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

Tarjous
pe-la

18.-19.9.
Erkontie 11, Orimattila

ma-to 10-17, pe 10-18, la 10-14
044 974 6132    www.diia.fi 

Olemme
uusissa tiloissa

KKaikikikikikikikkkkkkkkikkkkkkkkkkkikikikki syy kskas ivitt

Syysmarkkina- 
tarjouksena:

Silmälääkärit:
To 17.9. Jukka Siitonen
Ma 28.9. Ritva Lemola
Ma 12.10. Ritva Lemola
Ke 14.10. Jukka Siitonen
Ma 19.10. Ilkka Puusaari
To 29.10. Aleksi Sarkola

Palvelemme

MA - TO 10-17

TEHDAS & MYYMÄLÄ, Vaahteratie 4 B, Oitti Ark. 11-17, la 10-14
POP UP 21.-24.9. ORIMATTILA Erkont. 12 Ma-to 10-17

    Tilaa myös verkosta! www.sarafaani.fi Nopea toimitus!

eratie 4 B Oitti Ark 11 17 la 10 14

Kotimaiset naisten vaatteet. Koot XS-5XL

Ihanuuksia syksyyn!
Naisten vaatteiden tehtaanmyymälä
POP UP ORIMATTILA
21.-24.9. MA-TO klo 10-17
Erkontie 12 (Näkökeskuksen naapurissa)

MYÖS KASVOMASKIT
Lasten ja aikuisten.
Myös suodattimella!

Myös 
isoja 

kokoja!

MM

ORIMATTILAN KANTRIKATSASTUS

SOITA
045 693 3748

Topintie 2B
Orimattila

www.omkk.fi

100% Kotimainen katsastusasema

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

Varaa aikasi: omkk.fi / 045 693 3748

Tervetuloa
Kantri-

katsastukseen!

KehräämönKehräämön

markkinatmarkkinat
lauantaina 19.9. klo 10-14
Erikoisliikkeissä tarjouksia!
Korutasku, Kehräämön Kirppis, Pitsitupa,
Käsityövakka ym.
kutsuvat mukaan!

Käsityövakka
tarjoaa iloiset

PULLAKAHVIT
- markkinamyyjiä

MONIPUOLISIA TILOJA
YRITYSTOIMINTAAN!

HUOM!

Lisätietoa: olli@lahdenrakentava.fi

www.lantmannenagro.fi/orimattila

Maatalous Meriläinen Oy
Vesitornintie 1 ORIMATTILA 03-872 530

Palvelemme ma-pe 9.00-17.00

Lahti
Esko

Rantanen
050 303 2905

Orimattila
Kai

Parviainen
044 303 2440

Mäntsälä
Mika

Korhonen
040 900 4423

Porvoo
Christoffer
Stenbäck

040 168 4522

Lapinjärvi
Stefan

Österholm
040 575 3925

Markkinoiden
väkevin glyfosaatti!
Roundup Powermax, 10 kg
• Edistyksellinen kiinniteteknologia

• Lyhyt aika käsittelystä muokkaukseen

• Tehoainepitoisuus 720 g/kg

KYSY TARJOUSTA!

Osuuspankkitalon saneerauksessa valmistuneet
uudenveroiset keskusta-asunnot ovat nyt myynnissä. 
Asunto Oy Orimattilan Erkontie 11 asunnot on täydellisesti remontoitu
kalusteineen ja kylpyhuoneineen. Asunnoissa on huoneistokohtainen
ilmanvaihto. Yhtiössä on pinnoitettu viemärit, uusittu vesijohdot ja
sähköt. Energialuokka D.

Huoneistojen hintaesimerkit:

Esittelyt, lisätiedot ja myynti: 
OP Koti Päijät-Häme Oy LKV 
Piia Sydänkallio, p 040 195 1535  
Juha Siivonen, p 050 597 0070

m2 krs asunto €/m2 Mh Vo 1000€/m2 Vh
24,5 3 1h, kk 1900 22 050 24 500 46 550
27 3 1h, k 1900 24 300 27 000 51 300
28 3 1h, kk 1900 25 200 28 000 53 200
40,5 4 1h, kk, p 1900 36 450 40 500 76 950
49 1 2h, kk 1750 36 750 49 000 85 750
51,5 4 2h, k, p 1650 33 475 51 500 84 975
54 3 2h, kk 1650 35 100 54 000 89 100
57 3 2h, kk 1650 37 050 57 000 94 050
68 2 2h, kk 1600 40 800 68 000 108 800

Myynnissä on lisäksi myös liiketiloja. 
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Myllylän koulun remontti
Päivittäin tulee kuljettua Myllylän koulun ohi ja seurattua mitä 
siellä touhutaan.

Kaupungin peruskorjaushanke Myllylän koulun kohdalla ihme-
tyttää sangen suuresti. 

Rakennus on huputettu. Aivan oikein. Huputuksen läpi näkee, 
että rakennus todella peruskorjataan. Kaikki vanha puretaan!

Ihmetyttää miksi julkisivutiiliverhouskin on purettu? Ehkä poltettu 
savitiili, ikä kaksikymmentä vuotta, on tullut tiensä päähän ja on 
näin uusittava? Näin voi tehdä, jos on rahaa. Onko näin arvoisat 
Orimattilan päättäjät? 

Kysynkin teiltä:
- Oletteko todella olleet tietoisia mitä rakennukselle tehdään? 

Kuka virkamies vastaa hankkeesta? 
Koulun sisäpuolisen purku-urakan valmistumista juhlistettiin 

keväällä lehdistötilaisuudella. No, tilaisuus paljasti valitettavan 
tosiasian: Nimittäin tilaisuudessa oli kunnan puolelta ainoastaan 
koulun rehtori paikalla. Ihmetystä herätti kuitenkin se, että paikalla 
oli kolme maksettua konsulttia. 

Jos hanke on kaikilta osin vain konsulttien käsissä, niin ym-
märtää täysin, miksi kaikki vanha puretaan. Konsulttipalkkiohan 
määräytyy kustannusten perusteella.

Eläimilläkin on tunteita

Myllylän koulun kattoakin uudistettiin?
Vanha tiili on pois ja korvattu modernilla peltika-
setilla. Arkkitehdin suunnittelema koululaisen kuva 
katosi…

Ohessa suorastaan hellyyttävä kuva koirista. Kasperi jo kaukaa 
huomasi ystävänsä Norman ja saapui halaamaan. Koirat olivat 
tavanneet viimeksi keväällä ja nyt sitten nähtiin elokuussa.

Eläimet muistavat. Niillä on tunteita siinä kuin meillä ihmisilläkin. 
Joten aina tulee eläimiäkin kohdella hyvin. 

Eläimet muistavat vuosien jälkeenkin kuka on ollut hyvä ja kuka 
vähemmän hyvä. Normakin on erittäin herkkä neito, ja aistii jo 
kaukaa kuka on tuttu, lukee ihmisten energioita ja tuoksuja. Ja 
tuntee kaipausta.

Pidetään kaikista eläimistäkin huolta. Ollaan kavereita.

Reijo Välkkynen www.olanextraa.fi

Jälleennäkemisen riemua. Kasperi halaa 
Normaa.

Putkimestari Arvo (Arska) Rantanen on poissa
Sairaus vei Arvon 30.8.2020.

Arvo Rantanen, Arska, jos kuka 
oli pitkän linjan putkimies.

Hän oli Orimattilan Putkityön 
palveluksessa yli 50 vuotta, joka 
on todella kunnioitettava aika. 
Arska aloitti jo 1961 kesäkuussa 
putkimiesharjoittelijana. Samaan 
aikaan kuin myös veljeni Jouko, 
Hahlin veljekset Reino ja Risto, 
Tuomisen Taisto ja Taiston veli 
Tauno, sekä myöhemmin myös 
Tarmo.

Oppimestareina pojilla toimi 
siihen aikaan Orimattilan crossi-
mestari Seppo (Mökö) Heinonen.

Mökö jätti Orimattilan jenka-
lopat muutaman vuoden päästä 

ja muutti etelän lämpöön, oh-
jailemaan valtamerialuksia 
perämiehenä. 

Ammattiin opittiin 50-60 -luvun 
mukaan hieman erilailla kuin 
tänä päivänä. Ei ollut tettijaksoja, 
puhumattakaan ammattiopet-
tajien huolenpitoa ja paimen-
tamista. Oppipoika ei joutanut 
siivoamaan tai harjaamaan 
verstaan lattioita. Työhön piti 
tarttua, vaikka aina ei ollut ihan 
varma mitä ollaan tekemässä. 

Muistan monta erimielisyyt-
tä, kun nuoret asentajat ottivat 
yhteen ammatti- ja myös va-
paa-ajan asioista. Poikien tunteet 
purkautuivat välillä kiihkeästikin. 

Usein oli painimatsi hyvinkin 
lähellä.

Ammattiin opittiin silloin 
kovalla työllä ja vanhempien 
asentajien hommia matkien. 
Mitään virallista oppisopimusta 
ei tietenkään silloin ollut. Joko 
opit homman tai lähdet muihin 
töihin.

Yleensä pojatkin rauhoittuvat, 
kun astuu mukaan kauniimpaa 
sukupuolta.

Arskakin löysi Tuulikkinsa jo 
nuorena miehenä. Yhteinen taival 
alkoi Makkarakujalla, eli Käke-
läntiellä, jossa nuoret tapasivat 
sattuman saattelemana Koivusen 
kiviveistämön luona. Alkoi pit-

kään, tähän asti kestänyt, lähes 
60 vuotinen yhteinen taival.

Arvon työura jatkui asen-

tajana ja nokkamiehenä mo-
nella työmaalla Orimattilassa 
ja lähiseudulla. Kymmenissä 
rakennuskohteissa on Arvon 
kädenjälki putkitöissä.

Arvo uskalsi myös lähteä 
työnjohtajahommaan 80-lu-
vun alussa. Hän epäröi monta 
viikkoa päätöstään, mutta aloitti 
kuitenkin työnjohtajana muuta-
man viikon tuumauksen jälkeen.

Arvo oppi hämmästyttävän 
nopeasti kaikki työnjohtoon 
kuuluvat tavat ja niksit. Valta-
va ammattikokemus sai välillä 
kokeneenkin insinöörin punas-
tumaan työmaakokouksissa. Ar-
vo saavuttikin ammattipiireissä 

vankkumattoman maineen ns. 
maalaisjärjellä ajateltujen LVI- 
teknisten ratkaisujen tekijänä.

Häneen luotettiin laajasti asi-
akkaiden ja yritysasiakkaiden 
keskuudessa.

Arvon rakkain harrastus oli 
kalojen narraaminen mökillä. 
Sairaus vei luonnollisesti lop-
puaikoina isomman puhdin 
harrastuksesta.

Arvossa jäimme kaipaamaan 
omaisten mukana, rehtiä ja 
ammattitaitoista ystävää, jolla 
olisi ollut vielä annettavaa paljon 
myös työrintamalla.

Hannu Tuominen

Nyt öljylämmityksestä luopumiseen saa myös avustusta

Hannu valitsi öljylämmityksen
rinnalle ilma-vesilämpöpumpun
Orimattilassa asuva Hannu 
Alatalo pohti uutta lämmi-
tysratkaisua, joka olisi help-
pokäyttöinen ja samalla tulisi 
säästöä lämmityskuluissa. Hän 
hommasi Orimattilan Putkityön 
kautta ilma-vesilämpöpumpun, 
joka on ollut käytössä nyt yli 
puolisen vuotta.

Kysymykseen mikä ratkaisi 
Hannun valinnan ilma-vesiläm-
pöpumpuksi eikä esimerkiksi 
sähkölämmitystä, niin siihen 
hän vastaa:

- Meillä oli valmiina hyvä-
kuntoinen ja vesikiertoinen 
öljylämmitysjärjestelmä, hyvät 
patterit ja termostaatit. Se oli 
luonnollinen valinta hyödyntää 
niitä, eikä heittää pois, Hannu 
sanoo.

- Selvitin myös, että käyt-
tökustannukset ovat huo-
mattavasti pienemmät kuin 
sähkölämmityksessä. Tietty 
alkuinvestointi oli isompi juttu, 
mutta matkan varrella hyöty 
kompensoituu. 

- Öljylämmitykseen verrattuna 
ilma-vesilämpöpumppu maksaa 
itsensä takaisin ehkä noin 5-6 
vuodessa kulutuksesta riippuen. 
Putkityö edustaa ja asentaa 
laadukkaita Kaukoran Jäspi 
ilma-vesilämpöpumppuja. Sieltä 
saa aina ajankohtaista tietoa 
lämmityksestä ja uusimmista 
lämpöjärjestelmistä.

- Orimattilalaisena haluan 
käyttää paikallisia palveluja, 
joten Putkityön valinta oli sik-
sikin helppo, Hannu selvittää.

- Meille räätälöitiin niin sanottu 
hybridiratkaisu, jossa öljyläm-
mityksen laitteet saadaan tarvit-
taessa lämmityskäyttöön. Myös 
vanha vesiboileri on mukana 
vedenlämmityksessä.

Syyskuun alusta öljylämmityk-
sestä luopumiseen saa rahallista 
avustusta. Hannu ehti vaihta-
maan oman lämmitysjärjestel-
mänsä ennen sitä, joten hän ei 
täytä avustuksen kriteereitä ja 
ei siksikään, koska heille jäi 
rinnalle öljylämmitysvaihtoehto.

Kotitalousvähennystä sen 
sijaan oli mahdollisuus saada 
ja sitä Alatalon perhe saikin 

lämmitysjärjestelmänsä uu-
simiseen

Hannu kertoo, että lämmitys-
systeemin remontti alkoi suun-
nittelulla viime vuoden lopulla ja 
uusi järjestelmä pärähti käyttöön 
ennen joulua. Remonttiin meni 
reilut parisen viikkoa, kun puolin 
ja toisin soviteltiin aikataulutus.

- Oli hirmu sujuvaa ja jous-
tavaa palvelua. Putkityö tekee 
ammattitaidolla laadukasta 
työtä, Hannu kiittelee.

Käyttökokemusta ilma-vesi-
lämpöpumpusta on kertynyt 
siis reilut puolisen vuotta. Jo 
nyt Hannu voi kertoa miten on 
lämmitys sujunut.

- Pelkästään on hyvää sanot-
tavaa. Se helppous, kun jär-
jestelmä itse hoitaa homman, 
automatiikka pelaa. Kiertovesi 
lämmittää taloa ja myös käyt-
tövettä riittää entisen boilerin 
myötä. Luvassa on selvää 
säästöä lämmityskuluissa ja 
mikä parasta, tässä tehdään 
samalla ilmastotekoja, kun tällä 
systeemillä on fossiiliton ja pieni 
hiilijalanjälki, joka ei kuormita 
paljonkaan luontoa.

Öljylämmityksestä pois
siirtymiseen avustusta

Suositan ilma-vesilämpöpumppua kiinteistöille, 
joissa öljylämmitys alkaa olla jo uusimisen tarpeessa, 
Hannu sanoo.

Nyt öljylämmityksestä pois siirtymiseen on myönnetty ra-
hallista avustusta 1.9.2020 alkaen. Avustuksen myöntää ja 
lisätietoa antaa valtakunnallisesti Pirkanmaan ELY-keskus.

Avustusta saa 4000 euroa, kun ympärivuotisessa asuin-
käytössä olevasta pientalosta poistetaan öljylämmitys-
järjestelmä ja tilalle vaihdetaan ilma-vesilämpöpumppu, 
maalämpöpumppu tai kaukolämpöjärjestelmä.

Esimerkiksi Jäspi Tehowatti Air ilma-vesilämpöpumppuun, 
Jämä Star Inverter maalämpöpumppuun tai Jäspi Kauko 
20/60 kaukolämpökeskukseen vaihdettaessa tuki on 4000 €.

Muihin ei-fossiilisiin lämmitysmuotoihin siirryttäessä tuki 
on 2500 euroa. 

Avustusta saa myös takautuvasti 1.6.2020 jälkeen synty-
neisiin kustannuksiin. Avustus myönnetään suunnitelman 
ja kustannusarvion perusteella, ja avustus maksetaan, kun 
hakija on ensin maksanut kustannukset kokonaan. Avustusta 
ei myönnetä, jos kustannuksiin on haettu kotitalousvähen-
nystä tai muuta avustusta.

Lisätietoa avustuksesta saa Pirkanmaan ELY-keskukselta: 
www.ely-keskus.fi ja klikataan auki linkki ”Avustus öljyläm-
mityksestä luopumiseksi”. Sieltä avautuu tarvittavat tiedot.
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Kinnarintie 32, 16230 Artjärvi  ma-pe 9-16, la 10-14 puh. 03 871 460

Suomen
ostetuin jo 
26 vuotta.

Tutustu Kuori -messumenestysmallistoon. 

Kysy muhkeista syyseduista omaan kotiisi!

Kastelli-kauppias Kouvola, Kotka, Lahti, Mikkeli
Petri Rytikangas 046 851 0850                kastelli.fi

Orimattilan Taideyhdistyksen
VIRTUAALITAIDENÄYTTELY
Tämän erikoisen vuoden kesässä ei ole päässyt näkemään 
Orimattilan Taideyhdistyksen perinteistä taidenäyttelyä.

Tässä tilanteessa testataan syyskuussa uudenlaista, ny-
kyaikaista näyttelyformaattia, jolla on myös mahdollisuus 
välittää kuvallisia viestejä. Taiteilijat ovat nyt tehneet eri 
alustoille kuvakoosteita töistään ja ne on nyt koottu yhteen 
nautittavaksi.

- Ole utelias ja ennakkoluuloton ja avaa linkit otyläisten 
taiteentekijäin sivuille!

Anna myös meille palautetta - haluamme kuulla mitä mieltä 
tästä näyttelytavasta ja töistäkin olet! Tervetuloa mukaan 
näyttelykierrokselle, toivottaa puheenjohtaja Pirkko Onnela.

www.orimattilantaideyhdistys.fi

Sarafaanin Pop Up
saapuu Orimattilaan
Sarafaani tarjoaa ihanuuksia syksyyn! Kotimaisia naisten vaatteita, 
koot XS-5XL.

Hausjärveläisen tehtaanmyy-
mälän Pop Up on Orimattilas-
sa 21.-24.9. ma-to klo 10-17 
Erkontie 12, Näkökeskuksen 
naapurissa.

Myös kasvomaskit lapsille ja 
aikuisille. Myös suodattimella.

Tilata voi myös verkosta:
www.sarafaani.fi 

Kilauta kaverille.
Ja kerro, että Olan Extraa

voi lukea myös netissä!
Eikä se maksa edes mitään.

www.olanextraa.fi
Yritysten ja
palvelujen
puolesta. 

S-marketin uudet marketpäälliköt:

Orimattila on kiva paikka!
S-marketissa on uutena mar-
ketpäällikkönä aloittanut Jaana 
Hartikainen elokuun alussa ja 
sitten elokuun lopulla uudek-
si apulaismarketpäälliköksi 
tuli Maria Pyötsiä. Extraa 
kävi kyselemässä mitä heille 
kuuluu ja mitä tykkäävät olla 
töissä Orimattilassa.

Ensin Jaanan kuulumisia. Hän 
tuo tullessaan S-marketiin pikku 
uudistuksiakin.

Jaanalla on takanaan pitkä ura 
kaupan alalle. Orimattilaan hän 
siirtyi Lahdesta Metsäkankaan 
S-marketista. Sitä ennen hän on 
ollut muun muassa Spar-kaup-
piaana Metsäkankaalla.

- Pikku tyttönä haaveilin, että 
haluan kauppaan töihin ja niin-
hän siinä sitten kävi. Peräti 36 
vuotta olen ollut alalla, Jaana 
naurahtaa.

- Kaikki alkoi kaupallisella 
koulutuksella ja sen jälkeen 
siirryin kauppaan töihin. Lisäksi 
on matkan varrella ollut erilaisia 
koulutuksia. Tykkään todellakin 
työstäni, sillä ei ole koskaan 
kahta samanlaista työpäivää. 
Joka päivä on ollut kiva tulla 
töihin kauppaan, joten se ker-
too, että olen oikealla paikalla. 
Jaana asuu Lahdessa ja har-
rastuksiin kuuluu ykkösenä 
lukeminen.

- On ihana ajella töihin tän-
ne ja ihailla maalaismaisemaa 
matkalla. Se tuo hyvää mieltä 
päivään. Orimattila vaikuttaa 
tosi virkeältä paikalta. Olen 
aiemmin tutustunut muun 
muassa Kehräämöön, jossa 
kivikorujen erikoisliike Koru-
tasku todella kutsuu!

Sushia tarjolla
moneen makuun

Apulaismarketpäällikkö Ma-
ria on asunut jo kuusi vuotta 
Pennalassa, joten Orimattila on 
tullut tutuksi.

- Olemme viihtyneet todella 
hyvin. Ollaan kaupungissa, 

mutta silti kauniissa maalais-
maisemassa, Maria ihastelee.

- Olin Lahdessa Emotion Syk-
keen myymäläpäällikkönä lähes 
6 vuotta, josta siirryin huhtikuun 
alussa Lammille S-marketiin, 
ja sieltä sitten tänne Orimatti-
laan. Olen ollut kohta 15 vuotta 
hämeenmaalaisena.

- Hämeenmaalla aloitin vuon-
na 2005 markettoimialalla 
työskennellen eri yksiköissä. 
Siirryin v. 2010 työskentele-
mään Sokoksen ja Emotioneiden 

pariin ja siinä ohessa suoritin 
S-Ryhmän oman ”S-Pällikkö” 
–nimisen esimieskoulutusoh-
jelman.

Marian työt kaupan alalla alkoi 
kesätyöpaikasta, joka oli Utin 
ABC-asema.

- Se on muuten Suomen 
ensimmäinen liikenneasema, 
Maria selvittää.

Marian harrastuksiin kuuluu 
liikunta. Hän lenkkeilee, pe-
laa tennistä ja padelia, joka 
on muunnos tenniksestä ja 

squashista.
Kysymykseen miten mar-

ketpäälliköt aikovat kehittää 
ja tuoda uutta Orimattilan 
S-marketiin, niin Jaana vastaa:

- Pikku kehitystä on luvassa, 
mutta entisellä hyvällä linjalla 
jatketaan. Nythän me saimme 
elokuun lopulla sushia myyntiin, 
joka on taatusti tuoretta. Sitä 
tulee kuudesti viikossa Hollo-
lasta, joten kannattaa kokeilla.

- Keväällä lanseerattu sa-
laattibaari ja kesällä tullut 
ananaskone ovat saaneet kii-
tosta. Samoin kuin meidän upea 
palvelutiskimme, lisää Maria.

- Orimattilan S-market on saa-
nut kiitosta myös laajoista tuo-
tevalikoimistaan ja lähialueen 
tuotteista. Jatketaan samaan 
suuntaan, Jaana ja Maria lu-
paavat.

- Lämpimästi tervetuloa S-Marketiin. Meitä voi ottaa hihasta kiinni ja kysyä mitä 
vaan. Olemme täällä asiakkaita varten, sanovat Jaana ja Maria.

Orimattilan Vanhustentaloyhdistyksen

Kuvassa nykyinen johtokunta ja varajäseniä.

50-vuotisjuhlat pidettiin todella 
hienossa säässä Helinäntuvan 
grillillä 28.8.

Juhlassa kuultiin Jorma Heik-
kilän laatima hieno historiikki 
yhdistyksen perustamisesta 
tähän päivään

- Nyt 50 vuoden ikään yltäneen 
yhdistyksen toiminta on ollut 
merkityksellistä myös kaupungin 
näkökulmasta. Onhan kaupungin 
keskustaan saatu rakennettua 
rakennuskokokonaisuus, joka luo 
erityisen yleisilmeen kaupungin 
keskusta-alueelle. Samalla sen 
kautta on voitu luoda asianmu-
kaiset asumisolosuhteet ikään-
tyneiden ihmisten asumiselle, 
toteaa Jorma Heikkilä loppu-
kaneetissaan.

Pitkäaikainen isännöitsijä 
Marja-Liisa Karjalainen ja en-
tinen puheenjohtaja Pekka Mä-
ki-Latikka kukitettiin. Valtuuston 
puheenjohtaja Riitta Lonka toi 
kaupungin tervehdyksen.

“
Pikku kehitystä on luvassa, mutta entisellä 
hyvällä linjalla jatketaan. Nythän me saim-
me elokuun lopulla sushia myyntiin, joka 

on taatusti tuoretta. Sitä tulee kuudesti viikossa 
Hollolasta, joten kannattaa kokeilla.
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KORJAUS-
OMPELUA
Erkontie 6, Orimattila,
käynti Tullintien puolelta
Puh. 045-8806650
heli.lahtonen@katsura.fi

Avoinna ti 10-17, ke ja to 9-14. 
Muuten sop. muk.

Katso lisää netistä: www.katsura.fi

Topintie 2, 16300 Orimattila

Lokakuussa me
tavataan 14.10.

Hellimön
syysterveiset!

Hellimöllä käynnistellään toimintaa pikkuhiljaa jälleen enem-
män koronashokin jäljiltä. Syyskuussa, jos haluat käyttää 
vastaanoton palveluita, olemme paikalla maanantaisin klo 
10-16.30, jolloin voit tulla varaamaan aikaa tai ostamaan 
lahjakorttia. Muina aikoina palvelemme sopimuksen mukaan. 
Eli jos tahdot varata aikaa tai tilata lahjakorttia, soita ja jos 
emme vastaa, jätä viesti yhteystietoineen, niin soitamme 
sinulle takaisin viimeistään seuraavana arkipäivänä. Tai 
voit olla yhteydessä sähköpostitse info@hellimo.fi tai ryh-
mävarauskyselyissä emma.malinen@hellimo.fi

Näin syksyllä tavallisetkin flunssat lisääntyvät hurjasti. 
Suosittelen käyttämään Hellimön suolahuonetta flunssan 
ehkäisyssä. Nyt korona-aikana, sitä ei saa käyttää flunssan 
hoidossa, koska emme ota vastaan flunssaisia asiakkaita, 
mutta ennaltaehkäisevänä kannattaa tulla! Suolahuonees-
sahan istutaan penkeillä ja siellä voi olla omissa vaatteissa, 
paljain varpain (tai sisätossuissa). Kannattaa laittaa ohutta 
ja mukavaa vaatetta päälle. 

40 minuutin hoidossa hengittelet hienoa suolapölyä, jo-
ka pienentää tulehduksia, irrottaa limaa hengitysteistä ja 
ohentaa paksuuntuneita limakalvoja. Myös ihohuokosiin 
joutuessaan suolapöly imee ympäröivästä ilmasta kosteutta 
itseensä, jonka ansiosta iho pysyy kosteana ja kimmoisana.

Atooppisen ihottuman hoidossa suolahuonehoito on todettu 
hyväksi. Se myös vähentää silmien vetistelyä. Allergian 
hoidossa suolahuoneessa tulisi käydä sarjahoidossa, jotta 
saat siitä parhaan avun. Suosittelemme käymään ainakin 
5 kertaa, vähintään viikon välein.

Suolahuone maksaa 20€/kerta/hlö, sarjakortti 5 kertaa 
on 80€. Aika suolahuoneeseen varataan etukäteen vas-
taanotostamme ja se on varattu aina vain sinulle tai jos 
tulet esimerkiksi ystävän kanssa, vain teille. 

Emma Malinen

Myös Mia tekee
hiusjuuritutkimuksia
Parturi-kampaamo Anne on 
Suomen ensimmäisiä hiusjuu-
ritutkimusten tekijöitä. Yrittäjä 
Anne Rampa-Pajuvesa on 
tuonut tietotaitoaan Orimatti-
laan ja Lahteen, jossa hänellä 
on Lahden Hiusklinikka. Anne on 
saanut oppinsa HiusAkatemian 
perustaja Annikki Hagros-Kos-
ken koulutuksessa. Hiusjuuri-
tutkimus on ainutlaatuista 
osaamista maailmanlaajuisesti. 
Jäsenliikkeitä on Suomessa 26 
paikkakunnalla sekä Virossa ja 
Ruotsissa. HiusAkatemia on tut-
kinut hiustenlähdön syitä lää-
ketieteellisellä mikroskoopilla 
vuodesta 1985.

Nyt uudeksi hiusjuuritutkijak-
si on kouluttautunut Mia Leh-
konen, joka on kampaajana 
parturi-kampaamo Annessa ja 
hän on toiminut hiushoitajana 
jo kahdeksan vuotta.

- Sain innostuksen Annen kaut-
ta ja minua on aina kiinnostanut 
ihmisen kokonaishyvinvointi, 
joka näkyy myös hiuksissa. 
Hiusjuuritutkimus ja sen myötä 
tarvittavat hoidot lisäävät alan 
monipuolisuutta ja mielenkiintoa, 
Mia selvittää.

- Hiusjuuritutkimuksella saa-
daan selville paljon erilaisia 
asioita ihmisen hyvinvoinnista, 
kun kartoitetaan hiusjuurten ja 
hiuspohjan ongelmat. Terve hius-
pohja on harmaan valkoinen.

Mia kertoo, että hiusjuuritut-
kimus tehdään hiusten ja nii-
den juurien mikroskooppisella 
tarkastelulla. Tutkimuksen jäl-
keinen hoito voi perustua myös 
laboratorionäytteiden tuloksiin 
ja henkilökohtaisiin tietoihin. 

- Me suositellaan myös mene-
mistä lääkäriin ja verikokeisiin, 
kun tilanne sitä edellyttää.

- Terve hius kasvaa terveestä 
hiusjuuresta. Se elää 2–6 vuotta. 
Kun päivittäin lähtee enemmän 
hiuksia kuin niitä uusiutuu, eli 
yli 100 hiusta päivässä, niin ky-
symyksessä on hiustenlähtö. Se 
on tieteellisesti tutkittu juttu.

Hiusten lähdön käynnistää 
usein stressi. Muita syitä ovat 
myös yksipuolinen ravinto, 
terveydentilan heikentyminen, 
allergiat, liiallinen pesu, liian 
voimakkaat pesuaineet sekä 
monia muitakin syitä, esimer-
kiksi kehon tulehdustilat. Kaikki 

ne kartoitetaan hiusjuuritutki-
muksen ja haastattelun myötä.

Hiusjuuriongelmat
eivät katso ikää…

- Nyt koronan aikaan ihmisillä on 
paljon puutetta D- ja C-vitamii-
nien suhteen. Niiden saantia on 
hyvä lisätä, jotta oma immuni-
teetti hoitaa ja toimii paremmin, 

Mia suosittaa.
- Hiushoidon tarkoituksena 

on saada hiukset kasvamaan 
ja taata niitten kasvu täyden 
elinkaaren ajan. Levon ja lii-
kunnan oikea suhde sekä oikea 
ruokavalio ja muutenkin terveet 
elämäntavat ovat kaiken perusta. 
Sitä vahvistetaan muun muassa 
Hiusapteekin luonnonmukaisilla 
hoitotuotteilla.

Mia kertoo, ettei hiusjuurion-
gelmat katso ikää, vaan sitä 
löytyy niin nuorilta kuin van-
hemmiltakin. Usein taustalta 
paljastuu yksipuolinen ravinto, 
jossa ei ole riittävästi vitamiineja 
ja hivenaineita.

- Kun hiuspohja kutiaa, kirve-
lee, hilseilee, aristaa, rasvoittuu 
tai kuivuu, hiuksia irtoaa run-
saasti ja tukka harvenee, tai 
hiuspohja punoittaa ja tulee 
finnejä, niin silloin on hiustut-
kimuksen paikka.

- Kannattaa ottaa yhteyttä 
parturi-kampaamo Anneen ja 
tilata aika hiusjuuritutkimukseen 
numerosta 03 784 5272.

- Tutkimuksen kesto on 2-2,5 
tuntia, jossa käydään asiakkaan 
kanssa läpi myös syömiset, juo-
miset ja elämäntavat. Katsotaan 
miltä hiusjuuri näyttää ja otetaan 
sieniviljelynäyte, joka lähetetään 
Helsinkiin laboratorioon jatkotut-
kimukseen. Tutkimuksen hinta 
on 155 euroa.

Mia toteaa, että kampaajan 
työ ja hiusjuurihoito kävelevät 
nykyään käsi kädessä.

- Ulkoinen hiusten muoto si-
sältää nykyisin myös hiusten 
terveyden. Luomme vihreää lin-
jaa  eteenpäin kampaamoalalla.

Mia tutkii hiusnäytteen mikroskoopilla. Siitä jo näkee 
missä kunnossa ovat asiakkaan hiukset ja terveys.

Muistikuvia Orimattilan villatehtaalta

Seppä Emil Kallio

Toimitusjohtajana oli Rafael 
Fahlgren.

Vuonna 1942 määrättiin kellon-
aikaa siirrettäväksi kesäaikaan. 
Johtaja ilmoitti, ettei Orimattilas-
sa siirretä. Näin myös toimittiin.

Sota-aikana kudottiin armei-
jalle filttejä, joissa oli harmaa 
pohja ja kolme mustaa raitaa. 
Joulunpyhinnäkin olivat koneet 
käynnissä.

* * *
Isäni oli tuohon aikaan korjaus-
pajan työryhmässä, hän puhui 
myös politiikkaa. Juudakset 
veivät viestejä johtoportaalle. 
Niinpä eräänä päivänä saksa-
lainen värimestari Gorchening 
tuli sanomaan: - Kyllä me sota 
voitetaan saksalaisten avulla. 
Kalliolle on jo valmiiksi naru 
rasvattu.

- Olkoon vaan, häviämme 
kuitenkin, isäni vastasi.

* * *
Kerranpa sattui tapaus, kun Eli-
nin karstakoneeseen tuli vika 
ja hän meni ilmoittamaan, että 
saa sähköiskuja koneesta. Pomo 
tuli katsomaan, siveli hetken ja 
sanoi, että tässä on vain sellais-
ta hankaussähköä. Johon Elin 
tokaisi, että vitussahan sitä oi-
keeta hankaussähköä on. Kyllä 
tuli kone korjattua.

Tämä Elin Kärjenmäki oli pitkä 
ja laiha. Miehensä oli taas lyhyt, 
keltaiset hampaat kuin hevosella, 
voimakkaat silmälasit ja kampu-
ra jalka. Rujon ulkokuoren alla 
oli oikea elämänasenne sekä 
loistava huumorintaju. Vertasivat 
itseään Ansa Ikoseen ja Tauno 
Paloon.

* * *
Johtoporras meni Tampereelle 
tehdasvierailulle. Ottivat sepän 
mukaan. Kyse oli tärkeästä rukin 
osasta. Paluumatkalla kysyivät, 
että onnistuisiko sen jäljentä-
minen. Kyllä onnistui. On sitä 
tehdasvakoilua ollut ennenkin.

* * *
Isäni esitti verstasporukalle, että 
pyydetään lisää palkkaa yksituu-
maisesti. Hän meni esittämään 
asian. Johtaja tuli tuohtuneena: 
- No, Kallioko se taas agiteeraa!

Työporukka oli aivan vaiti. 
Niinpä seppä Emil sanoi välit-
tömästi itsensä irti. Johtaja tuli 

jonkun ajan kuluttua pyytämään 
takaisin töihin.

* * *
Sisareni Eeva oli pääluotta-
musmiehenä vuonna 1958, 
jolloin isämme kuoli. Johtaja 
Sven Fahlgren tuli esittämään 
surunvalittelut seuraavin sanoin:

- Kallio oli niitä harvoja yksi-
löitä, joka uskalsi aina seistä 
mielipiteensä takana.

* * *
1960-luvulla teimme 12-tuntisia 
työpäiviä. Välillä tilaukset väheni, 
johon Eeva kysyi parsijoilta, että 
voitaisiinko siirtyä nelipäiväiseen 
viikkoon, jolloin ei tarttis ketään 
ylössanoa?

Johtoporras suostui tähän 
järjestelyyn.

Työt jatkui 1970-luvulle, jolloin 
loppui tehtaan tuotanto. Tuolloin 
johtaja S. Fahlgren tuli kiittämään 
ja lausui Eevalle: - Kyllä täällä 
oli hyvää työvoimaa!

* * *
Seppä Emil oli avarakatseinen 
ja solidaarinen, taitava koneiden 
korjaaja.

Mieli herkistyy näitä vuosikym-
meniä muistellessa.

Anna-Liisa K, 89 v.
Orimattila

“
Hiushoidon tarkoituksena on saada hiukset 
kasvamaan ja taata niitten kasvu täyden 
elinkaaren ajan. Levon ja liikunnan oikea 

suhde sekä oikea ruokavalio ja muutenkin terveet 
elämäntavat ovat kaiken perusta. 
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Mistä aikaa treenaamiseen?
Tiedäthän sen ihanan raukean tunteen 
hyvän treenin jälkeen. Suurin osa meistä 
ajattelee, että treenaaminen on hyvä asia 
ja sitä arvostetaankin paljon, koska sen 
tiedetään olevan terveydelle eduksi. Kun 
toimii omien arvojen mukaisesti, niin saa 
aikaan hyvän olon tunnetta. Myös terveel-
lisen ruoan syöminen ja tarpeeksi ajoissa 
nukkumaan meneminen tuovat hyvää oloa. 
Tämä kaikki on kuitenkin myös elinehto, 
sillä me tarvitsemme säännöllistä yöunta, 
ruokaa sekä tarpeeksi liikuntaa. Jos tämä 
tasapaino horjuu, niin meillä on huono 
olla. On hyvä tunnistaa omat arvonsa ja 
tarpeensa, jotta voi elää niiden mukaan 
mahdollisimman onnellisena. Miksei 
kuitenkaan usealla ole aikaa huolehtia 
itsestään?

Moni asiakkaani sanoo, että haluaisi 
päästä parempaan kuntoon, mutta aika 
ei riitä. Miten niin ei riitä? Kysyn. Kaikilla 
meillä on saman verran aikaa elämässä ja 
jokainen käyttää sen juuri niin kuin haluaa. 
Kannattaa arvostaa omaa terveyttään niin 
paljon, että opettelee nukkumaan itselle 
riittävän määrän. Kannattaa opetella syö-
mään säännöllisesti ja terveellisesti, mutta 
myös herkutella silloin tällöin jos tekee 
mieli. Kannattaa raivata tilaa kalenteris-
ta edes muutamalle treenitunnille sekä 
hyötyliikunnalle viikosta. Näiden kaikkien 
jälkeen aikaa jää silti olla töissä ja perheen 
tai läheisten kanssa sekä johonkin muuhun 
mitä haluaakaan tehdä.

Jos sinusta tuntuu, että pitäisi saada 
itsensä nyt parempaan kuntoon, niin toimi 
heti. Jos mahdollista, niin lähde heti sama-

na päivänä kävelylle tai soita kaverille ja 
menkää yhdessä vaikka ryhmäliikuntatun-
nille. Sitten katsot kalenteristasi miten saat 
mahdutettua mukavasti 2-3 treeniä tuleville 
viikoille. Aluksi on hyvä tehdä treenaamaan 
lähtemisestä itselle mahdollisimman help-
poa ja aloittaa mukavasta liikunalajista. 
Kun treeni on mukavaa, niin saat siitä 
varmemmin itsellesi pysyvän tavan, sillä 
vain toistolla voit saada kehitystä aikaan. 
Mikäli treenit eivät silti lähde sujumaan, 
niin ota itsellesi hyvä valmentaja, joka 
auttaa lähtemään liikkeelle juuri sinulle 
sopivalla tavalla ja teholla.

Tsemppiä syksyyn!
Tinja Krigsman
Personal trainer

044 591 1271

- Jaahas. Ne on sitten markkinat
 tulossa nyt ensi lauantaina 19.9.
- Pitääkin tsekata mitä on tarjolla
 missäkin. Kärrytiellä taatusti on
 jotain ja Kehräämöllä, joten sinne!

Kun käytät Orimattilan
kauppoja ja palveluita,
niin ne säilyvät täällä!OMASTA

Orimattilasta

OSTAN

Suomineidon omena
MUUTIN kauniiseen piha-
piiriin kesällä. Neljä omena-
puuta ja pari marjapensasta 
kuuluvat vuokrasopimuk-
seni. Yllätyksekseni maas-
ta työntyi äskettäin myös 
toinen toistaan kauniimpia 
kesäkurpitsoja, joita naapu-
rit kävivät jo kyselemässä. 
Jokaisena kesäaamuna 
vilkaisin ulos ikkunasta 
kissan kanssa omenapuita. 
Naapureiden puut kukkivat 
niin runsain mitoin, minun 
puuni eivät lähteneet mil-
lään kukkaan. Nieleskelin 
pienen pettymykseni, ensi 
vuonna ovat minun puuni 
levänneet ehkäpä tarpeeksi. 

ASUN pientaloalueella, 
jossa melkeinpä jokaisessa 
pihassa kasvaa omenapuita. 
Valkeaa kuulasta, kanelia, 
lapsuuden makuja. Oksilta 
tippuneita on niin paljon, 
että rusakoilla ja naakoilla 
on riittävästi nakerrettavaa. 
Välillä toivon, että täällä re-

viiriään pitävä kanahauk-
kakin tyytyisi omenoihin, 
erehtyisi pikkurusakosta 
ja nappaisi suurehkon 
omenan. Muuttuisi vallan 
hedelmän syöjäksi. 

VAIN harva naapuri on poi-
minut pudokkaat koreihin 
portin vierustoille. Omat 
omenani poimin niistä, 
ystävällisistä rottinkiko-
reista, joissa pudokkaat 
ja poimitut maistuvat ai-
van samanlaisilta. Hauskoja 

aamulenkkejä vietän koiran 
kanssa, omenoita napsien. 
Suunnittelen jo, minkälaisen 
korin minä laittaisin portin 
pieleen ensi vuodeksi. Eh-
käpä mukaan voisi laittaa 
pienen runonpätkän ilahdut-
tamaan omenan poimijaa. 

ON lohdullista nähdä, et-
tä ihmiset vielä jakavat 
omistaan. Suurin osa pu-
dokkaista päätyy kaatopai-
kalle, kuinka monta ome-
namehupulloa ja piirakkaa 
niistä saisikaan. Luonto on 
niin armelias meille näinä 
aikoina. Metsät ovat olleet 
pullollaan mustikoita, kaikil-
le on riittänyt talven eväiksi 
sinisiä aarteita. Sieniä ja 
puolukoitakin saa kerätä 
vasukaupalla sulassa so-
vussa hirvikärpästen kera. 
Oi kotimaani Suomi, olet 
niin kaunis ja runsas.

Kerttu Laine
- porvoolainen

Syysmarkkinat kutsuu

Maatilan puoti
avoinna:

Metsolankuja 95,

16310 Virenoja

To 12-17
Pe 12-17
La 9-15

Perinteisiä syysmarkkinoita vie-
tetään ensi lauantaina 19.9. kello 
9-13 keskustan alueella. Ohessa 
tietoa mitä missäkin tapahtuu. 
Markkinakansaa pyydetään nou-
dattamaan yleisiä koronaohjeita 
ja pitävän riittäviä turvavälejä. 
Kiitos.

Kärrytiellä on markkinamei-
ninkiä. Siellä on myös makkara-
tarjoilua, jonka K-Market, Säh-
köasennus, Värisilmä, Putkityö 
ja Extraa sponsoroivat. Tarjolla 
on makkaraa 499 ensimmäiselle 
ja grilli on kuumana aamuysis-
tä klo 13:een niin kauan kuin 
makkaraa riittää.

Orimattilan Putkityö on pai-
kalla ja esittelee mm. vesi-ilma-
lämpöpumppua Sähköasennuk-
sen pihassa.

Värisilmässä on ulkotorilla 
tarjolla monenlaista tavaraa, 
jäännöseriä edullisesti. 

Sähköasennus laittaa myös 
ulkotorin, jossa on tarjolla pois-
totavaraa edullisesti.

Hieroja Kirsi Pärnäsen toimi-
pisteessä voi osallistua arvon-
taan, jossa on 2 kpl lahjakortteja 
45 minuutin hierontaan.

Piparuuti on myös markki-
nahumussa mukana, arvontaa!

Kuumakuppi tarjoaa mark-
kinakahvit klo 9-13.

Huom! Kärrytielle voi tulla 

myös markkinamyyjiä ja tuo-
te-esittelijöitä Värisilmän pihaan. 
Paikkamaksu 0 euroa.

Värisilmässä
netto-ostopäivät

- Tänä syksynä Värisilmän valta-
kunnalliset Netto-ostopäivät osuu 
sopivasti samaan aikaan Kärry-
tien syysmarkkinoiden kanssa, 
iloitsee Värisilmä-kauppias Aimo 
Lappalainen.

- Me haluamme tehdä kodeista 
kauniita. Uskomme, että viihtyisät 
ja toimivat tilat auttavat ihmisiä 
voimaan paremmin. Ehkäpä juuri 
siksi onnistuneet laatta-, tapet-
ti-, lattia- ja maalikaupat saavat 
aikaan erityisen hyvän mielen.

- Netto-ostopäivillä hyvää 
mieltä on jaossa runsain mitoin. 
Hinnat ovat sitä luokkaa, että 
ne menevät varmasti tunteisiin.

Netto-ostopäivien lisäksi Aimo 
on porukoineen kaivellut varas-
toista taas kaikenlaista ”pois-

totavaraa” kirpputorihintaan, 
mitä myydään jo perinteeksi 
muodostuneessa pihamyynnissä 
klo 9 alkaen. Siellä nopeimmat 
vievät jälleen parhaat päältä!

Myymälän puolella on kaikille 
sopiva kilpailu, missä voit ar-
vaamalla voittaa yhden huoneen 
Borosan -tapetit!

Kehräämöllä
ollaan mukana

Kehräämöllä on markkinamyyjiä 
Puotikujalla. Avoinna ovat myös 
Kirppis, Käsityövakka ja Korutas-
ku sekä muitakin myymälöitä. 

Käsityövakka tarjoaa kahvit 
klo 10-14.

Kehräämöllä on 19.9. pihalla 
peräkonttikirppis. Sisällä on 
arviointipäivä, jonne saa tuo-
da omat aarteet arvioitavaksi. 
Asiantuntijat paikalla klo 11-14.

Markkinatanssit klo 19 Keh-
räämön 3. krs. Ennakkoilmoit-
tautuminen 044 960 1836

lauantaina 19.9.
kello 9-13

SYYSMARKKINAT
KESKUSTAN
ALUEELLA!
- Siellä tavataan!

ESITTELYJÄ
TARJOUKSIA

   ym.

Markkinoilla on aina meininkiä!
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Tokkolantie 8, Orimattila

TILAA REMONTTI: putkityo@orimattilanputkityo.fi

040 513 8073 SANTERI tai 0400 492 944 HANSKI

Orimattilan Putkityö Oy

OMAKOTIASUKAS, tärkeää asiaa sinulle!

- Käytä aina oman kaupungin
palveluja. Silloin veroeurot
palautuvat yhteiseksi hyväksi!

JÄSPI-tehtaan EDUSTAJA
PAIKALLA – tule käymään!

ILMA-VESILÄMPÖPUMPUN ESITTELY
LAUANTAINA 19.9. klo 9-13 LÄMPÖPÄIVILLÄ
SÄHKÖASENNUKSEN EDESSÄ KÄRRYTIELLÄ.

Tiesithän, että öljylämmityksen
tilalle asennetun
ILMA-VESILÄMPÖPUMPUN
asennuksesta saa 2500-4000
euroa avustusta. 
Toimi heti ja pyydä maksuton
arviointi asennustyöstä!
040 513 8073
0400 492 944

ä!

Oras on
vesikalusteiden 

YKKÖNEN!

Vaihda uusi
vettä säästävä ja 
tyylikäs Oras-hana 
suihkuun

tai keittiöön
NOPEA ASENNUS
TARJOUSHINNALLA!

Öljylämmittäjä,
jos et vielä vaihda
lämmitysmuotoa,
niin huollata poltin
tälle lämmityskaudelle.

da
a,
tin

audelle

Huollon yhteydessä 
suutin veloituksetta (arvo 14€)
KYSY TARJOUS UUDESTA OILON-
POLTTIMOSTA ASENNETTUNA!

Vanhat vesijohdot, jotka ovat 
joskus upotettu surutta be-
tonin sekaan, on viimeistään 
nyt asennettava pintatyönä 
laadukkailla UNIPIPE-
komposiittiputkilla.
Asennus kestää muutaman 
päivän. Työstä saa koti-
talousvähennyksen.
Tilaa maksuton arviointi.

Ovatko
vesi-
johdot
betonin peitossa?

ELLI MAALAA
Voit tilata pienet
pintaremontit ja
maalaukset meiltä.
Nopeasti ja tarkasti.
Pensselit heilumaan!
Soita 040 513 8073

JÄSPI
KAUKORA 
ILMA-VESI-
LÄMPÖPUMPUT
edustavat korkeinta mahdollista laatua.
Asennus nopeasti kaupungin omilta
ammattimiehiltä.
Lisätietoa avustuksesta saat Pirkanmaan ELY-keskukselta:
https://www.ely-keskus.fi/w…/ely/oljylammityksen-vaihtajalle ja Ympäristöasioiden
asiakaspalvelu: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/ymparistoasiakaspalvelu,
puh. 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi
Avustusta haetaan täällä:  https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi

Edustaja esittelee 19.9.

KÄYTTÖVEDEN
SUODATTIMIA 

Sähkö-
asennuksen
pihassa.
tutustu!

- 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.
Mieluusti mielipiteet sähköpostitse: reijomedia@hotmail.com 

Linja-autopysäkki ei
ole yleinen kaatopaikka!
Toimitukseen tuli sähköpostia, 
joka kertoi:

Jo monen vuoden ajan ovat 
eräät kohelit pitäneet Pukkilan-
tien varrella olevaa linja-auto-
pysäkkiä kaatopaikkanaan 

ja kusemiseen. Pysäkki on 
hieman ennen P.Järvi Ky:tä 
Mallusjoelle päin mennessä. 
Vuosien varrella pysäkille on 
raahattu kotitalousjätettä, huone-
kaluja, akkuja, mätiä omenoita, 
betoni- ja muita koristekiviä, yn-

nä muuta mitä vaan on pimeään 
mieleen juolahtanut.

Jonkin verran tiedetään teki-
jöistä ja nyt jatkossa paikalle on 
asetettu automaattinen riistaka-
mera. Se reagoi ja kuvaa, jos 
pysäkille tuodaan sinne kuulu-
matonta tavaraa. Riistakamera 
on saatu Pukkilantien rhy:ltä.

Pikku pippeleitä se nyt myös 
kuvaa, mutta niitten näkemi-
sessä ei ole sen kummempaa 
näkemistä.

Toimitus

Viime talvena pysäkille 
oli raahattu vanhoja huo-
nekaluja.

Nämä roinat tuotiin lin-
ja-autopysäkin viereiseen 
ojaan elokuun puolivälin 
jälkeen. Ei mitään järkeä.

Kuka hoitaa
tiepaikkaukset?
Tällä palstalla oli viime lehdessä 
asiaa DNA:n nettikaapelista, jota 
on vedetty Koivulaan ja Lintu-
lan suunnallekin. Ei siitä mitään 
kommentoitavaa.

Mutta siitä on, että kuka vastaa, 
kun nettikaapelia varten heinä-
kuussa kaivettiin Latolantie ja 
asuinalueitten tiet monin kohdin 
poikki ja jätettiin asvalttirään-
teet lojumaan paikalle. Nyt läjät 
korjattiin pois 8.9.

Katkaistut tiet on muka paikattu 
asvaltilla, mutta jälki on heikkoa. 
On saatu aikaan selviä kuoppia ja 
osin paistaa sora, kun on laitettu 
asvalttia niin nuukasti.

Kuka näitä ulkopuolisten teke-
miä kaivuu- ja paikkaushommia 
valvoo kaupungin toimesta? 
Tuskin ilman lupaa tulevat rik-
komaan yleisiä teitä?

Ja kuka on saattanut Myllypo-
lun niin epätasaiseen kuntoon? 
Varsinkin päiväkodin nurkilla ke-
vyenliikenteenväylä on todella 
monesta kohtaa revitty ja pai-
kattu, tosi kuoppainen.

Veronmaksaja

Asuinalueen teitä on pai-
kattu paikoin kehnosti. 

Maatalous Meriläisen avajaiset
Peräti tuhatkunta henkilöä vieraili Maatalous Meriläisen avajaisissa 8.8. Aurinko porotti hellelukemia, 
joten kelit olivat viimitten päälle, avajaismeininki oli hyvä.

Arvonnassa olleen Nilfisk Aero-imurin voitti Hannu Vähätalo.
Helteestä huolimatta Merosen grillimakkaraa meni vajaa 1000 kappaletta.

Elokisat Heinämaan Jursalan kentällä
Aurinkoinen sää veti elokisoihin 
niin nuorempaa kuin vanhem-
paakin väkeä 15.8. Lapsille oli 
kepparikisaa ja koko perheelle 
luontopolkua, myös köydenve-
toa ja vossikka-ajelua.

Heinämaa-Kuivanto jalkapal-
lo-ottelu kruunasi tapahtuman 
ja viime hetkellä tullut maali 
ratkaisi voiton Heinämaalle 3-2.

Kepparikisa kiinnostaa 
aina lapsia. Täälläkin 
kertaa elokisoissa oli 

mukana monia keppihe-
vosella ratsastavia.
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Ruskaa pakkaa
Kaupunginhallitus päätti, että 
harkinnanvaraista valtionosuu-
den korotusta haetaan 2 mil-
joonaa euroa. Se on toiselta 
nimeltään kuntien köyhäinapu. 
Tähän on siis tultu Orimattilassa.

* * *
Pakko julkaista oheinen vanha 
lehtileike, kun Orimattilassakin 
asuu paljon Kirvun alueelta saa-
puneita. Joskus oli hauskoja il-
moituksia lehdessä. Mitähän jos 
palattaisiin vanhaan käytäntöön, 
vai joutuisikohan ilmoittaja kä-
räjille kunnialoukkauksesta? Ja 
ilmoituksen julkaissut lehtikin, 
heh..

* * *
Paljon on tullut kyselyjä, että 
miksi Helsingintiellä pikkasen ohi 
terkkarin risteyksen on 30km/h 
nopeusrajoitus, vaikka siellä ei 
olla maanrakennustöissä kuin 
joskus ja joulukuussa? Yleensä jo 
perjantaisin työmaa on hiljainen 
yli viikonlopun. Miksi tieremontti 
edistyy niin hitaasti? Onko mak-
sut myöhässä vai mistä mättää? 
Meikä ei osaa vastata, vaan liittyy 
ihmettelijöitten kööriin. Heikkilä 
olisi hommat jo hoitanut.

* * *
- Onkohan mulla koronaa, kun 
aivastin kolmesti eilen, Masa ky-
seli maitokaupassa? Vastasin, 
että mene äkkiä testiin, muuten 
se voi olla äkkilähtö.

Sitten yks tuttu kertoi, että tur-
vaväli ja kasvomaski on siitäkin 
hyvä, että se estää kaverin pahan-
hajuisen hengityksen haistelun 
kauppajonossa. Ettei pyörry.

- Olit kuulemma joutunut ka-
ranteeniin kantrijuttujen jälkeen. 
Tosin et koronan takia, vaan 
kotiarestiin, kun olit töpeksinyt, 
iloitsi Masa meikälle virnuillen.

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

Orimattila, Artjärvi,
Myrskylä, Pukkila.

Noutojakelussa: Kehräämö 
ja K-Supermarket Orimattila.
Jakelupainos:

n. 10.500 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
14.10.2020

Pikakuljetukset 
yrityksille

Tarvitsetko nopeaa ja tehokasta
PAKETTIAUTOKULJETUSTA? 

Me palvelemme yritysasiakkaita
joustavasti, tarvittaessa kellon
ympäri sekä viikonloppuisin.

Soita meille, niin hoidamme paketin
nopean kuljetuksen ympäri Suomen.

TuoaX / Markus Tuominen

040 823 2426

TuoaX kuljetusta ja kunnossapitoa yms.

Sanoin, että huvinsa kullakin.
* * *

Kantripiknikillä ehdin kyllä kuu-
lemaan Mutkattomien soittoa. 
Ovat ne edelleenkin melkoisia 
mestareita. Britanniassa jätkät 
olisi aikaa sitten aateloitu ja lyöty 
ritareiksi. Mutta Suomessa ei 
noteerata, vaan ollaan jollain 
tavoin aina vaan kateellisia. 
Mutkattomat oli oman aikansa 
dingo-ilmiö. Meikä yhä onnittelee 
45-vuotiasta orkkaa. On siinä 
moni jalka noussut humpan 
tahtiin.

* * *
Oli se vaan hienoa. kun kukaan 
ei järjestänyt mitään kantreja, 
mutta niin ne porukat vaan ret-
keilivät Kehräämöllä musiikista 
nauttien. Yksityisalueella.

* * *
Sitten kysymys, joka esitettiin 
meikälle ja nyt se jatketaan tek-
nisen puolen kiireisille pikkutak-
kipojille: Voisiko Lähdepuiston, eli 
ankkalammen rinteessä olevia 
puita harventaa, jotta näkee pa-
remmin sinne lammelle? Siinä 
kun istuu penkillä kultansa kans-
sa, niin ei näe kuinka kauniisti 
suihkuaa vesi ja allit kuhertelevat 
rantamilla…

No, ohessa lukijan kuvaa rin-
teen penkeistä. Kesäiltaisin nekin 
ovat usein lempikäytössä.

* * *
Kaljupäätoimittaja esitti viime 
lehdessä, että Orimattilan mu-
siikkimaailma ja historia pitäisi 
kirjoittaa historiaksi, kun se on 
ollut niin runsasta joka tavalla. 
Meikä on samaa mieltä ja se olisi 
taatusti onnistunut kaupungin-
johtaja Heinosen aikaan, kun hän 
on itsekin innokas musiikkimies.

* * *
Tuli poikettua elokuun alussa 
Tuusulan asuntomessuilla. 
Kovasti ovat talot muuttuneet 
siitä mitä meillä Heinämaalle 
on pykätty.

Messuilla oli myös Orimattilan 
osasto, joka sai osakseen paljon 
arvostelua Orimattilan omilta. Oli 
kuulemma koko osasto farssi 
ja fiasko. Arvostelijoina myös 
päättäjiä, jotka itse ovat niis-
täneet elinvoimapuolen mark-
kinointibudjetin minimiin. Pikku 

budjetilla ei tehdä hienouksia. 
Olisi todellakin syytä jatkossa 
velvoittaa Ladec hoitamaan 
tuollaiset hommat, sillä sinne 
ne markkinointirahat upotetaan 
kuin pohjattomaan suohon.

Eetvartin mielestä Orimatti-
la esiintyi just sellaisena kuin 
mainostaakin itseään, eli ollaan 
skutsissa. Ilmoitustauluun oli ki-
vasti kiinnitetty erilaisia esitteittä 
ja lappuja, Henna oli totta kai 
kirkkaimpana tähtenä. Myös 
keppihevoset oli hienosti hok-
sattu, kun ollaan hevospitäjässä.

Kiva ja leikkisä osasto, sel-
västi lapsiperheille tarkoitettu 
eikä millekään fossiileille ukoille.

* * *

Miksi arvon päättäjät eivät rea-
goi mitenkään nelostien varrella 
olevaan Orimattilan kuntatau-
luun? Se on ollut rähjäisessä 
kunnossa jo pitkään. Oheinen 
kuva kertoo missä kunnossa 
Orimattilan kyltti on Suomen 
suurimman valtaväylän varrella. 
Sen näkee päivittäin tuhansia ja 
tuhansia ohikulkijoita… Kuva on 
napattu syyskuun alussa.

* * *
Sitten kiltin nuoren lukijamie-

hen lähettämä kuva, joka kertoo, 
että Kuivannolta Nastolan suun-

taan mennessä, lähellä entistä 
ammusvarastoa on tienviitta, 
joka kertoo kyseessä olevan 
kiertotien. Joten osataan sitä 
Kuivannollakin harrastaa. Voi-
maa on kuin pienessä kylässä.

* * *
Hennassa on kasvutappio aika 
rajua. Sinnehän kuviteltiin, siis 
todellakin kuviteltiin, uudelle 
asuntoalueelle muuttavan jo-
ka vuosi 300 uutta asukasta. 
Kolmen vuoden aikana siellä 
pitäisi nyt olla noin 900 asu-
kasta, mutta todellinen määrä 
taitaa olla reilusti alle 10 henkeä? 
Se siitä unelmasta.

* * *
Nyt uutta ideaa kaupungille, että 
Hennan tyhjät tontit viljeltäisiin 
kukkamaaksi, josta ihmiset voivat 
käydä hakemassa kukkia. Mei-
käkin tyttöystävilleen. Samalla 
joku ehkä voisi ihastua Hennaan 
ja rakentaa sinne majansa?

Eräs markkinapuolen huippu-
osaaja sanoi, että Hennaan olisi 
alussa pitänyt panostaa parem-
min. Laittaa vaikka 20 tonttia 
ilmaiseksi, joka olisi taatusti 
herättänyt rakentajia.

Samoin totesi, että kaupun-
gin olisi pitänyt hakea asunto-
messuja Hennaan. Nyt se on 
myöhäistä. On jo housuissa. 
Hennan tonttihinnasta valtuusto 
kävi vääntöä, kun joku jopa keh-
tasi esittää 18 euroa neliöltä… 
Nyt se on 23-24 euroa neliöltä.

Vertailun vuoksi Artjärvellä 
kaupungin tonttimaan hinnat 
pyörivät 4,50 eurossa neliö, 
joten aikasmoista heittoa hin-
noissa, kun molemmat alueet 
ovat täysin skutsissa.

* * *
Tuulee. Kovasti tuulee ja paukkuu 
kaupungintalolla. Olisikohan jo 
päättäjien korkea aika herätä? 
Pyyntö tulee ennen kaikkea 
keskustalle, jolta on valtikka 
kadonnut. 

* * *
Ei mitään muutosta vieläkään.

E E T V A R T T I

Kirvulainen mies sai kuulla kunniansa vuonna 1911. 
Hyvä juttu!

Lähdepuiston rinteestä ei näe enää lammelle, kun ri-
sukko ja pusikko on niin rehevää. Voisiko sitä hieman 
harventaa?

Tämä moottoritien opaste kertoo, että saavuit Ori-
mattilaan. Pitäisikö olla huolissaan, kun opaste on 
ollut jo kauan rikki? Tilanne tämä 6.9.

Orimattilan messuosasto herätti eniten paikallisia 
päättäjiä somessa. Joten se toimi ja potkaisi oikeaan 
suuntaan.

Miksiköhän tienkyltit teh-
dään niin pehmoisesta 
metallista, että niitä pys-
tyy käsivoimin vääntele-
mään vaikka solmuun?

Karhuhavaintoja
Emosta ja 2 pennusta on saatu 
havaintoja Artjärvi–Kuivanto suun-
nalta. Näköhavainto 5.9. lauantai-il-
tana Kuivannolla Konnun kulmilla.

Isokokoinen karhu nähty myös 
Iivosen pellolla vähän ennen Niini-
kosken rajaa 7.9. klo 20.10.

Karhuhavaintoja on tullut riis-
tanhoitoyhdistykselle jo kevääs-
tä lähtien. Havainnot ovat olleet 
Niinikosken–Artjärven-Pakaan ja 
Myrskylän suunnalla. Keväällä ja 
kesällä karhu tai karhut hajottivat 
muutaman mehiläispesän juuri 
näillä alueilla.

Havainnot ovat tärkeitä. Jos 
marjastajat tai luonnossa liik-

kujat löytävät isokokoisia jälkiä 
maastossa, niin kannattaa niistä 
ilmoittaa allekirjoittaneelle. Nyt 
erikoisesti kiinnostaa pentujen 
tassun jälkien koko ja kulkusuunta.

Metsässä voi liikkua turvallisesti, 
tietysti varovaisuutta noudattaen, 
sillä vaaratonta karhua ei ole. Jos 
näet karhunpennun, on emo var-
masti lähistöllä. Kuitenkin kannat-
taa pitää hiukan melua huudella 
kaverille tai pitää muutoin meteliä 
kulkiessaan. Karhu kuulee äänet 
jo kaukaa.

Orimattilan riistanhoitoyhdistys
Pertti Oksanen
Toiminnanohjaaja, 0400 459222
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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€

750

ABLOY
CLASSIC
-avain

AURINKOKENNO-
VALOT alk.

*SIRKKA

Sopivan
lämmin.
FUJITSU

9,00
aurinkokennovalo

16€77€
SYYS-
TARJOUS

Luonnon valoa!

LED
28W E27
50000 H

HQL-lampun tilalle

Sähkölaitteille
turvaa ukkoselta

SUOJAT alk.

Runsas valikoima
sisustusvalaisimia

TARJOUKSIA POISTOJA
UUTUUKSIA - Edullisesti

3900 €
(norm. 59,00)

/m24990 €
18,90 € 2,7 l

/9 l –30%

Nyt meni 
hinnat 
tunteisiin!
Kodinrakentajan, remontoijan sekä sisustajan  

Netto-ostopäivät 17.–19.9.2020

VÄRISILMÄ Orimattilan Tapetti ja Väri Oy Kärrytie 3, Orimattila.

Ideo pro 33 
vinyylilankku

Esta parketti 
tammi promo

Decolife 
vinyylikorkki

Perfect 
laminaatti
8mm kl32

Ghost-seinä- 
ja lattialaatat
30x60R cm ja 60x60

Weekend ja Suite 
seinälaatat
21,4x61

Ideo Pro 7
-seinämaali 2,7 l

Kaikki Boråstapeter
ja Engblad & Co
-mallistojen tapetit

 
2490 €

/m2

(norm. 27,90)

2790 €
/m2 3990 €

/m2

900 €
(norm. 59,00)

/m2

V
A

IN

V
A

IN

V
A

IN

V
A

IN

V
A

IN

V
A

IN

Ideo lukko-
ponttivinyyli
kuosit 111-8  ja 190-1

1990 €
/m2

V
A

IN 2150 €
/m2

V
A

IN

Osallistu arvontaan 
myymälässämme

ja voita!

Tiedotus
markkinoille
osallistujille

Huolehdithan
turvaväleistä
ja puhtaudesta
Kiitos etukäteen!

Tervetuloa

MARKKINA-
KAHVILLE
Kuumakuppiin

LAUANTAINA 19.9. klo 9-13!

Kirpputori Piparuuti
Puh. 040-767 1031

ARVONTAA, jossa voittona kahdelle
ILMAINEN MYYNTIPÖYTÄ VIIKOKSI!

Kärrytiellä tapahtuu

SYYS-
MARKKINAT
lauantaina 19.9. klo 9-13

499 ensimmäiselle

GRILLI-
MAKKARAA

Makkarat tarjoaa ja grillaa:

Sähköasennus, Värisilmä, Putkityö,

K-Market, Olan Extraa - tervetuloa!

Kärrytiellä on aitoa markkinamenoa!

TARJOUKSIA *ESITTELYJÄ
ARVONTAA *TARJOILUA ym.


