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

Tarjous
pe-la

13.-14.9.

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 ikikikikkkkkkkkkikkkkkkkkkkkkikiki syy kskas ivit

p
Syysmarkkina- 
tarjouksena:

Naisten vaatteiden POP UP 11.-14.9.

TEHDAS & MYYMÄLÄ, Vaahteratie 4 B, Oitti, P. 050 518 8667

VERKKOKAUPPA: www.sarafaani.fiERKKOKAUPPA f i fi

Valmistettu Suomessa

POP UP-myymälä 11.-14.9. ORIMATTILA
ERKONTIE 12 (Näkökeskuksen naapurissa)

Arkisin 10-17, lauantaina 10-14
p. 045 248 7338. Sarafaani-facebook

UUTUUKSIA & TARJOUKSIA
Erkontie 12, ORIMATTILA (Näkökeskuksen naapurissa)

KOOT
XS-5XL

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

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, S-marketin vieressä
ORIMATTILA, puh. 050-309 3383

Av: ma-pe 9-16.30, kesäla SULJETTU

Mascotista aina laatua!

TULE JA HAE OMASI!

koot 40-46

NYT VAIN
MIESTEN KENGÄT 1999
- Saimme vielä erän!!!

Naisten ja miesten 
KÄVELYKENKÄ

38-46

Miesten ja naisten
LENKKARI

36-49

Naisten 

LENKKARIT
koot
36-41

Naisten 

NILKKURIT

koot
36-41

- syysjalkaan tarjoushintaan!
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Reipasta tiedottamista

AROASKEL jalkahoitola
Rantatie 6, I krs, ORIMATTILA

Tella Aronen, puh. 040 5238910

Parasta Sinun jaloillesi!
Jalkahoidon
yhteydessä
pikamanikyyri
tai pidennetty
jalkahieronta
samaan hintaan!

KORJAUSOMPELUAE UE U
Avoinna ti 10-17,

ke ja to 9-14. 
Muuten sop. muk.

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. 

OSTA TILALTA!
-päivä Jokirinteen tilalla
lauantaina 14.09.2019 klo 10-
14 Tuorakankuja 85, Luhtikylä.

Jokirinteen tilalla on tunnel-
mallinen vinttikahvio, josta 
löytyy kahvin ja pullan lisäksi 
mm. emännän leipomaa ruis-
leipää, Viljaniemen Hannulan 
tilalta yrttivalmisteita ja kau-
den vihanneksia sekä Tanjan 
käsitöitä. Pihapiirissä myös 
kanoja sekä Sirpa, somettava 
eläkeläisemakko @sikaiha-
nasirpa. Juhlistetaan samalla, 
kun pannu on kuumana, Sirpan 
seuraavan päivän nimppareita. 

Sirpa tarjoaa kaimoilleen kaffet, 
joten kaikki Sirpat ilmoittautu-
koon kahviossa!

Käteismaksu, Viljaniemen 
Hannulan tuotteet myös kortilla. 

Orimattilan kaupungin viestintäpäällikkö saa ison kiitoksen 
hyvästä tiedottamisesta. Extraa-lehtikin on postituslis-
talla ja saa kaupungin tiedotuspostia. Niitä lehti sitten 
julkaisee lukijoille.

Tiedottamisen tulee olla sitoutumatonta, ja sen nykyinen 
viestintäpäällikkö tekee hyvin. Asiaa ja tiedottamista 
tulee kaikilta kaupungin sektoreilta, nyt muutakin kuin 
Henna-hehkutusta.

Kiitosta pukkaa myös liikuntapalvelujen puolelle, jos-
sa on uusia tuulia ja toimintaa huomattavasti enem-
män kuin on ollut aiemmin muutamina viime vuosina. 
Samoin hyvää palautetta annetaan tekniselle palvelu-
keskukselle, joka tekee nykyisin kiitettävää jälkeä ja 
kuuntelee myös kuntalaisten ajatuksia sekä toiveita. 
Kokemusta siitä on!

Syysmarkkinat vetää 11.9.
Jo useamman vuoden olemme keskustan yrittäjien 
kanssa potkineet avauspotkun syksyyn ja järjestäneet 
markkinat. Niin teemme nytkin. Syysmarkkinat pidetään 
ensi lauantaina 14.9. kello 9-13.

Tapahtumaa on luvassa mm. Kärrytiellä, jossa kaupat 
lataavat kunnon tarjouksia ja esittelyjä. Kärrytie onkin 
noussut Orimattilassa tavallaan ykköskaduksi reippaitten 
erikoisliikkeittensä sekä Kuumakupin ja kirppis Piparuutin 
ansiosta. Niin taas syysmarkkinoilla.

Hieno juttu myös se, että Kärrytien remonttia tehdään 
pelialueella vasta markkinoitten jälkeen. Siitä kiitos kau-
pungille ja urakoitsijalle!

Erkontielle pitäisi saada potkua. Kirkolta Artjärventien 
risteykseen ulottuva tienpätkä on hiljentynyt kauppo-
jen osalta, joten sinne pitäisi saada uutta vipinää. Nyt 
markkinoilla on mukana vain pari liikettä.

Anemiaa potee myös Kehräämö, jossa aiempina vuosina 
oli reipasta meininkiä. Nyt mukana markkinoilla ovat 
kynttiläpaja ja pitsien ja käsityön taitajat.

- - -
Orimattilan keskustan kehittämisestä ovat antaneet 
mielipiteensä myös kuntalaiset. Toivelistaa on vaik-
ka joulupukille asti. Mutta kaikkeen tarvitaan rahaa. 
Sitä rahaa olisi kyllä, jos ostettaisiin enemmän omasta 
kaupungista eikä käytäisi vieraissa Lahden suunnalla 
ja nettikaupoilla.

Mutta, vapaus on kaikilla tässä systeemissä. Raahata 
ja ostaa myös kiinalaista roinaa ja tappaa suomalainen 
omavaraisuus monien tuotteiden valmistuksessa. Tähän 
pitäisi päättäjien vihdoinkin herätä!

Reijo Välkkynen www.olanextraa.fi

Yli 900 mielipidettä!

Keskusta kehittyy taatusti, kun Prisma rakennetaan 
tälle alueelle.

Kestävä keskusta -hankkeen 
vastausraportti kevään kyselyistä 
on julkaistu. Hankkeessa selvi-
tetään yhteistyössä kuntalais-
ten kanssa, mistä keskustassa 
pidetään, mitä sieltä halutaan 
poistaa ja mitä uutta sinne 
halutaan. Vastauksia kevään 
kyselyihin tuli 937 kappaletta!

- Vastausten perusteella voi-
daan todeta, että Orimattilan 
ydinkeskusta on Erkontiellä. 
Keskustan kaunein paikka on 
ankkapuistona tunnettu Läh-
depuisto ja vähiten viihdytään 
Erkontien, Artjärventien ja Pa-
kaantien risteysalueella, kaavoi-
tuspäällikkö Suvi Lehtoranta 
tiivistää kyselyn tuloksia.

Vastausten perusteella kes-
kustaan saavutaan useimmiten 
autolla, mieluiten mahdollisim-
man lyhyttä reittiä. Liikenteen 
sujuvoittamiseksi liikenneympyrä 
oli selvästi toivotuin vaihtoehto 
Erkontien, Artjärventien ja Pa-
kaantien risteykseen. Liikenne-
valoja vastustettiin voimakkaasti.

- Prisman saamista Orimatti-
laan toivoi suurin osa vastaajista 
ja vain neljännes vastusti sen 
mukanaan tuomaa mahdollista 
mutkaa Erkontiehen.

Kyselyssä harrastustoimintaa 
tuotiin esille ympäri Orimattilan 
taajamaa, ei vain keskustasta. 
Harrastuksiin liittyen vastaajat 
toivoivat eniten jäähallia, tanssia 
ja keilahallia. Palveluista kirjasto, 
apteekki ja ruokakaupat saivat 
paljon kehuja, myös Postin pal-
veluita käytetään ahkerasti. 
Lisää toivottiin vaatekauppoja 
ja kodintavarakauppoja, sekä 
parempaa toria ja enemmän 
toriaikaa.

- Hienoa, että olemme saaneet 
näin paljon mielipiteitä ja ideoi-
ta. Julkaisemme vielä tulokset 
aihepiireittäin ja eri aiheita ehtii 
kommentoida koko syyskuun. 
Sen jälkeen meillä alkaa suun-
nitteluvaihe.

- Lokakuussa kaikki pääsevät 
suunnittelemaan, niin työpajassa 
kuin netissäkin. 

Valtuustoseminaari 26.8. nosti esiin:

Synkkiä talouslukuja
ja mallia elinvoimaan
Orimattilan kaupunginvaltuusto 
kokoontui maanantaina 26.8. 
syksyn ensimmäiseen semi-
naariin. Seminaari järjestettiin 
Mäntsälässä, jossa valtuutetut 
pääsivät tutustumaan kunnan 
malliin toteuttaa sen elinvoimaa.

- On hyvä kuulla toisten kunti-
en hyväksi todettuja käytäntöjä 
ja arvioida, olisiko niistä jotain 
opittavaa orimattilalaisille, sa-
noo valtuuston puheenjohtaja 
Riitta Lonka.

Mäntsälän elinvoimamallia 

avasi valtuutetuille Mäntsälän 
kehitys Oy:n toimitusjohtaja 
Harri Kari. Perustava Oy:n toi-
mitusjohtaja Markku Nenonen 
käytti kommenttipuheenvuo-
ron yrityksen näkökulmasta. 
Perustava Oy:llä on nykyisin 
tuotannon toimipiste Mänt-
sälässä.

Huono tulos…

Kaupunginjohtaja Osmo Pies-
ki ja talous- ja hallintojohtaja 

Päivi Suikkanen kävivät läpi 
kaupungin talouden osavuo-
sikatsauksen.

- Tilikauden tulos on painu-
massa 4,5 milj. euroa miinuk-
selle. Samaan aikaan verotulot 
ovat jäämässä 2 milj. euroa 
alle arvion mm. tulorekiste-
riongelmien ja kasvun taittu-
misen takia. Lisäksi olemme 
saamassa valtionosuuksia noin 
300 000 alle arvioidun, Pieski 
summasi synkältä näyttävää 
osavuosikatsausta.

- Lukujen valossa ensi vuosi 
näyttää erityisen vaikealta.

Valtuusto kävi yhdessä läpi 
vuoden 2020 hankkeita, stra-
tegian tavoitteiden priorisointia 
ja talouden sopeuttamistoimen-
piteitä.

- Meidän on vuoden 2020 
talousarvion laadinnan yh-
teydessä pystyttävä kehittä-
mään kaupungin vetovoimaa 
ja samalla kyseenalaistamaan 
olemassa olevia rakenteita ja 
toimintamalleja, pohtii kaupun-
ginhallituksen puheenjohtaja 
Aimo Ryynänen seminaarin 
antia.

- Suhtaudun talouspaineista 
huolimatta kielteisesti veropro-
sentin nostoon. Mutta jos epä-
onnistumme taloudenpidossa, 
vastuun sen hoitamisesta ot-
tavat muut.

Yrittäjän näkökulma:
Kommentti Silmäaseman 
lopettamisilmoitukseen
Vähän oikaisua Silmäaseman lopetuksesta kertovaan 
Orimattilan Sanomien 3.9.2019 artikkeliin:

Vuonna 2007 optikko/yrittäjä Salla Salmela perusti Ori-
mattilan Silmäasema -nimisen liikkeen silloisen S-marketin 
alakertaan. Silmäasema-ketju oli silloin suomalaisten op-
tikoiden ja silmälääkäreiden yhteistyön tuloksena syntynyt 
ketju, jonka liikkeet olivat yksittäisten yrittäjien omistamia.

Salla Salmelan omistama, alkuperäinen Orimattilan 
Silmäasema muutti S-marketin laajennustyömaan alta 
nykyisiin tiloihin Orimatin kiinteistöön, osoitteeseen Erkontie 
12, marraskuussa 2010.

Silmäasema -ketjun luonne muuttui vuosien saatossa 
yrittäjän itsenäisyyden kannalta epäedulliseen suun-
taan; mm. kehysvalikoimiin tuli ei-toivottuja muutoksia 
ja itsenäistä päätöksentekoa mm. mainonnan suhteen 
rajoitettiin. Niinpä Salla Salmelan liike erosi Silmäasema 
-ketjusta helmikuussa 2013 ja on siitä alkaen toiminut 
nimellä Orimattilan NÄKÖKESKUS.

Orimattilan Näkökeskus on täysin itsenäinen liike. Yh-
teistyö 100% suomalaisen Fenno Optiikka -ketjun kanssa 
takaa monipuoliset ja laadukkaat valikoimat ja yrittäjälle 
parhaat mahdollisuudet toimia asiakaskunnan tarpeet 
paikallisesti huomioiden.

Orimattilan Näkökeskuksessa on optikon palveluiden 
ohella silmälääkäripalvelut.

Myymälän tiloissa vastaanottoaan pitävät silmälääkärit 
Jukka Siitonen, Ilkka Puusaari, Ritva Lemola ja Aleksi 
Sarkola. Asiantuntevasta ja iloisesta palvelusta vastaa-
vat Sallan lisäksi tuttu myyjäkaksikko Saana Mäkelä ja 
Maritta Montonen.

Nyt lopetettava Silmäasema -liike (osoitteessa Erkontie 11) 
ei siis ole se sama, alkuperäinen Orimattilan Silmäasema, 
vaan se on pääomasijoitusyhtiön perustama ja omistama.

Silmäasema-ketju on ollut muutosten kourissa useaan 
otteeseen ja tänä päivänä vain muutamat Silmäasema-liik-
keet ovat enää yksityisiä.

Salla Salmela

KYSY VAPAISTA ASUNNOISTA
Orimattilan Vanhustentaloyhdistys Ry:llä

on useita vapaita asuntoja Puistotiellä 35m2 ja
Kuismapolulla 40m2. Lisätietoja huoneistoista

annetaan Orimattilan Isännöintikeskuksesta ti-to 9-15   
Orionaukio 4, 16300 Orimattila

puh. 03-7771000 tai sähköpostilla orimattila@imasa.fi 
www.olanvanhustentaloyhdistys.fi

Orimattilan Vanhustentaloyhdistys ry
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lainen pankkitilinäkymä kuin on 
tietokoneellakin katsottuna.

Palvelu pelaa

Kristan kanssa käytiin läpi kaik-
ki eri osiot, eli tutustuttiin mitä 
valikoista löytyy. Ja ihan samat 
jutut sieltä nousevat esiin kuin 
on tietokoneenkin kanssa tullut 
tutuiksi omista OP-pankkipal-
veluista.

Ekana hoidettiin ja otettiin 
käyttöön siirtomaksu, jolla voi 
siirtää rahaa puhelinnumeron 
perusteella, jos ja kun kaveril-
lakin on käytössä siirtomaksu. 
Etusivun näkymästä löytyy myös 
”Uusi maksu” -palvelu. Voi mak-
saa perinteisesti kirjoittamalla 
tilinumeron ja muut laskutiedot 
tai sitten voi käyttää viivakoodia.

Viivakoodi olikin erittäin helppo 
juttu, sillä palvelu ohjaa kuvaa-
maan kännykän (tai tabletin) 
kameralla laskun viivakoodin, 
jonka kautta laskun kaikki tie-
dot siirtyvät kuin taikaiskusta 
paikalleen. Että wau! Tämä on 
todella uutta ja hienoa. Nopeuttaa 
laskun maksamista tosi paljon. 
Näkymä on sama kuin olisi tehnyt 
sen verkkopankissa perinteisesti 
näppäilemällä nimet ja numerot. 
- Ennen hyväksymistä on hy-
vä vielä tarkistaa viivakoodin 
kautta esitäytetyn laskun tie-
dot, jotka ovat kyllä ihan oikein. 
Sen jälkeen vaan kosketetaan 
jatka-painiketta ja lasku tuli 
maksettua, Krista sanoo. Ja 
niinhän siinä kävi.

Sitten voi valita valmiin mak-
supohjan, eli luoda sellaisen 
vaikkapa vuokranmaksua varten, 
jossa vain muuttaa päiväykset 
ja lasku maksuun!

Mobiilipalvelussa näkyy tilien 
lisäksi myös OP-pankkikortit, 
jotka ovat käytössä. Siellä voi 
muuttaa maksukorttinsa turva-
rajaa, myös E-laskut näkyvät. 
Siis kaikki ovat mobiilissa kuin 
ovat verkkopankissakin.

- Kun olet asioinut OP-mobii-
lipankissa, niin muista kirjautua 
ulos. 

Todella helppo homma oli siir-
tyä OP-mobiilin käyttöön. Siitä 
kiitos hyvälle opettajalle.

- Meille Osuuspankkiin voi tul-
la opastukseen. Joko yksin tai 
isommalla henkilömäärällä. Saa 
myös henkilökohtaista opastusta, 
Krista selvittää.

Aikavaraus tehdään op.fi -verk-
kopankin kautta. Sieltä löytyy 
puhelinpalvelun numero tai sitten 
voi käydä pankin infopisteessä 
sopimassa palveluajan.

- Voidaan rauhassa katsoa 
mobiilipalvelu ja antaa henki-
lökohtaista opastusta. Silloin 
saadaan palasteltua omanta-
soiseksi palvelun käyttö.

- Eikä kenenkään tarvitse ar-
kailla, vaan tulla rohkeasti kysy-
mään apua meidän palvelujen 
käytössä. Me autamme aina, 
Krista lupaa.

Reijo Välkkynen

Jätevesijärjestelmät
kuntoon 31.10. 2019 mennessä

Kaivopuhdistamo
                  -jätevesi-
puhdistamo on uusi
jätevesijärjestelmän
saneeraukseen kehitetty
puhdistamolaitteisto,
joka voidaan asentaa
olemassa oleviin kaivoihin.

 Helppo  edullinen
 ilman kaivuutöitä

www.yip.fi
TUTUSTU!
Jätevesien pienpuhdistamo

040 5895 123, info@yip.fi

                           
hd

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

puh 0400 352 215
bussipalvelu.nieminen@phnet.fi
Bussipalvelu M.Nieminen OyTopintie 2, 16300 Orimattila

www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

Syksyn uutuus-
materiaalimme on
LUOMUSILKKIVILLA
josta valmistamme 

tuttuja asuja 
koko perheelle

Erä viime 
kauden silkkivilloja 

saatavana edullisesti 
tehtaanmyymälästä 

niin kauan kuin 
asuja riittää.

Lokakuussa EXTRAA 16.10.

Lämpimästi jalkaan
Mascotti esittelee
huopakenkiä 18.10.

- Tervetuloa huopakenki-
en esittelyyn. Tarjoamme 
samalla myös kahvit, 
Kari sanoo.

Perjantaina 18.10. on 
Mascotissa huopakenki-
en esittelypäivä kello 11-
16. Kenkämestari Kari 
Wiio kertoo tasatunnein 
miksi huopakengät ovat 
sopivat ja lämpimät jal-
kineet jokaiseen jalkaan. 
Mascotin omaa tuotantoa 
olevat huopakengät ovat 
saavuttaneet suosiota ympäri 
Suomen. Varsinkin erilaisis-
ta jalkavaivoista kärsivät ja 
diabeetikot ovat todenneet 
huopakengät erinomaisesti 
heille sopiviksi.

- Lämpimät ja laadukkaat 
huopakengät ovat myös hen-
gittävät, joissa jokaisen jalat 
viihtyvät. Niitä voi käyttää 
läpi vuoden, Kari selvittää.

Pankkiasiat sujuvat kätevästi:

OP-mobiilin käyttö
on todella helppoa
Jo pitkään markkinoilla olleet 
pankkien mobiilipalvelut ovat 
kehittyneet huimin askelein, 
ja nyt näyttääkin, että niihin 
siirrytään entistä enemmän.

Moni meistä on hoitanut 
pankkiasioitaan perinteisesti 

tietokoneen kanssa, mutta 
mobiilipalveluihin kannattaa 
pikkuhiljaa itse kunkin siirtyä 
älypuhelimellaan. Tai tabletilla. 
Se ei ole lainkaan niin vaikea 
rasti.

Extraa-lehti sai hienoa mobiili-
sovelluksen opastusta Orimatti-
lan Osuuspankin asiakkuusneu-
voja Krista Taipaleelta, jonka 
kanssa tehdään juttua, miten 
OP-mobiili ladataan ja miten 
se toimii!

Ajantilaus Kristan luokse pank-
kiin. Saman tien hän suositti, että 
kannattaa jo etukäteen valmiiksi 
ladata OP-mobiili AppStoresta. 
Ja siitä se sitten lähtee.

- OP-mobiili -sovelluksen voi 

ladata älypuhelimeen tai tablet-
tiin. Kirjautumiseen tarvitaan 
oman pankkitilin käyttäjätun-
nus, salasana ja avainlukulista, 
Krista selvittää.

Ja niin OP-mobiili avautuu. 
Sitten luodaan mobiiliavain, 

joka on 4-8 -numeroinen lu-
ku. Mobiiliavain korvaa jatkossa 
avainlukulistan OP-mobiilissa. Se 
on täysin laite- ja tunnuskohtai-
nen, eli toimii omilla tunnuksilla 
vain siinä laitteessa, jossa se on 
otettu käyttöön. 

- Seuraavaksi nimetään laite 
tunnistusta varten. Se voi olla jo-
ku kiva ja helposti tunnistettava 

nimi, ja se koskee vain tätä omaa 
puhelinta tai tablettia. Toiseen 
laitteeseen tarvitaan toinen nimi.

Sitten syötettiin tunnusluku 
kahteen kertaan ja Osuuspankin 
tietojärjestelmä lähetti teksti-
viestin, jolla varmistettiin liitetyn 

puhelinnumeron oikeellisuus.
- Näin helposti se sujuu, Kris-

ta hymyili Op-mobiilin käyttöön 
ottamista.

Sitten kirjauduttiin lukko-
merkkiä koskettamalla ulos. 
Ja kirjauduttiin taas uudelleen 
sisään syöttämällä mobiiliavai-
men PIN-koodi. Opeteltiin.

Sieltä avautui näytölle saman-

- Kannattaa varata aika OP-mobiilin käytön neuvontaan, Krista suosittaa.

“ Voidaan rauhassa katsoa mobiilipalvelu ja 
antaa henkilökohtaista opastusta. Silloin 
saadaan palasteltua omantasoiseksi pal-

velun käyttö. Kenenkään ei tarvitse arkailla, vaan 
tulla rohkeasti kysymään apua meidän palvelujen 
käytössä. Me autamme aina.
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Puhelinplaneetta
”MISSÄ mun puhelin?”, tuntuu olevan yleisin 
kysymys koulussa ja kotona.

Nuorella oli tulossa tärkeä viikonloppu. 
Puhelin oli kadonnut. Hirveä hätä etsiä sitä, 
sillä oli tärkeää kirjoittaa eräs viesti, maksaa 
bussilippu, ostaa juttuja ja päästä perjantain 
viettoon. Koko elämä on pienessä kapineessa. 
Maksumahdollisuus, yhteystiedot tärkeimmil-
le ihmisille, kalenteri, aikataulut, salaisuudet, 
ystävät. Ihmiset. Ihmiset ovat ensin puheli-
messa, vasta sitten livenä. Sitä ennen tosin 
tulee livefeedi. 

ISTUIN aamukahvilla auringonsäteiden lais-
kotellessa terassin laidoilla. Ystäväni viestitteli 
whatsappissa tärkeää asiaa. Luin, nauroin, 
vastailin. Se oli yhtaikaa vakava ja hauska 
keskittynyt keskustelu, siemailin kahviani ja olo 
oli mukava. Pöytääni lähestyi innokas henkilö 
kuuman juomansa kanssa, kysyi ystävällisesti 
saisiko istua seuraan, tarttui jo tuoliin. Vastasin, 
että minulla on jo seuraa ja heilutin kapistusta 
kädessäni, johon juuri paraikaa vilahti uusia 
viestejä ystävältäni lisänä tärkeään keskus-
teluun. Innokkaan kahviseuralaisen katse 
sammui ja hän etsi toisen pöydän itselleen. 

NUORI kertoi, että paras ystävä asuu ul-
komailla lämpimässä maassa. ”Milloin olet 
viimeksi tavannut hänet?”, kysyin. Hän vastasi 

iloisesti, ettei ikinä, vain lempipelinsä kautta. 
On kuitenkin jo facetimella tavattu jo vaikka 
kuinka monta kertaa. 

TÄNÄÄN kävelin aamulla samaan kahvilaan 
kirjan kanssa. Hetken istuttuani kaivoin lauk-
kua ja mietin hädissäni missä puhelimeni on. 
Sitten käänsin sivua. 120 sivua myöhemmin 
havahduin, kävin ostamassa maalipurkin ja 
maalasin pienen yöpöydän vaaleanpunaisek-
si. Vasta sitten tarkistin viestit. Ei viestejä. 
Ainoastaan Nasan tiedote. Oli löytynyt uusia 
planeettoja.

Kerttu Laine
-porvoolainen

Pysytään terveenä &
jaksetaan paremmin
Iltojen pimetessä moni 
pysähtyy miettimään, 
miten jaksan taas pitkän 
ja kylmän talven yli. Läm-
pö ja valo onkin hellinyt 
meitä pitkään ja auringosta 
saatava D-vitamiini riittää 
parhaimmillaan muutaman 
kuukauden. Kun ensimmäi-
nen flunssa aalto on käsillä, 
on vastustuskykyä viimeis-
tään hankittava purkista.

D-vitamiini on yksi tär-
keimmistä immuunipuo-
lustus vitamiineista. Tut-
kijoiden mukaan veren 
S-D25 pitoisuus pitäisi 
nousta 100 nmmoliin, jot-
ta infektiotaudit vähenevät 
merkitsevästi. (lähde Matti 
Tolonen) Myös arkkiatri Ar-
vo Ylppö syötti aikoinaan 
vauvoille 100 mcg/pvä. 
Ravinnosta ei tällaista 
määrää saa!

Monivitamiinit ovat myös 
helppo keino täydentää 
ruokavaliota. Olisi kui-
tenkin tärkeä muistaa, 
että vitamiineja on eri-
laisia, eri vahvuisia ja eri 
laatuisia. Se näkyy myös 
hinnassa. ”Ladan hinnalla 
ei saa mersua”. Suosittelen 
vahvasti luonnonmukai-
sia vitamiineja jatkuvaan 
käyttöön ja tarvittaessa 
esim. vastustuskyvyn 
heikentyessä tai stressin 
aikana vahvoja luontaisen 

kaltaisia vitamiineja. Ravin-
nossa kannattaa panostaa 
ravintotiheyteen ja syödä 
luomua, jos mahdollista ja 
jättää sokeri ja valkojau-
hotuotteet pois.

Vitamiini- ja hivenai-
nemittauksella voidaan 
kartoittaa puutoksia. Asy-
ra-laite mittaus on suuntaa 
antava. Ravintoneuvoja Anu 

Bouguet tekee mittauksia 
seuraavan kerran ma 7.10. 
Varaa aikasi etukäteen!

Suoliston bakteerikannal-
la on keskeinen merkitys 
terveyteen. Stressin aikana 
ruuansulatus ei toimi kun-
nolla ja turvotus ja kivut 
ovat arkipäivää. Suoliston 
”hyvät pöpöt” auttavat tais-
telemaan taudinaiheuttajaa 

vastaan. Vahva maitohap-
pobakteeri kuuri on hyvä 
tehdä muutaman kerran 
vuodessa flunssakauden 
lähestyessä.

Antiwir on myös tehokas 
apu vastustuskykyyn. Se 
sisältää oliivinlehtiuutetta, 
joka on antimikrobinen. 
Sen sisältämä oleuropeii-
nilla on positiivinen vai-
kutus verenpaineeseen ja 
veren rasva-arvoihin. Se 
on myös vahva kasvian-
tioksidantti, joka suojaa 
kehoa hapetusstressiltä.

Kotimaiset marjat ja 
tummanvihreät kasvikset 
ovat superruokaa, kunhan 
syöt ne luomuna! Helppo 
tapa on lisätä pirtelöihin 
viherjauheseosta, jossa 
on valtavasti erilaisia 
kuivattuja oraita ja leviä 
luomuna. Saat niistä hui-
kean määrän vitamiineja, 
hivenaineita ja entsyymejä 
ja klorofylliä, jota pidän 
”nuoruuden lähteenä”. 
Myös marjajauheet ovat 
loistavia täydentämään 
vitamiinien ja antioksi-
danttien saantia. Lisää ter-
veellisiä pirtelöohjeita ja 
muita ruoka-ohjeita saat 
Aito-hyvän olon kaupasta!

Lämmintä syksyä!

- Pia
Ps. Ke 2.10 on luen-

to aivoterveydestä ja 
muistijooga. Lisätietoja 
Aito-kaupalta. Katso myös 
tarjouksemme takasivulta!

lauantaina 14.9.
kello 9-13

SYYSMARKKINAT

- Siellä tavataan!

   ym.

Syysmarkkinoilla
mukana myös

Näin tehtiin jo 1969

Orimattilan Tapetti ja Väri mainosti jo vuonna 1969 näin.
- Ja oli suosikkivärisi sitten porkkana tai puolukka, Värisilmä tekee sen sinulle niin kuin 

jo vuonna 1969 lupasimme, toteaa kauppias Aimo Lappalainen.

Sarafaanin PopUp
Orimattilassa ke-la
Keskiviikkona 11.9. aukeaa jäl-
leen pieni naistenvaatemyymä-
lä Orimatissa Erkontie 12, kun 
Sarafaanin PopUp-tehtaanmyy-
mälä vierailee Näkökeskuksen 
naapurissa neljän päivän ajan.

- Meillä valmistuu jatkuvasti 
pieniä sarjoja, joten ihania uu-
tuuksia on taas luvassa myös 
Orimattilaan. Paljon toivottuja 
tunikoita sekä myös lyhyem-
piä puseroita löytyy nyt useis-
sa kuoseissa. Kaikkia malliston 
tuotteita valmistetaan XS koosta 
5XL:ään asti, joten myymälästä 
löytyy myös isoja kokoja, sanoo 
Anni Främling.

- Orimattilassa on uutuuksien 
lisäksi myös extraedullisia Out-
let-löytöjä, joten kannattaa tulla 

pöyhimään rekkejä!
- Mallistomme tuotteet ommel-

laan Suomessa, joko Oitin teh-
taallamme tai lähiompelimoissa. 
Käytämme mallistoissamme pal-
jon puuvilla- ja viskoosineuloksia, 
jotka ovat kestäviä ja miellyttäviä 
iholle. Malliston puuvillatrikoot 
on myös valmistettu ja värjätty 
Suomessa.

PopUpin lisäksi Sarafaanin 
tuotteita voi ostaa sarafaani.fi 
-verkkokaupasta sekä Oitin teh-
taanmyymälästä, joka on avoinna 

- Tervetuloa tutustumaan 
syksyn uutuuksiin, Anni 
toivottaa!

SYYSMARKKINOILLA
Kehräämöllä 14.9. klo 9-13
PITSITUPA tarjoaa
asiakkaille 60-vuotisjuhlakahvit

KÄSITYÖVAKASSA
on syksyn tarjontaa
- Tervetuloa meille!

ympäri vuoden maanantaista 
lauantaihin. Tehtaanmyymälästä 
voi myös ostaa edullisesti tuo-
tannosta jääviä ylijäämäpaloja 
sekä matonkuteita.
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SÄHKÖASENNUSTYÖT
ammattitaidolla 03-7777 444
PALVELEVA SÄHKÖKAUPPA

4 KPL

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Palvelemme
MA-PE
7-17

LED LAMPPU 
6W
9.5W 9€

7€

7€

PALO-
VAROITIN

JÄNNITTEEN- 
KOETIN 5,50

YÖVALO7€
ABLOY
CLASSIC
-avain

AURINKOKENNOVALOT

*SIRKKA1600

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

46,-

Valaise kotisi!

Tarjous-

hinta
39,-

SESSAK
EVA ja
ELSA

SISUSTA
VALAISIMILLA

TARJOUS

Uutuuksia Poistoja
HYVIÄ TARJOUKSIA!

jiii j

FUJITSU
viilentää ja
lämmittää. 
Ilmalämpöpumput ja jäähdytyslaitteet

Esittely syysmarkkinoilla

ORIMATTILAN AKKU JA VARAOSA
Kärrytie 4. Puh. 040-584 2831 Tarj. voim. la 14.9.-19

MARKKINATARJOUKSET 14.9.

990  3500  

19500  9900  

Akkuporakone
18V DS18DJL 2,5Ah
- max. vääntömomentti 53 Nm
- pikaistukka 13 mm
- porauskapasiteetti 
 (puu/metalli): 38 mm/13 mm
- integroitu LED -työvalo
- vakiovarusteet: akut 2 kpl 18 V
 2,5 Ah Li-Ion, latauslaite ja laukku

Työkalusarja
¼” ja ½” 141-os.

141 osaa!

Jarrupuhdistaja
Spray 750 ml XXL 
- erinomaiset liuotusominaisuudet
- poistaa rasvan, öljyn,
 jarrunesteen ja muut epäpuhtaudet

3kpl 12kpl

Ylläpitolaturi
Defa 8A
- Yksinkertainen ja helppo käyttää, tunnistaa
 automaattisesti akun koon
- Mittaa akun varaustilan, ei koskaan ylilataa
- Virtalähdetoiminto, jatkaa automaattisesti
 sähkökatkon jälkeen

Moottoriöljy Champion
5W40 5L

2000  

ACEA A3/B4-10,API SN/CF, 
BMW LONGLIFE-01, 
MB 229.3,PSA B71 2296

Kaukovalopanelit

9900  alk.

14900  

HILLOMUNKKI
+ KAHVI

3€
KUUMAKUPPI
Kärrytie 4, Orimattila

LA 14.9. klo 9-13

GRILLI-
MAKKARA-
TARJOILUA

Värisilmä tarjoaa 
klo 10 alkaen

Kirpputori Piparuuti
Puh. 040-767 1031

Tule syysmarkkinoille myymään omia
tavaroitasi Piparuutin pihaan. Ei paikkamaksua.

ARVONTAA, jossa voittona kahdelle
ILMAINEN MYYNTIPÖYTÄ VIIKOKSI!

KÄRRYTIELLÄ
la 14.9. klo 9-13

REILUT SYYS-

MARKKINAT

VÄRISILMÄ Orimattilan Tapetti ja Väri Oy

- Syksy on parasta aikaa sisäremontille

m2990

6490€
vain

Novitek
Salla Basic
ulkoporeallas

(norm. 8490€)

2990
/9 l

Vinyylikorkki 
harmaa kelo

Ideo vinyylilankkulattia, 
viisi 
kuosia

m2250

Voit maksaa
myös osissa,
esim. 30 erässä!

Poisto-
toriltamme
erä laattoja

alk.

5€ /m2!

Coloria
himmeä pohja ja
sisäkattomaali
tarjous

Vain  12.–14. 9:
Kaikki tapetit

-25%
myös tilausmallit!

Tarjoukset voimassa syyskuun loppuun ellei toisin mainita.

Syysmarkkinat la 14.9.
KÄRRYTIEN tieremontista vas-
taava urakoitsija ja kaupunki 
järkkäsivät niin, että syysmark-
kinat voidaan pitää Kärrytiellä 
normaalisti. Siitä kiitos ja kutsu-
taan kaikki mukaan markkinoille 
lauantaina 14.9. kello 9-13.

Värisilmässä on pihamyyn-
nistä kirpputorihintaan laattoja, 
maaleja, lattioita. Syksyn laat-
ta- ja lattiauutuudet esittelyssä. 
Värisilmän pihassa voi myydä 
tavaroita, ei paikkamaksua.

Grillimakkaratarjoilu Väri-
silmän edessä alkaen klo 10!

Sähköasennus Oy tuo ulkotis-
kiin monenlaista sähkötavaraa 
halvalla laidasta kolmanteen. 
Luvassa yllätyslöytöjä. Fujitsu 
ilmalämpöpumppuesittely, jossa 
asiantuntija Seppo Hämäläinen 
vastaa ajankohtaisiin lämmitys-
kysymyksiin.

Akku ja Varaosa lataa ulko-
myyntiin erilaista laadukasta 
tavaraa edulliseen hintaan.

Piparuuti on mukana ja siellä 
on myös arvontaa. Omia tava-
roitaan voi myydä kirppiksen 
pihassa, ei paikkamaksua.

Kuumakupissa on kahviher-
kuttelijoille erikoistarjous. Kantsii 
bongata.

KEHRÄÄMÖLLÄ ovat mukana 
muun muassa:

Kynttiläpaja Maria Drocki-
lassa on syksyn tarjouksia 
ja onnenpyörän pyöräytystä. 
Ylläreitä.

Pitsitupa tarjoaa asiakkaille 
60-vuotisjuhlakahvit, joten sinne 
nauttimaan.

Käsityövakalta terveisiä, 
että tule tutustumaan syksyn 

tarjontaan. Tarjolla on monen-
laista uutta.

ERKONTIELLÄ kannattaa poiketa 
ainakin näissä:

Kukkakauppa Diiassa pe-la 
kaikki syyskasvit erikoistarjouk-
sella.

Näkökeskus - syksyn ke-
hysuutuuksien esittelypäivät 
ensi viikolla ke - la 11.-.14.9.!

Sarafaanin PopUp-myymälä 
on Näkökeskuksen naapurissa 
ke-la, ja tarjoaa lauantaiextraa 
markkinoilla… 
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Graafisen alan palvelut
vuosien kokemuksella
Suunnittelen ja toteutan lehti-ilmoitukset, 
lehdet (myös järjestölehdet), esitteet, kirjat 
jne. haluamaasi muotoon sekä toimitan 
painovalmiin aineiston painoon.
Otan myös kuvat ilmoituksiin tarvittaessa.

Ota yhteyttä!
maaritov@hotmail.com • P. 040 506 1941

Maarit Ovaska, Orimattila
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Unelmalla ja tavoitteella on eroa
Sain esteistä huolimatta toteuttaa 
kesällä unelmani ja pääsin Kilpisjär-
velle huiputtamaan Saanan. Unelmat 
ovat ihania! Ne tuovat elämään iloa 
ja sisältöä. Unelmat voivat olla pieniä 
tai suuria, järkeviä tai järjettömiä, 
mutta niiden merkitys hyvinvoinnil-
lemme on suuri. Unelmista haaveilu 
irrottaa ajatuksemme mukavasti ar-
jesta, kehittää luovuuttamme sekä 
kykyämme palautua ja rentoutua. Ne 
voivat olla sellaisiakin, joista tietää, 
että ne eivät ikinä välttämättä edes 
toteudu. Lottovoitto on tästä hyvä 
esimerkki. 

Tavoitteen erottaa unelmasta suun-
nitelma ja sen johdonmukainen to-
teuttaminen, joka saattaa toisinaan 
vaatia hurjastikin työtä toteutuakseen. 
Mutta jos todella haluaa saavuttaa 
tavoitteensa, on sen eteen valmis 
tekemään töitä ja epämiellyttäviäkin 
asioita. Tavoitteen on oltava realisti-
nen, vaikka se olisikin haasteellinen. 
Tavoite ilman toimintasuunnitelmaa ja 
sen noudattamista on pelkkä unelma. 

Unelma voi muuttua tavoitteeksi 
ollessaan realistinen. Jos kovasti 
jotain haluaa, uskoo riittävästi it-
seensä ja voimiinsa, keksii usein 
keinot, miten saavuttaa haluamansa. 
Lottovoiton eteen et oikein voi muuta 
tehdä kuin lotota ja toivoa tuuria. 
Toki tavoitteen saavuttamiseenkin 
on tuurilla vaikutusta ja välillä elämä 
saattaa lyödä kapulaa rattaaseen. 

Tavoitteen saavuttaminen voi tulla 
mahdottomaksi tai matkan varrella 
huomaa, että tavoite ei olekaan se, 
mitä haluaa. On kuitenkin lähdetty 
yrittämään ja aina tärkeintä ei ole 

itse tavoitteen saavuttaminen vaan 
matka. Matka, jolla koemme erilaisia 
asioita, kenties mokaamme, opimme 
ja elämme. Matkan varrella on hyvä 
tarkistella tavoitettaan, jotta huomaa 
onko sitä tarve muuttaa.

Toiset eivät uskalla unelmoida, toi-

silla pää taas on herkästi pilvissä 
tavoitteiden asettamisessakin. Oli 
kyse sitten tavoitteista tai unelmista, 
on hyvä välillä pysähtyä kysymään 
itseltä sitä, mitä oikeasti haluaa ja 
mistä todella unelmoi. Saattaa näet 
olla niin, että olet päätä seinään iski-
en yrittänyt toteuttaa jonkun toisen 
määrittelemää tavoitetta tai elät 
jonkun muun unelmaa, vaikka itse 
haluaisitkin jotain aivan muuta. 

Järjestän 2.10. unelma/tavoitekartta 
–illan. Kartta on työkalu, joka auttaa 
toteuttamaan tavoitteita ja toisinaan 
unelmiakin. Se auttaa konkretisoi-
maan ja visualisoimaan ajatuksia 
sekä toiveita. Kartan tekeminen 
valmistaa, sekä ohjaa tekemään 
valintoja ja ratkaisuja, jotka ovat 
välttämättömiä unelman toteutumisen 
kannalta. Karttaa tehdessä voit vain 
uppoutua itseesi ja unelmiisi sekä 
rentoutua ja voimaantua. Tai tarkistella 
tavoitteitasi, kirkastaa niitä ja tehdä 
itsellesi toimintasuunnitelman, jota 
lähdet toteuttamaan. Mikäli kiinnos-
tuit illasta, niin pistä viestiä ja saat 
lisätietoja. 

 
Valmentaja
Tmi Kisse, Krista Laurila
Mind Coach® stressinhallinta,
liikunta ja elintavat
tmikisse@outlook.com
Lisää vinkkejä ja ajankohtaisia
asioita Facebookissa: Tmi Kisse

Tennispelin termein:

Kimmo räväytti
kaiken uusiksi!
Se oli sunnuntaina 25. elokuuta, 
kun Kimmo Kuparinen soitti 
ja sanoi, että hän pitää asun-
toesittelyn Orimattilassa, Tullin-
tie vitosessa. Totta kai sitä piti 
mennä katsomaan mitä miehelle 
kuuluu ja miten asuntoesittely 
häneltä sujuu.

Reilut vuosi sitten Kimmo jät-
ti Orimattilan elinkeinojohtajan 
pestin ja sen jälkeen laittoi koko 
elämänsä uuteen muottiin. Mies 
on nyt selvästikin tyytyväinen, ja 
jopa nuorentunut niistä ajoista, 
kun oli kaupungin hommissa.

- Myin omakotitaloni Artjärveltä 
ja muutin Järvenpäähän, jossa 
asun yksin rivitaloasunnossa. 
Töihin lähdin Helsinkiin JYA 
Housing LKV:n palvelukseen, 
jossa toimin nyt asuntomyyjä-
nä, Kimmo selvittää.

- Olihan se suuri muutos kai-
ken kaikkiaan. Hyppäsin ihan eri 
hommiin, ja minähän tykkään 
aina olla ihmisten kanssa te-
kemisissä. Nyt saan tehdä töitä 
itsenäisesti, kun ei kukaan hön-
käile niskaan. Edelleen harras-
tan liikuntaa kuten ennenkin, 
pyöräilen, käyn kuntosalilla ja 
tietysti pelaan tennistä!

- Tässä kesällä tein pyörä-
retken, johon kertyi peräti 550 
kilometriä. Oli mukava kiertää 
rauhallisesti pyöräillen maaseu-
dulla sekä meren rantamilla, 
ja katsella maisemia. Yövyin 
omassa teltassa, useimmiten 
leirintäalueilla. Se oli todella 
hieno kokemus ja vastapainoa 
usein autossa ja toimistossa 
istumiselle, Kimmo sanoo.

- Lapsenikin ovat jo aikuisia, 
joten oli hyvä aika tehdä muu-
toksia omassa elämässä.

Artjärven kunnanjohtajana 
Kimmo ehti olla peräti 22 vuotta 
ja kuntaliitoksen myötä aloitti 
Orimattilan elinkeinojohtajana 
1.11. 2011. Artjärvellä hän oli 
voimakkaasti vaikuttamassa 
Suurikylän syntymiseen, jossa 
muutamassa vuodessa alueel-
le rakennettiin peräti 24 uutta 
omakotitaloa, joista suurin osa 
on venäläisten omistamia. Eh-
käpä Kimmon asiantuntijuutta 

tarvittaisiin Hennassakin, joka 
hakee uudisrakentajia?

Asunto- ja
tonttikauppaa

Kimmolla on asuntojen myyn-
tikohteita pääkaupunkiseudun 
lisäksi eteläisessä Suomessa. 
Hän tuli paikalle Lahdesta, jossa 
hänellä oli myös asuntoesittely.

- Asuntojen lisäksi minulla on 
myynnissä myös tontteja, muun 
muassa Tuusulan kunnan toi-
meksiannosta. Orimattilassa on 
myös omakoti myyntilistalla ja 
tämä kohde löytyy vanhan Hen-
nan alueelta, jossa on myynnissä 
hieno hirsitalo. Hinta 130.000 
euroa, matkaa asemalle vain 
kaksi kilometriä, Kimmo mai-
nostaa.

Tullintien esittelyssä poikke-
si muutama asunnosta kiin-
nostunut. Oli mukava seurata, 
miten Kimmo esitteli kohdetta. 

Ja hyvinhän se häneltä sujui. 
Kaiken hän selvitti mitä asun-
nosta kysyttiin, aina taloyhtiön 
kiinteistönhuoltoa myöten.

- Tämä Tullintie 5 on erinomai-
nen kohde, josta kannattaa kiin-
nostua. Kerrostalon eka kerros 
3h, k, kph, vh, lasitettu terassi, 
asuinala 75 m², rakentamisvuosi 
1974. Hinta 87 000 euroa.

- Erittäin hyvällä sijainnil-
la, kaupungin monipuolisten 
kauppojen, julkisten palvelujen 
ja monien harrastusmahdolli-
suuksien lähellä.

Valoisa ja viihtyisä asunto on 
hyväkuntoinen. Kerrostalo on 
julkisivultaan kunnossa ja ta-
loyhtiössä on oma uima-allas 
sekä autotallipaikkakin löytyy.

– Kerrostaloon on putkiremontti 
tehty vuonna 2010, joten siitä ei 
ole tulevaisuudessa murhetta.

- Liikenteelliset yhteydet Lah-
teen, Helsinkiin ja muualle ovat 
hyvät. Hennan juna-asema on 
myös sopivan matkan päässä. 
Kannattaa tulla katsomaan, 
Kimmo suosittaa.

Asuntoa voi tiedustella 044 
4440541. Koti sopii kaikenikäi-
sille perheille sekä pariskunnille.

Kimmo jakoi kohteen esitteitä 
ja antoi käyntikorttinsa, otti yh-
teystietoja ylös ja lupasi tiedus-
tella kiinnostuneilta parin päivän 
päästä mitä asunnosta tykättiin. 
Hektinen esittely oli ohi ja Kim-
mo kiirehti pelaamaan tennistä 
entisen TVL:n varikon yhteydes-
sä olevalle tenniskentälle. Virtaa 
löytyy!

Reijo Välkkynen
- Tämä asunto on hienossa kunnossa. Keittiössä on 
paljon kaapistoja, jotka lisäävät toimivuutta, Kimmo 
esittelee.

“ Hyppäsin ihan eri hommiin, ja minähän 
tykkään aina olla ihmisten kanssa tekemisis-
sä. Nyt saan tehdä töitä itsenäisesti, kun ei 

kukaan hönkäile niskaan. 
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kuralle ja luvassa on paljon 
miljoonien alijäämää. Joku 
Aimo jo maitokaupassa totesi, 
että Lahti kutsuu. Masa sanoi, 
ettei kutsu, vaan nyt pitää sat-
sata lisää Hennaan. Ilmeisesti 
veroprosenttikin nousee.

Mestarit melkoiset ovat 
asialla, juu. Isossa yksityises-
sä firmassa näytettäisiin ovea. 
Orimattilan päättäjiksi ja virka-
miehiksi pitäisi saada enemmän 
ekonomiaa osaavia. Kuinkahan 
monta talousasioista ymmärtäviä 
löytyy esim. kaupunginhallituk-

sesta? Olisi kiva tietää.
* * *

Ekonomiaa taitavat nuoret 
pankkimiehet, Osuuspankin 
Simo ja Säästöpankin Jussi, 
ovat siirtyneet pois pankki-
maailmasta. Toki he jatkavat 
bisnesmaailmassa, sillä Simo 
lähti luotsaamaan isoa kau-
neushoitolaketjua ja Jussi toimii 
maajohtajana rahoitusfirmassa. 
Kumpaakin veikkasin kyseisten 
pankkien toimitusjohtajiksi, mut-
ta ans kattoo miten miesten 
matka käy, ehkä vielä joskus 
takaisin Orimattilaan?

* * *
Kovasti on pyydetty, että meikä 
tekisi aloitteen, että Hennan ase-
malle hommattaisiin sähköpot-
kulautoja, joilla olisi kiva sitten 
kuljettaa tavaraa junasta autoille 
tai asuintaloille.

Eiköhän sinne tarvittaisi hissi, 
kun noustaan ramppiraput Hesan 
suunnasta tultaessa? Mieluiten 
se ensin, että saadaan tavarat 
joustavasti upealle kaarisillalle 
ja sieltä sitten parkkipaikalle.

* * *
- Oletkos sinä Eetvartti asi-
antuntijana huomannut Ori-
mattilan naisilla ankkahuulia? 
Kyseli Jaska taannoin. Meikä ei 
oikein ymmärtänyt. Jaska sel-
vitti, että sellaisia törsöhuulia 
kuin on Tukiaisella, joka on kait 
sen huulien botuliinivillityksen 
levittänyt Suomeen?

* * *
Elokuun viimeisenä päivänä 
vietettiin jälleen veneily- ja 
mökkeilykauden päätösjuhlaa 
eli venetsialaisia.

Melkoinen rakettien pauke 
kuului illalla Orimattilan kes-
kustassa. Moni ihmettelikin 
sitä, kun raketteja ei olisi saanut 
paukutella keskustan alueella, 
vaan mökkirannoilla. Haloo?

* * *
Taisi olla tässä lehdessä, että 
ei saisi niittää tienvarsikukkia, 
kun ne ovat niin kauniita. Meil-
lä Heinämaallakaan ei olisi niin 
nökönnuukaa, vaikkei tievarsia 
niitettäisi lainkaan. Eikä ainakaan 
tienvarsien pellonreunamilta niin, 
että viljaakin kaatuu. Annetaan 
kaikkien kukkien kukkia.

* * *
Sen verran voisi sadella, että 
saataisiin sieniä. Nyt kun meikä 
sai puitua.

Uinti, nainti ja puinti ovat edel-
leen ohjelmassa.

E E T VA R T T I

Sato talteen
Viime kerran jutusta Hennaan 
uponneista rahoista, tuli palau-
tetta. Meikä sai köniinsä, kun 
kertoi sinne palaneen yhteisiä 
varojamme jo noin 13 miljoonaa. 
Oikea summa onkin vasta 15,5 
miljoonaa euroa! Plus joku millin 
avustus.

Nuhteita tuli myös kaljupää-
toimittajalta, joka sanoi, että 
taustat pitää aina tarkistaa. 
Muutama peruslukija syyttikin 
meikää valemediasta. Saapas 
nähdä kuinka moni taas panee 
postilooraansa kyltin: Ei Extraa.

* * *
Nyt pitää peukuttaa, että Heino-
lan ja Orimattilan väliset raitioju-
nat voisivat kulkea vuonna 2025. 
Ja ihan vain siksi, että saataisiin 
Orimattilaankin asemaravintola. 
Raitiojunasta toki voisi hyötyä 
myös Nikke Areena, jonne voisi 
tulla neuvostoliittolaisia urheili-
joita treenaaman ja Kehräämön 
Teltta saisi majoituksia. Myös 
Sampolan alueen yritykset 
hyötyisivät, kun oikaisua Lah-
dentielle ei saa, vaikka itkisi 
ja kuinka rukoilisi. Eniten etua 
raitiojunista saisivat Virenoja ja 
Pennala, jonne näyttää siirtyvän 
kaikki uudisasutuskin. Sieltä olisi 
niin ihana ajella raitiovaunulla 
Lahteen.

* * *
Vinkki, vinkki. Kehräämöllä 
voisi vaihteeksi järkätä jotain 
musisointia, vaikkapa peräka-

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
16.10.2019

HARKITSETKO RAKENTAMISTA?
Valitse energiatehokas ja terveellinen hirsitalo! 
Toteutamme kotisi sinulle talopakettina tai 
muuttovalmiiksi toteutettuna – valintasi mukaan.

Olli Kivi, talomyyjä
p. 044 540 4000
olli.kivi@mammuttihirsi.fi

Katso mallistomme jo 
tänään osoitteesta 
mammuttihirsi.fi

Sähköasennustyöt 
luotettavasti ammattitaidolla

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

PALVELEMME
TEITÄ

MA-PE
7.-17

Tarjoamme asiantuntevaa
palvelua yli puolen
vuosisadan kokemuksella. 

Tarvitsetko
sähkömiestä? 
Soita ja sovi aika

03-7777 444 
Haluatko tarjouksen
sähköurakasta?
Ota yhteyttä:
Seppo Hämäläiseen,
040 5152 445
seppo.hamalainen@pp6.inet.fi

MUISTA
AINA
TÄMÄ!

Henna-kyyditys
maksaa 124.760 €
Kaupunginhallitus päätti kaupungin keskustan ja Hennan 
aseman välisestä liityntäliikenteestä maanantaina 19.8. 
Yhdysliikenne hankittiin Taksi Janne Piiloselta.

Kaupunki sai yhdysliikenteen hoitamisesta kaksi tarjous-
pyynnön mukaista tarjousta. Voittaneen tarjouksen hinta on 
124 760 euroa. Toukokuun 2020 loppuun ulottuva sopimus 
tehdään hankintapäätöksen saatua lainvoiman.

Keskustan ja Hennan välistä yhdysliikennettä on käyttänyt 
päivittäin vajaat 20 matkustajaa. 

OMASTA
Orimattilasta

OSTAN

marimusiikin ilta. Se olisi ihan 
uusi musiikkitilaisuus, verrattuna 
johonkin tavalliseen kamarimu-
siikki-iltaan. Voisivat takapihan-
kin pojat innostua. Olutta myös 
kehiin.

* * *
Pelastuslaitoksen hälytys-

ajoneuvot, eli kansan kesken 
paloautot, antavat kuntalaisille 
turvallista oloa, kun polliisitkin 
ovat katukuvassa jo lähes muse-
oharvinaisuus. Palomiehet ovat 
salskeita kavereita ja herättävät 
päivittäin kunnioitusta niin maan-
tiellä kuin ruokakaupoissakin. 
Olisikin harkittava, että palomies-
ten työkuvaa laajennettaisiin tur-
vaamaan myös kansalaisia, kun 
Orimattilassakin on huumehep-
puja nurkan takana vaanimassa 
mummojen rahoja.

* * *
Rakas Palojoki jaksaa ja jaksaa 
vaan virrata, vaikka umpeen-
kasvu on joka kesäistä.

On se vaan niin ihme juttu, 
ettei sitä saada kunnostettua, 
vaikka kansa suorastaan ulvoo 
joen puhdistamisen ja rantojen 
ruokkoamisen puolesta.

Joku totesikin, että Palojoki 
on väärässä paikassa. Jos se 
olisi Hennassa, niin olisi ranta-
mat kauniita ja suihkulähteitä 
värivaloineen loistamassa.

* * *
Muutaman kerran on tullut kir-
joitettua, kuinka Orimattilassa 
ajellaan päin liikenteenjakajia ja 
päin pusikkoja tai sillankaiteita. 
Ollaanko joko huimausaineissa 
tai lääketokkurassa? 

Oheinen kuva autosta, joka 
lojui viikkotolkulla Lahdentien 
sillanpielessä, aivan keskustassa. 
Lopulta siitä rikottiin ikkunatkin 
ennen kuin joku viran- tai muu 
omainen tajusi raahata raadon 
pois.

* * *
Kaupungin talous on mennyt 

Sähköinen potkulauta 
olisi kova sana Hennas-
sa?

Paloautot ovat usein kaksin liikkeellä. Nyt oli asiaa 
Akku ja Varaosaan.

Tämä tieltä suistunut auto lojui vain reilut kolme viik-
koa Palojoen sillan pielessä Lahdentien varrella.

Kyllä Heinämaalla on mukavaa. Meillä tienvarren 
kukat saa kukkia.

Palojoki on meille kaikille niin rakas. Tosin on vääräs-
sä paikassa ja siksi se on päässyt huonoon kuntoon.
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ma-pe 9-17
la 10-14

Tarjoukset voimassa syyskuun 2019

Erkontie 16, Orimattila
P. 0440-611 611

HYVÄN
OLON
KAUPPA

EVONIA
Säästöpakkaus

70 kps

BALANSSI

MAGNESIUM
SITRAATTI
Suonenvetoon

ANTIWIR

SUPER
MONIVITAMIINI

AURINKO-D

2 prk 30:-

2 prk 25:-2 prk 20:-

2490
1690

2290

1090 1490

Oliivinlehti-monolauriini
melissauute-
valmiste

Maitohappo-
bakteeri

TULOSSA:
Ke 2.10. Aivoterveys-
 luento +muistijooga

Kehräämöllä
Aivosairauksien ruokavalio-
ja elämäntapamuutokset.
Joogaan ennakkoilmoitt.
TAPAHTUMA ILMAINEN!
To 3.10. klo 9-17

Sairaanhoitaja mittaa

 (ravinnotta 8-11 h) 20,-
10,-

5,-   
Hemoglobiini 7,-   Ilmainen
Luuntiheys 25,-

puh. 0440 611 611. 
Ma 7.10.
Diplomiravintoneuvoja
Anu Bouquet

Vitamiini- ja hivenaine-
MITTAUSTA
1/2 h 35,-

Asyra Pro bioresonanssi-laitteella.
Ajanvaraus p. 0440 611 611.

R

2090

50 mcg 300 kps tai
100 mcg 200 kps 

(29,90)(27,90)

(25,90)

70 kps

VAHVA JA
TEHOKAS!

HUIPPUTUOTTEET HYVÄÄN  HINTAAN

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

www.lantmannenagro.fi/orimattila

3900 1990

89000

AGGREGAATTI 
SCHEPPACH SG3500 3000 W

SÄHKÖKIUAS 
KOTA SAANA 6,8KW 
MUSTA

35900

JAUHE- 
SAMMUTIN 
HOUSEGARD 6KG 43A 233B C

LED VALON-
HEITIN 
AIRAM FLOODY 
20W 1400LM 

 

         Koulutusohjelma 
         syksy 2019 

         7.10. klo12-16      Oivallus digitalisaatiosta

         4.11. klo 12-16      Liiketoimintahaasteisiin ratkaisuja 
                                  digitalisaation avulla
                           

      
 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen syksyn koulutuksiin:
 

Maksutonosallistuminen!

Tulossa tammikuussa 2020:   

Lisätiedot ja osallistuminen: 

Koulutus sisältää mm. yrityskohtainen omavalvontasuunni-
telma, tietoturvan omavalvontasuunnitelma, EU:n tietosuoja-
asetuksen mukaiset tietoturva asiakirjat ja käytänteet

             Omavalvonta -koulutus
    Työkaluja, tukea, tietoa, valmennusta, koulutusta ja 
    apuja kumppanuuksien löytämiseen ja muodostamiseen

    Kehittämisprojekteja ja asiantuntija-apua liiketoiminnan 
    kehittämiseen sekä uudistamiseen

Tuloksellisellista yhteistyötä muuttuvassa toiminta-
ympäristössä Orimattilan alueen yrityksille, yhdis-
tyksille ja sote-palveluntuottajille  

VERKOSTOITUVAT 
SOTE-YRITYKSET 

PÄIJÄT-HÄMEESSÄ 

Aivoterveysilta  2.10. Kehräämöllä
Aito hyvän olon kauppa järjestää ilmaisen luen-
toillan ja muistijoogan Kehräämöllä keskiviikkona 
2.10. klo 18-20.30.

Ravintovalmentaja Pia Tuhkanen kertoo ai-
vosairauksien ennaltaehkäisystä ruokavaliolla 
ja elämäntapamuutoksilla, ja illassa käsitellään 
amerikkalaisen lääkärin Dale Bredsenin ennaltaeh-
käisevää Alzheimerin sairauden hoitomenetelmää. 

Sairaanhoitaja Merja Vihavainen vetää illan päät-
teeksi aivoja virkistävän muistijooga-harjoitteen. 

Tapahtuma on ilmainen ja ainutlaatuinen. Se sopii 
kaikille, jotka ovat huolissaan muistista ja erityisesti 
heille, joilla on suvun perimässä muistisairauksia. 
Muistijoogaan kannattaa ilmoittautua etukäteen 
Aito Hyvän Olon kauppaan, sillä erikoisjoogamattoja 
riittää vain 15 henkilölle. Lämpimästi tervetuloa!


