin maaliin. Oheisessa ku-
vassa iloisina kaikki Orimattilan 
perusvahvat nimet ja Jussi itte! 

* * *
Joku ”uskovainen” väänsi, että 
Orimattila maksaa nyt kalliisti, 
kun lopettivat Tietävälän ja Hei-
nämaan koulut. Siitä johtuu kait 
uusien koulujen sisäilmaongel-
mat. Heh. Pastori Usko Eevertti 
Luttinenkin Nokian Sorvanky-
lästä otti asiaan kantaa ja to-
tesi, että Taivaan Isä ei hyvällä 

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

JAKELUHÄIRIÖT

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

n. 10.500 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
17.10.2018

SYYS-
MARKKINAT
15.9.2018

Taas tapahtuu!

Salon Korjaamo Oy
Käkelänraitti 2 A Orimattila, 03 777 1244

Aukioloajat: KORJAAMO MA-PE 8-17
Hinauspäivystys 24/7 Soita 0400 483 045

Auto puhtaaksi!
EDULLISESTI!
3xperuspesu 30€

3xparaspesu 50€

10xpesukortti 
- 25% alennus
Tarjous voimassa
syyskuun loppuun
- pesuostot kassalta

PESULINJA MA-PE 7-21 JA LA-SU 9-18

YLEISÖN PYYNNÖSTÄ… TEHDAS
ON AVOINNA NYT MYÖS

SUNNUNTAISIN KLO 13-16 ALKAEN 16.9.
(Keittiö avoinna klo 13-15.30) 
 Tiedustelut ja pöytävaraukset 

Meidät löytää Osuuspankin talosta,
Erkontie 11. Tervetuloa! 

Oma koti syntyy ideasta
– tule ideoimaan kanssamme!
Lämminhenkisestä hirrestä syntyy terveellinen ja aikaakestävä koti.

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 

torstaisin klo 17-19.
3. krs. Pekka

Löytty 040 322 1780

SUOMI-
TIKKAA

Kehräämöllä

katsellut moista touhua ja siitä 
nyt sitten rapsahti lisälaskua. 
Oli miten oli, kalliiksi kuitenkin 
ovat tulleet Orimattilan koulujen 
lopettajaiset. Meille veronmak-
sajille.

* * *
Hyviä uutisia Heinämaan Sepän-
joentiestä. Kansan edustaja Pe-
pe Laaksonen olikin jo keväällä 
tehnyt aloitteen Sepänjoentien 
perusparantamisesta ja hoidosta 
sekä suolauksesta, josta vastaa 
nykyisin Pärhä Oy. Ely-keskus oli 
valinnut parhaat Pärhät ja nyt 
homma on hoidossa, kun Pepe ja 
Eetvartti puuttuivat asiaan. Enää 
ei ole pölykeuhkoja köhimässä 
Sepänjoentien varrella. 

* * *
Hennan bussiliikenne ei ole oikein 
vetänyt väkeä, kun keskimäärin 
matkustajia on bussissa 0-2 hen-
kilöä kuskin lisäksi.

- Olisi silloin heti alussa 
kannattanut kysyä paikallisia 
mopoautotyttöjä ja -poikia hoi-
tamaan yhdysliikennettä, totesi 
yksi kyläläinen Eetvartille.

Niinpä. Olisivat nuoret saa-
neet kuskaamisesta kesätyötä 
ja opiskelu- ja tupakkarahaa. Ja 
tuiki tärkeää oppia millaista on 
olla yrittäjänä, jota kaupunkikin 
tukee huomattavalla summalla. 
Nyt rahat menee lahtelaiselle 
bussiyhtiölle.

* * *
Hällä niin väliä -humppa on jo 

vuosia soinut keskustan halki 
virtaavan Palojoen suhteen. 
Kaupungin isä ja muutkin vir-
koilijat sekä päättäjät eivät välitä 
miltä Palojoki näyttää. Varsinkin 
matkailijat ja muut vierailijat 
ihmettelevät, että mikä lokaoja 
siinä mataa keskustan halki. 
Eetvartti aikanaan esitti, että Palo-
jokeen tuotaisiin krokotiileja, jotka 
sitten olisivat kova nähtävyys. Ja 
voisi olla myös kaljakelluntakisat, 
jossa osaa ottavat epätoivoisesti 
yrittäisivät selvitä krokotiileistä 
ehjin nahvoin.

* * *
Artjärvellä haikaillaan edelleen-
kin omaa kuntaa. Varsinkin nyt, 
kun entinen kuntajohtajakin olisi 
mahdollisesti valmis palaamaan 
sorvin ääreen takaisin. Muutama 
muukin siihen hommaan hinkuu, 
myös yksi vaikuttaja kirkon-
mäeltä olisi sopiva? Aurinkoi-
nen Artjärvi kutsuu aina vaan. 
Joku huhu tiesi kertoa, että Kupru 
kävisi töissä Tuusulassa, jonne 
meni takaisin Hennan hankepääl-
likkö Riitta Uusikulku. Hän johtaa 
Tuusulan asuntomessuja 2020.

* * *
Meikä joskus sortuu tilaamaan 
netistä tavaraa, jota ei saa täältä 
Orimattilasta, ainakaan julkisesti. 
Yksi paikka on se aikuisten huip-
pukiva kauppa. Paketit haluan 
aina luottamuksella matkahuol-
lon kautta. Se pelittää parhaiten 
ilman ylimääräisiä tiirailuja… 
Muutenkin on mukava siellä 
asioida.

* * *
Nyt saa hirviä jo metsästää. 
Kyseessä on uusi ns. vahti-
mismetsästys, jos hirvieläimet 

”tulevat” pellolle. Varsinainen 
hirvenmettästys alkaa vasta 
lokakuun puolivälissä, 13. päivä, 
kun kiimarauhoitustauko päättyy. 
Tiedoksi eräille salaa kaatajille, 
että se tauko koskee hirviä.

Nykyisin meikä ei kovinkaan 
ole innolla mukana hirvijahdissa, 
paitsi peijaisissa. Kaatoja kyllä 
edelleen teen. Salaa.

* * *
Perälän Tapsa, in memoriam. 
Reilu jätkä. Aina ystävällinen, 
sateesta huolimatta.

* * *
Sitten iloinen uutinen Käkelän-
tieltä, Viljamaantien risteyksestä 
rautatielle päin on saatu uutta 
asvalttia peräti 139,27 metriä! 
Alueen lähiasukkaat kiittävät 
kaupunkia myötämielisyydestä 
monien monttuvuosien jälkeen. 
Oli kait Hennasta jäänyt tuon 
verran käyttämättä asvalttia, 
joten sille löytyi muukin kohde?

* * *
Kysymys kaverin puolesta; 
AA-ryhmä Orimattila, missä ja 
milloin kokoontuu? Olisi tärkeää, 
koska vertaistuki on hyväksi. 
Enää ei ilmoiteta minkään lehden 
esim. järjestöpalstalla. Vuosia 
sitten kokoontui kulttuuritalon 
kaupungin puoleisessa vanhassa 
päädyssä, joka purettiin pois.

* * *
Ja ihan tiedoksi; K-Supermar-
ketin lähellä olevalle keräyspis-
teelle viedään vain tavaraa, joka 
on sinne tarkoitettu. Se ei ole 
yleinen kaatopaikka.

* * *
E E T V A R T T I
Se hyvämaineinen
kuntotarkastaja

Käkeläntie kiittää, uutta asvalttia jo yli 100 metriä 
riittää!

Elomarkkinoilla saatiin yhteiseen kuvaan paljon pe-
rusvoimaa. Montaako tunnistat?

Palojoki virkistää ohikulkijankin hereille. Henkeä 
haukkomaan.

Värisilmän syksyn
netto-ostopäivät
Tarjolla laatua poikkeuksen edulliseen hintaan – netto-os-
topäivät!

- Tule, ihastu ja tee laatuhankintoja 13.-15.9. Netto-os-
topäivillä on tarjolla huima määrä huipputuotteita: tapet-
teja, laattoja, lattioita ja maaleja, selvittää kauppias Aimo 
Lappalainen.

Toteuta nyt sisustushaaveesi laatutuotteilla. Jos remonttisi 
alkaa myöhemmin, osta nyt ja sovi toimitus tulevaisuuteen. 
Toimitusaikaa vuoden loppuun saakka.

Voit maksaa remonttisi myös osissa, Aktiivirahalla!
- Tarjoamme perjantaina 14.9. ”syysmarkkinakahvit”.
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#tahdoenemmän

Kauniin kesän innoittamina Säästöpankin ja Sp-Kodin väki  
tarjoavat munkkikahvit pankin edustalla.

Tule juomaan kuppi kahvia ja juttelemaan samalla  
pankki- ja kodinvaihtoasioista.

Säästöpankin puhelinpalvelu numerossa 010 441 7210 sekä chat koti-
sivuilla www.saastopankki.fi palvelevat sinua ma – pe klo 8.00 – 22.00

Konttorimme on avoinna ma – pe 10.00 – 16.30 
Kassamme on avoinna 10.00 – 13.00 

Ajan voit varata www.saastopankki.fi/varaa-aika

TAHDOTKO JUTTUSILLE?

Puhelujen hinnat 0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min

Säästöpankin ja Sp-Kodin Syysmarkkinat  
perjantaina 14.9. klo 10–15 

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

EDULLISEEN HINTAAN

www.lantmannenagro.fi/orimattila

490

17900

19900
TEHOPESU 0,5L

MAKITA DTD153TB 
AKKUISKURUUVIN- 
VÄÄNNIN + 5,0 AH AKKU

3900

GARDENA RÄNNINPUHDISTIN + 
TELESKOOPPIVARSI

KATKAISU- JA JIIRISAHA 
SCHEPPACH MSS 10

Kenkätalo
MASCOTTI

ESITTELYSSÄ

Tervetuloa
tutustumaan!
Kahvitarjoilu

UUTUUS!

Mascotista lämpimiä
huopakenkiä!

15.9.
Mascotin
omaa valmistusta

syysmarkkinoilla

Hyvää talven odotusta!
- Nyt kannattaa kysellä
syksyn ja talven töistä!

Nahkhiir Oy
Joka toiselle kuoppaa kaivaa...

www.nahkhiir.fi
0400 711 290


