
Joka talouteen Orimattilassa,
Myrskylässä ja Pukkilassa. 
Jakelupainos n. 11 700 kpl8.10.2014

Orimattilan palvelujen, kaupan, osaamisen ja tapahtumien erikoislehti.

Liitteenä

Orimattilan
Osuuspankin
OmaOP-lehti.

   Kärrytie 4, Orimattila P. 03-777 7444.

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

39,- 29,-Tarjous-

hinta

SESSAK IRINA
5-OS VALAISIN

SISUSTUS-
VALAISIMIA

TUNNISTIN

PALVELEVA SÄHKÖKAUPPA

Palvelemme
teitä

ma-pe 7.-17.
Tervetuloa
ostoksille!

 UUTUUKSIA
 TARJOUKSIA 76,-

LED lamppu
11W
Jännitteen-
koetin
Liike-
tunnistin
Palovaroitin

Hehku-
lamppuja

03-7777444SÄHKÖASENNUSTYÖT
AMMATTITAIDOLLA

TARJOUS

TARJOUS

TARJOUS

10,-
7,-

13,-
7,-
1,-

S-ETUKORTILLA BONUSTA

Erkontie 16
Orimattilan S-market
av. ma-pe 9-18, la 9-15

p. 03-7331 223   

Tarjoukset voimassa lokakuun 2014
tai niin kauan kun tavaraa riittää.

Hyvinvointia syksyyn
TERVEYSKAUPPA CARESTA!

16,90
(25,50)

35,50
(49,90)

Fosfoser Memory
90 tbl
Vahva muistikapseli, joka
helpottaa myös stressiä.

Hainrusto+
Vihersimpukka
160 kps
Luonnonmukainen
apu nivelvaivoihin!

32.50
(49.90)

Redasin+B6+B12
Punariisi, joka laskee 
kolesterolin
luonnollisesti! 9.90

(14.10)

+ MATKAPAKKAUS 20 kps
KAUPAN PÄÄLLE!

SITRAATTI magnesium
120 tbl
2 tbl = 350 mg
Lihaskramppeihin,
vatsan toimintaan.

Miia
Inkeroinen
ke 22.10 klo 10-18
Vitamiini/hiven-
aineet 30€

+ luusto, aminohapot,
raskasmetallit 50€

Ajanvaraus p. 03-7331 223

Sairaan-
hoitaja

Merja
Vihavainen
ma 27.10 klo 9-18
Kolesteroli+Veren-
sokeri / hg 10€

FLT-
Ravinto-
neuvoja
Liisi Hirva
17.10 klo 9-18
ajanvaraus p. 050-502 8199

Kenkiä joka jalkaan
Mascotin tehtaanmyymälästä

Kenkätalo
MASCOTTI
Erkontie 14, ORIMATTILA

S-marketin vieressä
ma-pe 9-16.30, la 9-14.

Puh. 040-558 6702

E

Syys-
uutta!

Tervetuloa ostoksille!
VeikonKone on
avattu Orimattilassa

VOI VEIKKONEN, NYT ON MAHTAVAA...

 

 

 

 
 

 
 

 

       

       

      

Puh. 037773111 ORIMATTILAN
URHEILU JA KONE OY  

Tuttu paikallinen kodintekniikkakauppasi on nyt Veikon Kone ja meitä 
Veikkoja on jo lähes 60 ympäri Suomea. Tule ja koe kotimaisen 
kodintekniikkakaupan uusi tuleminen. Siitä on Sinulle pelkkää etua.

Tilinhoitopalkkio 4 € / kk, korko 0%. 
Esimerkkilaskelma: Ostos 1000 € tai 10 kk 
maksuajalla 104 € / kk, luottohinta 1040 euroa. 
Edun saat vain Aktiiviraha-kortilla. Aktiiviraha on 
jatkuva luotto, jonka vuosimaksu on 30 € toisesta 
vuodesta alkaen. Todellinen vuosikorko 1500 
eu-ron luottosaldolle on 17,45 % (9/2014), 
kun nimelliskorko on 13,37 %. Luoton myöntää 
Handelsbanken Rahoitus Oyj, kotipaikka Helsinki.

Maksa ostosi 10 edullisessa erässä Aktiivirahalla

Samsung pesukone 
WF70F5E3P4W 
Tehokas linkous 1400 krs/
min Energialuokka A+++, 
Täyttömäärä 7 kg, leveys 60 
cm. Moottoritakuu 10 vuotta!

Samsung Tablet-
tietokone Galaxy tab4 

10,1” kirkas näyttö. 1,2 GHz 
neliydinprosessori, Tehokas akku 

jopa 10 tuntia verkko- 
selailua. Wi-FI , 
16 Gt tallennus- 

muisti.

Whirlpool pyykinpesukone 
AWE6516. Tehokas 1100 krs/min linkous. 
5.5 Kg täyttömäärä. Leveys 40 cm, 
energialuokka A+.

Rosenlew mikroaalto-
uuni 
RFM21110WA 
Tilavus 20 litraa.46€

399€

299€

249€
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Mikä on meininki?

Orimattila kaikessa komeudessaan on monien haasteiden 
edessä, niin yritysmaailma kuin kaupunki itsekin. Orimattilan 
kaupungin tulevaisuus ei näytä ruusuiselta, kun valtiovalta 
vetää koko ajan pois tukiaan ja samalla edellyttää toimin-
tojen jatkumista.

Laman seurauksena näkyy verotulojen lasku, joten kaupunki 
on jo nyt aika kovilla ja talous heikkenee edelleen.

Nyt tarvitaan todellisia tekoja, joilla saadaan ennen kaikkea 
uusia työpaikkoja nopeasti Orimattilaan. Vain sitä kautta 
päästään eteenpäin, kun luodaan uusia työpaikkoja ja kositaan 
hyviä veronmaksajia jo nykyisille toimiville asuinalueille.

- - -
Onko Orimattila kuntaliitoksen edessä, sitä sopii pohtia ihan 
vakavasti? Eikä heti ensimmäiseksi kirota ja kaataa ajatusta, 
vaan katsoa hieman kauemmaksi tulevaisuuteen, jossa Ori-
mattila saattaisi joutua tekemään ratkaisuja pakon edessä. 

Sitä ennen voisi tehdä enemmän yhteistyötä Lahden kanssa. 
Siitä saatiin yllättävän hyvä puheenvuoro Lahden kaupungin-
valtuuston viime kokouksessa, jossa kaupunginvaltuutettu 
Sari Niinistö nosti Lahden ja Orimattilan välisen yhteistyön 
esille, tässä ote puheesta:

Uuden, isomman Lahden perustaminen on kannatetta-
vaa. Haluan puhua uudesta kunnasta, en liittymisestä. Se 
sisältää perusajatuksen yhtenäisyydestä ja yhteisöllisen 
yhdyskuntarakenteen muodostamisesta. Olisin mielelläni 
nähnyt kuuden kunnan lisäksi selvityksessä useampiakin 
kuntia. Esimerkiksi Orimattila olisi luonteva osa vahvaa 
Päijät-Hämettä ja uutta Lahtea. Pennalan ja Virenojan 
alueiden kehittäminen vahvistaisi uutta Lahtea ja alueen 
tiivistä yhdyskuntarakennetta. Tänään meillä on kuitenkin 
mahdollisuus kuudessa kunnassa painaa kyllä- nappia uu-
delle kunnalle. Asenne ratkaisee seutumme tulevaisuuden. 
Kuntalaisen, veronmaksajien etu, kenenkään asemaa eri-
tyisesti painottamatta, olkoon päätöksentekomme peruste.

Lahden valtuuston kokouksessa käsiteltiin sitä isoa 150.000 
asukkaan uutta kuntaa, joka kuitenkin vielä kariutui Hollolan 
ja Iitin jäädessä siitä pois. 

Sari Niinistö näkee laajasti koko Päijät-Hämeen alueen 
eikä ole nurkkakohtaisesti oman kuntansa puolesta niin 
kuin näyttää olevan monet muut päättäjät.

Tosi asia lienee, että Orimattila ja Lahti ovat yhtä kymmenen 
vuoden päästä. 

Sitä ennen kannattaa lopettaa Henna-haihattelut ja laittaa 
sinne suunnitellut rahat toimintaan, joilla rakennetaan uusia 
työpaikkoja Orimattilaan. Nyt pitää toimia ihan oikeasti eikä 
odotella enää joulupukkia.

Positiivista tapahtuu
Viereisessä on juttua kahdesta yrityksestä. Orimattilan Ta-
petti ja Väri, eli Värisilmä ja Aimo Lappalainen sekä Kivipaja 
Korutasku ja Ari Vilander näyttävät esimerkkiä, ettei kannata 
jäädä ns. tuleen makaamaan, vaan he tekevät isoja ratkaisuja 
laman kaatamiseksi.

Värisilmä avaa ovensa Lahteen Launeelle, jossa liikkuu 
asiakkaita runsaasti. Samanlaiseen asiakasvirtaan menee 
tekemään kauppaa myös Korutasku, joka aloittaa lahjata-
varamyymälän Pukaron Paronissa.

Rohkeita ja ennakkoluulottomia poikia, joille nostan hattua, 
kun uskaltavat ja ottavat riskiä yritystoimintaansa. Menes-
tystä ja onneksi olkoon kummallekin ja taustajoukoilleen!

- - -
Näillä eväillä mennään. Kaikesta huolimatta ja juuri siksi.

Reijo Välkkynen
reijomedia@hotmail.com

OSTA NYT, SAAT SEN HALVEMMALLA!
Ale kampanja 6.10. – 11.10.2014

Alennukset 20 – 50 %. Osa antiikista ja
vanhasta tavarasta omakustannushintaan.

Kaikki taulut – 50 %.
Mannatori, Erkontie 12, (Orimatti) Orimattila.

Tervetuloa edullisille ostoksille! 

KORUTASKU
Kehräämöllä
Pakaantie 1
Orimattila
7878 277Ohittamaton LAHJAPAIKKA!

Lahjavinkit

kivestä

käsin:
Lahjavinkit

kivestä

käsin:

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

VALITSE ITSE!
Sama talo. Sinun valinta. Mammuttimaisella laadulla. 

HIRSI puupinTA
puurunko

kivipinTA
puurunko

VALMISBETONIA
JA BETONITUOTTEITA

KT Orimattila keskusta 171,5m2

3h+k+kph+vh+parveke. Rv.-74. 
Ylimmän kerroksen heti vapaa 
siistikuntoinen kolmio. Asunto 
kauttaaltaan remontoitu 2008. 
E=D. Vh. 85.000 € Palojoentie 3 C
KT Orimattila .................89m2

5h+k+kph+parveke. Rv.-62 
Hissitalon ylimmän kerroksen 
päätyasunto. Vapautuu nopeas-
ti. Mh. 89.216  € Vh. 99.500 € 
Purotie 2 
KT Orimattila Myllylä .. .48m2

2h+kk+kph. Toisen kerroksen 
toimivapohjainen kaksio hyväs-
tä taloyhtiöstä, jossa suurimmat 
remontit tehty. Mh.58.574 € 
Vh.63.000 € Rataskuja 1 c

Terttu Nieminen
LKV
040-829 0403
terttu.nieminen@
asuntohelmi.fi

Erkontie 18, 16300 Orimattila
Puh. 0400-904262
toimisto@asuntohelmi.fi
www. asuntohelmi.fi

KT Orimattila keskusta 70m2

3h+k+kph/wc. Tyylikäs näkö-
ala-asunto pääkadun varrella. 
Keittiö ja kph remontoitu 2010. 
Vh. 98.000 € Erkontie 13
KT Orimattila keskusta 88m2

3h+avokeittiö+sauna/kph/wc+ 
vh+parveke. Tiilirakenteiseen 
pienkerrostaloon liiketilan pai-
kalle v. -03 rakennettu asunto. 
Käyttövesiputket ja ikkunat 
uusittu. Myydään vuokrattuna 
E=D H. 112.000 € Erkontie 20
RT Orimattila .................61m2

2h+k+s+vh+varasto ja terassi. 
Rv.-78. Heti vapaa saunallinen 
rivitalokaksio lähellä palveluita.  
Vh. 87.500 € Käkeläntie 20

Kohteemme netissä www.oikotie.fi
http://www.facebook/asuntohelmi

Sanna Nieminen
040-722 4589
sanna.nieminen@
asuntohelmi.fi

Nina Talikka
0440-127 444
nina.talikka@ 
asuntohelmi.fi

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

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

Korutasku avaa Pukarolle ja 
Värisilmä Lahteen Launeelle
Kivipaja Korutasku avaa 
myymälän Pukaron Paronin 
tiloihin Lapinjärvelle vilkkaan 
Kutostien varteen. Tavoitteena 
on olla lahjatavaroitten eri-
koisliikkeenä Pukarolla jo 
marraskuun lopulta alkaen.

- Meillä oli kesällä myynti-
piste viikonloppuisin Pukarolla, 
joka sai vakavampia piirteitä 
Pukaron Paronin puolelta tul-
leesta ehdotuksesta kiinteästä 
myyntipaikasta, jolloin myyn-
tipiste sai uuden luonteen 
koemyyntipaikkana. Ratkai-
sevaa myymälän avaamiseen 
oli hyvä asiakaspalaute niin 
paikallisilta kuin matkaili-
joiltakin, selvittää yrittäjä 
Ari Vilander.

Korutaskun lahjamyymälä 
saa nyt sitten marraskuussa 
pisteen iin päälle ja pääsee so-
pivasti mukaan jouluhulinaan.

- Lapinjärven, Elimäen, 
Kuusankosken ja Kouvolan 
suunnalta käy siellä paljon 
asiakkaita ja sitten monet 
bussit pysähtyvät reissuil-
laan Pukarolle. Itäisen Suo-
men muista paikoista ajetaan 
paljon Kutostien kautta, myös 
Saimaalle meneviä pääkau-
punkiseudun mökkiläisiä. 
Pukarolla pysähtyy vuosittain 
noin miljoona ihmistä. Se on 
suuri väkimäärä.

Ari kertoo, että Korutasku 
tarjoaa Pukarolla saman-
laista tavaravalikoimaa kuin 
Kehräämölläkin, eli laaduk-
kaita lahjatavaroita moneen 

tarpeeseen. Odottavin mielin 
Korutasku lähtee Pukarolle ja 
kysymykseen miten Kehrää-
mön myymälän käy, niin hän 
vastaa:

- Aika näyttää sen sitten.

Värisilmällä
vahvuutena
ammattitaito
Jo muutama viikko sitten saa-
tiin tietoa, että Päijät-Hämeen 
alueella pitkään toiminut Ori-

mattilan Tapetti ja Väri Oy 
avaa Värisilmä -myymälän 
lokakuussa myös Lahteen, 
Gigantin taloon Launeelle, 
osoitteeseen Apilakatu 1.

- Jo 15 vuoden ajan olem-
me pyrkineet olemaan myös 
lahtelaisten palveluksessa ja 
sieltä onkin käynyt asiakkaita 
ja rakentajia meillä Orimattilan 
Värisilmässä. Meille avautui 
mahdollisuus siirtyä tekemään 
Värisilmä-kauppaa Launeelle, 
kun Lahden Pintaväri lopetti 
Värisilmä-edustuksensa ja 
se nyt keskittyy enemmän 
auto- ja teollisuusmaalei-
hin, selvittää yrittäjä Aimo 
Lappalainen.

- Panostamme vankalla ko-
kemuksella hyvään palveluun. 
Kymmenien vuosien kokemus 
sisustusalalla ja maalikaup-
piaana antaa hyvää taustatu-
kea meille. Kilpailu alalla on 
kovaa, mutta me luotamme 
ammattitaitoon ja laadukkai-
siin tuotteisiimme.

- Pukarolla tarjoamme saman tuotevalikoiman 
kuin täällä Kehräämölläkin, Ari sanoo.

- Lahteen avau-
tui paikka lähteä 
tekemään Värisilmä-
kauppaa. Orimat-
tilassa jatkamme 
entiseen tapaan, 
kertoo Aimo.

Seuraava Olan EXTRAA
ilmestyy keskiviikkona 19.11.
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www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

Syksyn 
luotto-

vaate on
silkkivillaa
Hyvä olo näkyy.

Topintie 2, 16300 Orimattila

Kukka- ja Hautauspalvelu
Henriikka Oy

 Liiketalo Erkontähti, Niementie 2, Orimattila
p. 777 8160 Av: ma-to 9-17.15 pe 9-18 la-su 9-14

Orimattila - Artjärvi - Kuivanto - Myrskylä
- Pukkila - Lahti ym. paikkakunnat

- Kukkasidonnan erikoisliiike -

Hyvää palvelua
- lähellänne- 

- Kaunista syksyyn
Kotipihat - parvekkeet-
haudat syyskuntoon!

TUOREET CALLUNAT, ERICAT ym. kukat
NOUDA HYVÄT TARJOUKSET

Kärrytien erikoisliikkeet, Kärrytie 4, Orimattila 
Puh. 7777 033, 040-761 3442 Av: ma-pe 10-18, la 9-13   
www.vahvatassu.fi   www.facebook.com/VahvaTassu

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

eläinlääkärisarjan ruoat meiltä!

Muistathan hyvän
PAKASTERUOKA-
VALIKOIMAMME!

Orimattilan Osuuspankin jäsenille
tarvikkeista ja leluista 10% alennus.

Parturi-Kampaamo Anne
Erkontie 23, Orimattila, 03-7845272

Vau, mitkä
syysvärit!
HAE MEILTÄ OMASI
ja karkota syksy!
T: Anne, Mia, Inka

III

Orimattilan kauppojen
ISO JOULUNAVAUS
lauantaina 21.11.-14

Jokainen rakastaa lämpöä

Ruskovilla valmistaa asut ja
tekstiilit luontoa kunnioittaen
- Ruskovilla haluaa viedä ihmiset 
lähemmäs luontoa ja sen aitout-
ta. Sen mitä insinöörit yrittävät 
kehitellä laboratorioissaan, sen 
on luonto keksinyt jo tuhansia 
vuosia sitten, selvittää toimi-
tusjohtaja Ossi Näkki.

- Luonnon omat tuotteet, ai-
nutlaatuisen tarkoituksenmu-
kaisine ominaisuuksineen, ovat 
jäljittelemättömiä. Ne kantavat 
elämänvoimia. Haluamme valita 
ekologisesti ja eettisesti kestä-
vämmän maailman, emmekä ole 
siinä yksin. Lukemattomat ah-
kerat ihmiset ympäri maailman 
tekevät joka päivä tämän saman 
valinnan kestävän kehityksen, 
terveen maapallon ja ihmisen 
puolesta.

- Ruskovillassa käytetään vain 
luonnon omia materiaaleja, luo-
muvillaa, silkkiä, silkkivillaa ja 
luomupuuvillaa. Niistä valmis-
tamme laadukkaita tuotteita 
vauvoille, lapsille ja aikuisille. 
Yli sadan tuotteen mallistosta 
löytyy niin perusasuja, sukkia 
kuin vuodevaatteitakin.

- Myös merinovillaiset kohde-
lämmittimet, joita löytyy lantio/
vyötärölle, polviin, hartioille ja 
ranteisiin. Niistä on tullut kovas-
ti suosittuja normaaliin arkeen, 
vapaa-aikaan ja työhön. Väki 
ikääntyy ja paikkoja kolottaa, 
silloin pitää saada lämpöä lä-
helle.

Ossi kertoo, että Ruskovilla-
tuotteet syntyvät kotimaisella 
työllä suunnittelusta, kaavoituk-
sesta ja materiaalin neulonnasta 
alkaen aina ompeluun ja vii-
meistelyyn saakka.

Silkkivillasta aina läm-
mintä

Ihoa vasten oleva vaate saa olon 
tuntumaan joko miellyttävältä 
ja mukavalta tai sitten viluiselta 
ja hikoilevalta.

Ruskovilla haluaa, että luon-
nonkuidut tuovat hyvän olon 
ylellisyyttä elämään. Luon-
nonkuiduista villalla ja silkillä 
on ainutlaatuinen kyky toimia 
ihon kanssa yhteistyössä. Ne 
hengittävät ihon tahtiin ja pitävät 
olon aina sopivan lämpimänä 
ja mukavana. Hyvä hengitys on 
tärkeää iholle: kun se hengittää 
luonnollisesti, silloin ihminen voi 
paremmin.

Silkkivilla on tämän päivän 
hittimateriaali. Se sopii hyvin 
kaikille välikausiasuksi ja vilui-
selle ympäri vuoden. Se oma 

luottokerrasto tuntuu aina niin 
hyvältä ja pitää lämpimänä, kun 
ollaan kotona, mökillä, metsässä 
tai vaikkapa veneessä.

- Silkkivilla on optimaalinen 
yhdistelmä pehmeintä merino-
villaa ja sileää, iholla miellyttä-
vää luonnonsilkkiä. Ruskovillan 
silkkivilla on viileässä lämmin ja 

lämpimässä viileä. Sopii jokai-
seen vuodenaikaan ja siksi on 
aina ajaton ja mukava käyttää, 
Ossi sanoo.

Silkkivillasta valmistetaan 
naisille ja miehille aluspaitoja, 
alushousuja ja puolihousuja. 
Myös lapsille alusasuja sekä 
vauvoille ihania alusasuja, 

bodyja ja myssyjä.
- Ruskovillan tuotteille on 

myönnetty avainlipputunnus ja 
tuotteemme saavat osakseen 
paljon huomiota ja kiitosta. Jat-
kamme Orimattilan perinteikästä 
tekstiilinvalmistusta 21 henkilön 
voimin. Uskomme asiaamme ja 
tiedämme sen, että laatu on 
aina muodissa, Ossi kiteyttää. 
- Nyt, kun kelit jo kylmenevät, 
niin Ruskovilla tarjoaa läm-
pimiä tuotteita jokaiselle. Ne 
ovat laadukkaita ja antavat 
taatusti parasta oloa niin syksyn 
ilmoihin kuin talven pakkasiin. 
Kannattaa käydä tutustumas-
sa nettisivullamme ja tutkailla 
mitä kaikkia ihania tuotteita on 
valikoimissamme. Sieltä löytyvät 
myös jälleenmyyjämme ja tänne 
Artjärvelle voi tulla tutustumaan 
tehtaanmyymälään.

- Nettikauppa on meille todella 
tärkeää, ja olemme tavallamme 
siinä pioneereja, kun aloitimme 
verkkokauppamyynnin jo vuonna 
1999, Ossi kertoo.

www.ruskovilla.fi    

- Ruskovilla on luonnonmukaisen tekstiiliteollisuuden 
edelläkävijä Suomessa. Yritys on perustettu vuonna 
1981, kertoo Ossi.

Ruskovilla tarjoaa lämpimät asusteet kaikille, nuorimmasta vanhimpaan, vaikka-
pa lapsille villaiset välihaalarit ja aikuisille ulkoilukerrastot.

Tulevia kivoja jutskia…
12.10. Kehräämön kymppi, liikuntatapahtuma
02.11. nyt jo 34. kerran järjestettävä Kuivannon Kymppi
kirmataan sunnuntaina klo 12.00. Ei osanottomaksua.
08.11. Back to 60’s, Ravintola Tehdas. Nostalgiaa.
22.11. Orimattilan kauppojen joulunavaus.
19-21.12. Loppurutistus jouluun pe-su.
Mikäli haluat tapahtumastasi maininnan Olan Extraan, niin 
lähetä pikku postia: reijomedia@hotmail.com
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Fysioterapeutti OMT
Auli Auvinen

UUTUUS! 

 Lääkärin lähetteellä tai ilman
Lihaskivut, nivelten virheasennot / lukkotilat
ja niistä johtuvat kiputilat (esim. ranka,
SIJ, polvi), päänsärky / migreeni…

0400 497 585

3-vuotis-
synttäri-
tarjouksena
B-KORTIN
perusopetus 

SEURAAVA KURSSI ma 13.10 klo 16.45.
1600€

Siwasta saat monenlaisia
palveluja kauppareissullasi

Orimattilan Siwa Kärrytiellä on 
uudistunut. Myymälä on saanut 
uutta valoisaa ilmettä ja kaupan 
tuotteet ovat selkeästi esillä. 
Tuotevalikoimaa löytyy runsaasti, 
ja aina asiakkaitten toivomuksia 
kuullaan, sillä Siwassa asiakas 
on ykkösjuttu.

- Tästä meidän selkeästä ja 
valoisasta myymälästä tykätään, 
saamme siitä hyvää asiakaspa-
lautetta. Tavarat ovat helposti 
löydettävissä ja valikoimissakin 
löytyy, sanovat myymäläpääl-
likkö Ann-Christine Wirén ja 
apulaismyymäläpäällikkö Ja-
nette Lindholm.

- Tarvittaessa laajennamme 
tuotevalikoimaa asiakkaitten 

toiveitten mukaan. Palvelu on 
meille kaikessa tärkeää. Paras 
asiakas on tyytyväinen asiakas, 
ja hän tulee kaupoille uudelleen.

- Myös Siwan pidemmät au-
kioloajat saavat kiitosta, sillä 
monet ehtivät kauppaan vasta 
myöhemmin illalla, kun ollaan 
päivätyössä pidemmällä, Ann-
Christine ja Janette toteavat.

Paketitkin
Siwan kautta

Siwa-lähikaupoilla on monta teh-
tävää, sillä ne tarjoavat paljon 
muutakin kuin ruokakaupan va-
likoimat. Siwasta voi noutaa ja 
lähettää paketteja, tai kokeilla 

vaikkapa onnea lotossa, peli-
automaattejakin löytyy. Lahja-
hankintojakin voi tehdä, myös 
lahjakortteja on tarjolla.

Monipuoliset lähipalvelut hel-
pottavat kiireistä arkea ja myös 
monien autottomien ja vanhus-
talouksien päivittäistä elämää. 
Näin myös Orimattilan Siwassa.

Suomen Lähikaupan omista-
missa Siwoissa ja Valintataloissa 
lähipalvelut kasvoivat vuosina 
2009-2011 lähes 50 prosentilla 
ja nyt voi Siwasta noutaa pos-
tipaketteja ja verkko-ostoksia.

- Kun valitsee verkko-
ostostensa toimitustavaksi 
MyPack-paketin tai matka-
huollon Lähellä-paketin, niin 

silloin voi noutopaikaksi valita 
itseään lähellä olevan Siwan 
tai Valintatalon, Ann-Christine 
selvittää.

- Sitten Siwan Lähipaketilla 
lähetät helposti synttärilahjat, 
joulupaketit ja muut kivat yllä-
tykset omasta Siwastasi toiseen 
Siwaan tai Valintataloon sekä 
Matkahuoltoon, Janette lisää.

- Muutamista Siwoista löytyy 
myös postin palvelut, kuten Puk-
kilassa, jossa perinteiset posti 
siirtyi Siwaan.

Siwa tarjoaa myös Lähikortin, 
joka on turvallinen korvike vaik-
kapa lasten tai nuorten omiin 
välipalaostoksiin. Ladattavalla 
Lähikortilla ostokset onnistuvat 
Siwassa ja Valintataloissa ilman 
rahaa tai luottokortteja, Janette 
lisää.

Yksi palvelumuoto on myös 
Tele Finlandin Helppo-prepaid 
-liittymä, jonka saa ostaa näp-
pärästi Siwasta. Sillä saa puhua 
ja surffata ilman laskuhuolia ja 
samalla saa silti kaikki kännyk-
käpalvelut heti käyttöön. 

- Siwa on asiakasystävälli-
nen joka tavalla. Vahvuutena 
ovat myös aukioloaikamme ja 
palvelemme myös pienempinä 
juhlapyhinä, kuten esimerkiksi 
tapanina. Siwa palvelee ma-la 
8-22 ja sunnuntaisin 10-22. Var-
sinkin pakettipuoli saa kiitosta, 
kun ihmiset voivat myöhemmin 
illalla noutaa pakettejaan, Ann-
Christine sanoo.

- Meillä on lisäksi valttina 
nopeus, sillä pihaan pääsee 
helposti ja nopeasti ostoksille, 
jos on kiire. Tai sitten voi tehdä 
rauhassa ostoksiaan ja vaihtaa 
kuulumisia meidän kanssa, Ja-
nette toteaa.

- Siwassa on valikoimaa jokaiseen päivään. Tervetuloa tutustumaan myös kaik-
kiin palveluihimme, toivottavat Ann-Christine ja Janette.

Terveyskauppa Caressa:

Hyvinvointi on
kaiken perusta
Funktionaalisen lääketieteen 
ravintovalmentaja Liisi Hirva 
aloittaa vastaanottonsa Orimat-
tilassa, Terveyskauppa Caressa 
17.10.

- Koen olevani unelma-
ammatissa, koska minulla on 
pohjaton kiinnostus kaikkeen, 
mikä liittyy ihmisen kokonais-
valtaiseen hyvinvointiin. Siinä on 
tärkeässä osassa ravinto, mutta 
kokonaisuuteen liittyy muitakin 
asioita, joita haluan painottaa 
kuten liikunta, uni ja lepo sekä 
mielen hyvinvointi, Liisi kertoo.

- Tänä päivänä ihmisillä on 
paljon ongelmia, jotka liittyvät 
kiireiseen elämänmenoon. Ei 
ole aikaa pysähtyä kunnolla ja 
sen seurauksena kehon normaali 
toiminta vähitellen menee epä-
tasapainoon.

- Hormonaalinen, immunologi-
nen ja hermostollinen järjestelmä 
häiriintyy  ja sitä myöten erilai-
set terveysongelmat nostavat 
päätään. Tätä vyyhtiä aletaan 
vähitellen purkaa vastaanotolla.

- Aika monesti päästään hyvin 
eteenpäin jo pelkästään kor-
jaamalla ruokavaliota ja siihen 
liittyviä asioita, mutta jos tar-
vitaan tarkempia tutkimuksia, 
niin silloin  ohjaan asiakkaan 
lääkärin vastaanotolle.  

Liisi lähettää asiakkaalleen 
etukäteen kyselylomakkeet 
täytettäväksi. Tapaaminen 
kestää noin kaksi tuntia, jona 
aikana käydään läpi asiakkaan 
tilanne. Tapaamisen jälkeen hän 
lähettää tarkat, kirjalliset ohjeet 
asiakkaalle.

- On tärkeää seurata, miten 
ohjeet alkavat toimia ja siksi 
on hyvä tavata uudelleen jonkin 
ajan kuluttua lyhyemmin. Silloin 
voidaan yhdessä kartoittaa asi-
akkaan tilanne ja miettiä jatkoa.

Ensimmäinen käynti maksaa 

140 euroa ja seurantakäynti 
85euroa. Liisiltä voi varata ajan 
puh.050-5028199.

* * *
Miia Inkeroinen tekee Caressa 
keskiviikkona 22.10. vitamiini-, 
ja hivenainemittauksia. Ruo-
ansulatus, luusto, verisuonet, 
raskasmetallit. 

Sairaanhoitaja Merja Vihavai-
sen vastaanotto maanantaina 
27.10. klo 9-17, kolesterolin, 
hemoglobiinin, verensokerin 
ja verenpaineen mittausta.

Testauksista ja tutkimuksista 
sekä hinnoista lisää tietoa Caren 
myymälästä.

Liisi tulee Terveyskauppa 
Careen antamaan ohjeita 
terveelliseen elämänme-
noon.

Omakotitalo Pakaalta
Orimattila, Pakaantie 760, 
4mh,oh,k,kkh,s,wc, lasitettu 
kuisti, yht. 140,0 m2

Tällä kiinteistöllä on tilaa! Tar-
vitset sitä sitten harrastuksiin 
tai työskentelyyn kodin yhtey-
dessä. Laaja piha-alue, jossa 
kaksi kotaa, toisessa grillaat 
ja toisessa saunot. Kylpypalju 
kruunaa rentoutumishetken.

Lisäksi toimistorakennus 70,5 
m2, joka on rakennettu 1992, 
(2h,wc), kahden auton talli, pe-

rinneaitta, puuliiteri, grillikota, 
kotasauna, iso varastorakennus 
n. 350m2, jossa autotalli, varas-
to ja avokatostilaa. Tontti 0,88 
hehtaaria. Tämä on nähtävä!

Asunnon varustelutaso nor-
maali, jääkaappi, liesi, liesituu-
letin, leivinuuni, astianpesukone, 
kaapistot, jotka on uusittu 2004.

Saunassa on sähkö-vuoluki-
vikiuas, kylpyhuone kahdella 
suihkulla, erillinen wc. Saunan 
ja kylpyhuoneen lattiat on laa-

toitettu ja seinät paneloitu.
Olohuoneen ja makuuhuo-

neen lattiat ovat laminaattia 
ja seinät tapetoitu.

Oiva koti lapsiperheelle tai 
pienyrittäjälle, mahdollisuuksia 
on monenlaiseen yrittämiseen. 
Tonttiakin riittävästi vaikka 
eläinten vilistää.

Kaupalliset palvelut saatavana 
Orimattilassa ja Myrskylässä, 
kunnalliset palvelut Orimatti-
lassa. Alakouluun on matkaa 
n. 4 kilometriä. Orimattilaan 
7,6km, Myrskylä n. 10 km ja 
Lahteen n. 30km. Ollaan siis 
maaseudun ihanassa rauhassa.

Kysy lisää: Orimattilan OP-
Kiinteistökeskus Oy, Erkontie 
11, myyntineuvottelija Tarmo 
Meltti, puh. 0400 347 758, 
tarmo.meltti@op.fi

www.opkk.fi

Keittiö on fiksussa kunnossa.

Rakennukset sijaitsevat pihapiirissä, jossa on tilaa 
ja paljon istutuksia.

Vinkki uuteen kotiin
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ORIMATTILAN

Osuuspankki Yhdessä hyvä tulee.

ILMOITUS

Toimitusjohtajan katsaus
Paikallinen Osuuspankki 
mukana toimialueensa kehittä-
misessä laajalla rintamalla

Perustehtävämme mukaisesti pyrim-
me edistämään Orimattilan alueen 
kestävää taloudellista menestymistä, 
turvallisuutta ja hyvinvointia. Toi-
mintaympäristön ja infrastruktuurin 
elinvoimaisuus ja kaikinpuolinen 
kehittäminen ovat oman Osuus-
pankkimme toiminnan elinehto ja 
yksi sen kulmakivistä. Nämä asiat 
kiinnostavat myös jokaista asunnon-
omistajaa, koska asuntojen arvonke-
hitys riippuu osittain alueen vetovoi-
maisuudesta.
Vuosien varrella olemme tukeneet 

Orimattilan keskustan kehittämistä 
ihan konkreettisestikin mm. jalka-
käytävien päällystämiskustannuk-
siin osallistumalla. Pankki on myös 
hankkinut omistukseensa asuntotuo-
tantoon soveltuvia tontteja, joita on 
välitetty ja välitetään edelleen oma-
kustannushintaan asunnot tuottavil-
le rakennuttajille.
Tämä perustehtävä tulee säilymään 

ensi vuonna 110 vuotta täyttävällä 
pankillamme esimerkiksi tulevasta 
kunta- ja sotealue-kehityksestä riip-
pumatta.

Yhteiskuntavastuun 
monta ulottuvuutta

Yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan vas-
tuuta pankin toiminnan taloudellisista, 
sosiaalisista ja ympäristö-vaikutuk-
sista. Taloudellinen vastuu tarkoittaa 
sekä toiminnan liiketaloudellisesta 
kestävyydestä huolehtimista että yri-
tyksen sidosryhmiin kohdistuvien ta-
loudellisten vaikutusten huomioimis-
ta. Sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat 
puolestaan henkilöstön hyvinvoinnista 
ja osaamisen kehittämisestä huolehti-
minen, ihmisoikeuksien kunnioittami-
nen, tuotevastuu- ja kuluttajansuoja-
kysymykset sekä hyvät toimintatavat 
yritysverkostossa sekä lähiyhteisö- ja 
yhteiskuntasuhteissa. Ympäristövas-
tuu on vastuuta ekologisesta ympäris-
töstä ja se kattaa sekä oman toiminnan 
ympäristövaikutusten vähentämisen 
että koko arvoketjun ympäristövaiku-
tusten huomioimisen. 
Konkreettisena esimerkkinä ympä-

ristövastuun kantamisesta on Green 
Office –ohjelma, jonka tavoitteena on 
toimiston ekologisen jalanjäljen pie-
nentäminen ja kasvihuonekaasupääs-
töjen vähentäminen. Pankkimme on 
saanut Green Office –sertifikaatin jo 
10 vuotta sitten ja vuosittaisten tar-
kastusten perusteella se on voimassa 
tänäkin päivänä.

Olemme myös sitoutuneet noudat-
tamaan OP-Pohjola-ryhmän hyvän 
liiketavan periaatteita, joka käytän-
nössä tarkoittaa sitä, että nouda-
tamme kaikessa toiminnassamme 
rehellisen ja reilun toimintatavan 
periaatteita. Tämä korostuu erityi-
sesti taloudellisen laskusuhdanteen 
aikana, jolloin on tärkeää auttaa niin 
yritys- kuin henkilöasiakkaatkin vai-
keiden aikojen yli.

Lapsia ja nuoria tukemassa

Lasten ja nuorten liikuntaa ja muuta 
aktiivisuutta tuemme säännöllisesti 
siten, että alueella toimiville seuroille 
ja yhdistyksille myönnetään vuosit-

tain hakemukseen perustuvaa toi-
mintatukea.
Viime aikoina olemme aktiivises-

ti olleet mukana tukemassa Uuden 
Lastensairaalan rakentamista. Tähän 
kekoon olemme kantaneet kortemme 
varsin laajalla rintamalla. OP-Pohjo-
la-ryhmän miljoonalahjoituksen li-
säksi hallintohenkilöt lahjoittivat ko-
kouspalkkioitaan ja allekirjoittaneen 
50-vuotismuistamisetkin ohjattiin 
tähän hankkeeseen. 

Mukana paikallisen yrittäjä- 
yhdistyksen toiminnassa

Osuuspankki on paikallisen yrittä-
jäyhdistyksen jäsen ja sitä kautta 

säännöllisesti mukana yhdistyksen 
aktiviteeteissa. Erityisesti tänä vuon-
na, joka oli yhdistyksen 80. toiminta-
vuosi, on tukemiseen panostettu.
Yhteistyö on erityisen hedelmällis-

tä, koska pankin perustehtävä ja yh-
distyksen toiminnan tavoitteet ovat 
monelta osin yhtenevät.

Urheilua ja kulttuuria 
tukemassa

Edellä mainitun urheiluseura ja –yh-
distystoiminnan säännöllisen tuke-
misen lisäksi olemme olleet mukana 
niin kulttuurin kuin urheilun saralla 
kertaluontoisissa tapahtumissa, oli-
vatpa ne sitten juhlavuosia tai äkil-
lisiä yhdistystä kohdanneita toimin-
nallisia haasteita, jotka ovat pahim-
millaan vaarantaneet yhdistyksen 
toiminnan jatkuvuuden. 
Myös pankin omat tukemistarkoi-

tuksessa tehdyt taidehankinnat ja 
vaikkapa sidosryhmien merkkipäi-
viin liittyvät lahjahankinnat tehdään 
paikallisilta toimijoilta aina kuin 
suinkin mahdollista.

Toimialan palvelukehityksen 
kärjessä ikäihmisten 
palveluja unohtamatta
Samalla kun toimimme esimerkik-
si mobiilipalvelujen kehittämisessä 
edelläkävijänä jopa maailman mit-
takaavassa, pyrimme turvaamaan 
myös käyttömäärältään jo vähenevi-
en palvelujen tuottamisen mahdolli-
simman pitkään. 
Erityisesti ikäihmisten suosimia pe-

rinteisiä kassapalveluja olemme tois-
taiseksi ylläpitäneet kokopäiväisesti, 
vaikka toimialan yleinen kehitys on 
mennyt huomattavasti nopeammin 
niiden vähentämisen ja jopa poista-
misen suuntaan. Osuustoiminnallise-
na yrityksenä voimme hyväksyä sen, 
että kaikkien palvelujen ei kaikissa 
elinkaarensa vaiheissa tarvitse tuot-
taa voittoa vaan riittää, että ne katta-
vat kulunsa.
Paikallisena asiakkaiden omistama-

na finanssiryhmänä meillä on mah-
dollisuus olla mukana näissä kaikis-
sa yhteiskuntavastuun toteuttamisen 
muodoissa niin kauan kuin te, arvoi-
sat asiakkaat, koette sen tärkeäksi. 
Lämmin kiitos omasta ja henkilökun-
tamme puolesta kaikille asiakkail-
lemme meitä kohtaan osoittamastan-
ne luottamuksesta.

Jukka Sipilä 
toimitusjohtaja

Paikalliselta kuvanveistäjä Tapani Kokolta (vasemmalla) hankittiin pankkisa-
lin piristykseksi ja erityisesti lapsiasiakkaiden iloksi Tyttö ja Hippo -veistos. 
Kulttuurin ja urheilun tukemiseen liittyy myös toimitusjohtajan kädessä oleva 
Lasse Virén Säätiön kulta-Lassesta tehty pronssi-Lasse. 
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Saat meiltä parhaat koko-
naisratkaisut, huolenpitoa 
ja jatkuvia sekä vuosittain 
vaihtuvia etuja niin itselle 
kuin yrityksellesikin.
”Yrityksen menestyksen 

tueksi tarvitaan hyviä ja luo-
tettavia kumppaneita. Hyvä 
kumppanuus perustuu luot-
tamukseen, avoimuuteen ja 
vastuullisuuteen. Se sopii 
meille. Haluamme olla sinun 
ja yrityksesi finanssiasioiden 
kumppani”, toteavat yhtei-
sesti yritysmyyntineuvoja 
Teija Niittynen, yritysrahoi-
tuspäällikkö Merja Viljanen 
ja Pohjolan myyntipäällikkö 
Timo Kupsala. 
Kumppaniedut koskevat 

yhtiömuodollisia yrityk-
siä. Keskittäessäsi yritykse-
si pankki- ja vakuutusasiat 
meille, huolehdimme sään-
nöllisesti siitä, että sinun ja 
yrityksesi finanssipalvelut 
ovat ajan tasalla. 

Omistajayrittäjän eri-
tyisetu 
Laajan kokonaisratkaisun ja 
säännöllisen huolenpidon li-
säksi huomioimme Kumppa-
niyrityksiämme myös vuosit-
tain vaihtuvilla erityiseduil-
la. Vuoden 2014 erityisetuna 
myönnämme Perus Terveys-
turva -vakuutuksen ilman 
terveysselvitystä Kumppa-
niyrityksen omistajayrittä-
jille ja työntekijöille, jotka 
ovat työkykyisiä työnantajan 
ilmoituksen perusteella. 
”Varmista itsellesi ja työn-

tekijöillesi nopea ja laadukas 
apu Pohjolan Perus Terveys-
turva -vakuutuksella. Yritys 

voi turvan avulla palkita ja 
sitouttaa työntekijöitä, ja 
näin turvata yrityksen toi-
minnan jatkuvuutta”, Timo 
kertoo.

Perus Terveysturva 
-vakuutuksen sisältö 
Perus Terveysturva -vakuu-
tus tarjoaa oman kaistan 
laadukkaisiin leikkauspal-
veluihin ja tukea vakavan 
sairauden kohdatessa. Va-
kuutus korvaa leikkausten 
ja vakavien sairauksien ai-
heuttamia hoitokuluja. Vaka-
valla sairaudella tarkoitetaan 
tässä vakuutuksessa syöpää, 
sydäninfarktia, aivohalva-
usta, halvaantumista, pit-
käaikaista tajuttomuutta tai 
MS-tautia. Tarkemmat tiedot 
sisällöstä löydät osoitteesta 
www.pohjola.fi/terveystur-
va.
Op-Pohjolan omistama 

Omasairaala auttaa sinua ja 
työntekijöitäsi. Omasairaa-
lan kunnia-asiana on saada 
sinut kuntoon mahdollisim-
man nopeasti. Tämä on mah-
dollista Omasairaalan tehos-
tetun hoitoketjun ansioista, 
jolloin työkyvyttömyysaika 
lyhenee huomattavasti.

Yrittäjän lisäetu

”Lisäksi haluamme antaa 
luksusta omistajayrittäjän 
arkeen tarjoamalla yrittäjän 
käyttöön mm. Priority-Pass 
-kortin, jolla pääsee maail-
manlaajuisesti yli 600 lento-
kentän VIP-tiloihin ilmaisek-
si yhden seuralaisen kans-
sa”, lisää Merja.

YRITTÄJÄ, tervetuloa kumppaniksemme

— Yrittäjyys ja yrittäjän arki ovat tulleet tutuiksi meille kaikille niin työ- kuin yksityiselämässä, ker-
tovat Teija, Timo ja Merja

Turvaa ja tekniikkaa
Opastusta pankin 
mobiilipalveluihin

Vuoden alusta saakka päivittäispal-
veluissa toimineet Marjut ja Krista 
ovat kassalla ja infossa asioivil-
le tuttu näky. Työhön kuuluu yhä 
enemmän mobiilipalveluihin opas-
taminen. Marjut ja Krista tuumaa-
vat, että sekä OP-Mobiili että Pivo-
mobiililompakko on helppo ladata 
ja niissä saa selkeät etenemisoh-
jeet. Niistä on helppo tarkistaa tilin 
saldo ja laskujen maksaminen on 
vaivatonta OP-mobiilissa, kun vii-
vakoodinlukijana toimii kännykän 
kamera. Turvallisuutta tuo Pivon 
ominaisuus korttimaksujen ilmoi-
tuksesta. ”Neuvomme mobiilipal-
veluiden käytössä mielellämme”, 
Krista ja Marjut rohkaisevat.  

Turvaa tulevaisuuteen

Sirpalla puolestaan on 40 vuoden 
näkemys pankkialasta ja moni asia 
on tällä välin muuttunut. Pankin 
palveluvalikoima on laajentunut 
merkittävästi. Tällä hetkellä Sirpa 
on erittäin tyytyväinen, että pystyy 
tarjoamaan muun muassa edun-

valvontavaltakirjaa. ”Edunvalvon-
tavaltuutuksesta on merkittävää 
hyötyä, jos et pystykään itse hoita-
maan vaikka omaisuuteen liittyviä 
asioita. Edunvalvontavaltuutusta 
ei koskaan tee liian aikaisin”, Sirpa 
kertoo. 
Paulan ja Ullan kanssa pääsee 

asioimaan soittamalla pankin pu-
helinpalveluun. Myös puhelimessa 
kerrotaan erilaisista turvavaihtoeh-
doista, joista yksi on Kultaturva 
VS. ”Koskaan ei tiedä, mitä elämä 
tuo tullessaan. Kultaturva VS – va-
kuutus tuo turvaa vakavan sairas-
tumisen ja tapaturman varalle sekä 
kotimaassa että matkoilla. Perheen 
toimeentulo on turvattu, jos esimer-
kiksi sairastuu vakavasti. Korvauk-
sen voi käyttää miten itse haluaa”, 
Ulla ja Paula mietiskelevät.
Minna vahvistaa vakuutuspuol-

tamme ja on paljon puhelimitse 
yhteydessä asiakkaisiin. ”Minut 
tavoittaa konttorissa käynnin ja 
puhelimen lisäksi myös verkkoneu-
vottelulla, joka mahdollistaa va-
kuutusasioiden hoitamisen vaikka 
kotisohvalta tai laiturinnokasta”, 
Minna hymyilee.

Päivittäisissä pankkiasioissa apunanne ovat Paula, Krista, Ulla, Hanna, Sirpa, Minna 
ja Marjut.

Kassapalvelumme avoinna joka arkipäivä klo 10 – 16.30
Pankin aukioloajat: ma klo 10 – 18, ti – pe klo 10 – 16.30

Pankin palvelunumerot:  
Pankin puhelinpalvelu 010 257 1551

Rahoituspalvelut 010 257 1553

Sijoituspalvelut 010 257 1554

Yrityspalvelut 010 257 1555

Vakuutuspalvelut 010 257 1557

OP-Kiinteistökeskus 010 257 1558

Lakiasiat 010 257 1556

Kuulut Kumppaniyrityksen etujen piiriin, kun ...

OLET YEL- 
VAKUUTETTU

SAAT KUMPPANI- 
YRITYKSEN EDUT 
KÄYTTÖÖSI!

YRITYKSELLÄSI ON ...

Osuuspankissa 
• Yritystili ja yrityksen maksuliike 
 on keskitetty Osuuspankkiin

Pohjola Vakuutuksessa 
• Lakisääteinen tapaturmavakuutus tai 
 yrittäjien tapaturmavakuutus  
• Omaisuusvakuutus 
• Toiminnan vakuutus (esim. keskeytys-, 
 vastuu- tai oikeusturvavakuutus)

PP
•

+ +
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Asuntokauppa piristymään päin
”Asiakkaat ovat palanneet 
asuntoesittelyihin, erityisesti 
ensiasunnon hankkijat”, to-
teaa LKV kiinteistönvälittäjä 
Juha Siivonen OP-Kiinteis-
tökeskuksesta. Hintataso on 
pysytellyt Orimattilassa tä-
män vuoden melko vakaana, 
mutta suunta ja paineet ovat 
ennemminkin alas- kuin ylös-
päin. Laimea kysyntä ja kas-
vanut myytävien asuntojen 
määrä ovat toki aiheuttaneet 
sen, että myyntiajatkin ovat 
pidentyneet.
”Meillä uusien toimeksian-

tojen keskimääräinen myynti-
aika on tällä hetkellä noin 90 
vuorokautta ja nopeimmillaan 
alle viikon”, kuittaa LKV kiin-
teistönvälittäjä Jussi Mattila 
puheet siitä, että asunnot ei-
vät menisi millään kaupaksi. 
”Haluamme tehdä töitä asiak-
kaan kanssa saman tavoitteen 
eli asunnon myynnin eteen 
ja siksi emme lähde mukaan 
epärealistisiin hintakuvitel-
miin”, sanoo Mattila.

Valitse välittäjäsi 
huolella!
Osaava välittäjä saa heikko-
nakin aikana asunnon myytyä 
markkinahintaan. On tärkeää, 
että välittäjä kartoittaa myy-
tävän kohteen huolella heti 
alkuun. Näin ei pääse synty-
mään ylisuuria hintahaaveita, 
jotka vääristävät markkinoita 
ja myyjien hintamielikuvia. 
Oikein hinnoitellun asunnon 

hintaa ei tarvitse pudottaa 
viikoittain kysynnän puutteen 
vuoksi. Yleensä väärin hin-
noiteltujen kohteiden myynti-
ajat ovat pitkiä tai kohteita ei 
saada myytyä lainkaan.
”Paikallinen välittäjä tun-

tee taatusti oman alueensa 

ja siellä vallitsevat asunto-
markkinat. Hän pystyy myös 
kertomaan enemmän asuin-
ympäristöstä ja Orimattilasta 
esimerkiksi ulkopaikkakun-
talaiselle ostajalle”, toteaa 
myyntijohtaja Iikka Lauri-
kainen.

Ostajat löytyvät verkosta
OPKK:lla on käytössään paik-
kakunnan laajimmat myynti-
kanavat. ”Jokainen kohteem-
me näkyy neljässä eri verk-
kopalvelussa, lisäksi ajoittain 
myös painetussa mediassa”, 
kehaisee myyntineuvotteli-

ja Tarmo Meltti. OPKK:ssa 
tiedetään, että ostajat koh-
teille löytyvät 90 %:sesti 
sähköisistä kanavista, joten 
lehti-ilmoittelu on pääosin 
näkyvyyttä tukevaa mieliku-
vamyyntiä. ”Verkon tavoi-
tettavuutta kuvaa hyvin se, 
että kaukaisimmat tieduste-
lut kohteistamme ovat tulleet 
aina Australiasta ja Kiinasta 
saakka”, sanoo Meltti. 

Kauppaa ei kannata 
pitkittää odotellen 
”parempia aikoja”
Asunnon vaihtamisessa kyse 
on uuden ja vanhan asunnon 
hintojen erosta eli välirahas-
ta. ”Vaikka oman asunnon 
myyntihinta olisikin lopulta 
pienempi kuin olit alun perin 
ajatellut, on uuden asunnon 
hinta vastaavasti tullut alas-
päin samassa suhteessa. Näin 
ollen muuttuvien markkinati-
lanteiden takia ei ole tarvetta 
lykätä omaa asumistarvetta 
vastaavan kodin hankkimis-
ta”, sanoo Laurikainen. ”Oi-
kea hinnoittelu niin myytävän 
kuin ostettavankin asunnon 
osalta mahdollistaa turvalli-
sen asuntokaupan”, jatkaa 
Laurikainen.
OPKK:n tarjonnassa on run-

saasti erilaisia asuntoja ja 
myös loma-asuntoja erilaisiin 
tarpeisiin. Katso kohteemme 
verkossa www.opkk.fi/ori-
mattila.

Me välitämme! toteavat Jussi, Tarmo, Iikka ja Juha

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu?

Olitpa sitten hankkimassa ensimmäistä 
omaa kotia tai vaihtamassa nykyistä, saat 
meiltä juuri itsellesi sopivan asuntolainan. 
Hoidamme myös vanhan asuntosi myynnin, 
uuden kotisi vakuutukset ja tarjoamme tur-
vaa lainan maksuun. Sinun ei tarvitse kuin 
täyttää lainahakemus – me hoidamme loput!

Monta syytä ottaa asunto- 
laina Osuuspankista
Osuuspankista saat asuntolainan, joka jous-
taa elämäntilanteidesi mukaan. Voit tarvit-
taessa pitää vapaata lainan lyhennyksistä ja 
säästää lainanmaksun rinnalla tulevia han-
kintoja varten.
Saat asuntolainaasi takaisinmaksuturvan, 

jonka avulla selviydyt lainan hoidosta esi-
merkiksi työttömyyden tai sairausloman pie-

nentäessä talouden tuloja. Voit myös suojata 
lainasi korkojen nousulta korkokaton avulla. 
Osuuspankin asuntolaina lasketaan mu-

kaan OP-bonuksia kerryttävään asiointiin. 
Kertyneillä bonuksilla maksetaan esimerkik-
si lainan palvelumaksuja, Pohjolan vakuu-
tuksia sekä OP-Kiinteistökeskuksen välitys-
palkkioita.

Ota askel kohti unelmaasi

Asuntolainahakemus kannattaa täyttää heti, 
vaikka et vielä tarkalleen tietäisikään esi-
merkiksi uuden asunnon hintaa. Verkossa 
täytetty hakemus on vasta tarjouspyyntö - se 
ei sido sinua lainan ottamiseen. Voit myös 
varata ajan neuvotteluun, jolloin jatkamme 
puhelimitse, videoneuvottelun avulla tai 
henkilökohtaisella tapaamisella. 

Mitä mukaan lainaneuvotteluun? 

• voimassa oleva henkilöllisyystodistus 

• viimeisin palkkalaskelma ja tiedot mahdollisista 
 lainoista, jos olet uusi asiakas 

• ostettavan kohteen myyntiesite tai rakennettavan 
 kohteen kustannusarvio ja piirustukset 

• viimeisin verotuspäätös, jos olet yrittäjä 

• alustavaa tietoa mahdollisesta lisävakuudesta

Hanna (30 v.) ja Henri (32 v.) 
tarvitsevat uuden suuremman 
asunnon. Nykyisen kotinsa he 
laittoivat myyntiin OP-Kiinteis-
tökeskuksen kautta.

OP-Kiinteistökeskuksen 
ammattitaitoinen välittäjä myi 
pariskunnan asunnon ja löysi 
heille uuden kodin. 
Välityspalkkioon käytettiin 
kertyneitä OP-bonuksia.

Uusi koti maksoi 250 000 
euroa, ja siihen käytettiin 
edellisen asunnon kaupasta 
käteen jääneet 50 000 euroa. 
Lainatarpeeksi jäi 200 000 
euroa.

Lisävakuus hoidettiin näppä-
rästi Osuuspankin luottota-
kauksella, ja muita vakuuksia 
ei sitten tarvittukaan.

Uuden kodin vakuutus ja 
samalla myös perheen muut 
vakuutukset hoidettiin käte-
västi Pohjolan kautta.

Ja mikä parasta, jo pelkästä 
200 000 euron asuntolainasta 
Hannalle ja Henrille kertyy OP-
bonuksia 1. vuonna 500 euron 
arvosta! Bonuksia käytetään 
mm. pankki- ja vakuutuspalve-
lujen maksamiseen.
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Henkilövaihdoksia sijoituspalveluissa

Nyt jos koskaan kannattaa 
keskittää pankki- ja vakuutus-
asiointi saman katon alle! 

- Tule käymään tai soita, niin jutellaan lisää säästämisen ja sijoittamisen mah-
dollisuuksista, kehottavat Malla ja Mirva

:

 

”Niin kodin vakuutusturva 
kuin myös muut elämäsi va-
kuutukset  kannattaa aika 
ajoin tarkistaa”, muistuttaa 
myyntineuvoja Mirka Sorsa. 
Mirka siirtyi maaliskuussa Ky-
menlaakson Osuuspankista 
Orimattilaan ja vastaa henki-
löasiakkaiden vahinkovakuu-
tuksista.  ”Tällä hetkellä meillä 
Pohjolassa on käynnissä kak-
si ajankohtaista kampanjaa, 
joissa tarjoamme uusille etu-
asiakkaille rahanarvoista hyö-
tyä.  Voit saada niin auto- kuin 
henkivakuutukset vuodeksi 
puoleen hintaan! Ota yhteyttä 
ja kartoitetaaan  vakuutuksesi 
ajan tasalle”, Mirka kehottaa.

Yhteystiedot:
Vakuutuspalvelut
p. 010 257 1557

Sijoituspalveluihin saatiin kesäkuussa 
lisävahvistusta Margit Mäkelän siir-
ryttyä eläkkeelle, kun sijoitusneuvoja 
Mirva Haikola aloitti työt Orimatti-
lan Osuuspankissa. Uusi työ tarkoitti 
muuttoa Kainuusta Lahteen. Mirvalla 
on jo useamman vuoden kokemus 
pankkimaailmasta ja erityisesti sijoi-
tuspalveluista. Mirva muistuttaakin 
säännöllisen säästämisen eduista:
”Säännöllisellä säästämisellä var-

mistat, että olet aina mukana mark-
kinassa. Rahaa ei tule tuhlatuksi 
muuhun, kun se menee tililtä auto-
maattisesti vaikkapa palkkapäivänä. 
Mitä pidempään säästät, sitä parem-
paa tuottoa voit rahoillesi odottaa. 
Pienistä puroista kertyy iso virta ja 
huomaamatta kasassa voi olla raha 
vaikkapa lomamatkaan!”

Säästäjän rahastoissa uudistuksia

Mirvan työparina toimii asiakkaillem-
me jo entuudestaan tuttu Malla Raja-
mäki. ”Olemme uudistaneet säästäjän 
rahastoja ja jatkossa eri vaihtoehtoja 
löytyy kolme. Uudistuksen myötä ra-
hastoista on poistettu päällekkäisyyk-
siä ja samalla myös tuotto-odotus on 
parantunut”, Malla kertoo. ”Pienellä-
kin summalla pääsee alkuun”, Mirva 
jatkaa. ”Varsinkin matalien korkojen 

aikana lainan lyhennyserät voivat olla 
paljon pienemmät, ja rahaa säästyy. 
Säästämällä lainan maksun yhtey-
dessä säästäjän rahastoon, rahaston 
salkunhoitaja huolehtii säästöjesi 
kartuttamisesta ja sinä voit keskittyä 
johonkin mukavampaan. Säästäjän 
rahastoista löytyy sopiva ihan jokai-
selle”, Mirva rohkaisee.

Tuotto-osuus – sijoitus 
omaan Osuuspankkiin
Tuotto-osuus on Osuuspankin asiakas-
omistajille suunnattu uusi mahdolli-
suus sijoittaa omaan Osuuspankkiin. 
Se on pitkäaikainen sijoitus, joka vah-
vistaa pankkimme jo ennestään hyvää 
vakavaraisuutta. Samalla se tarjoaa 
mahdollisuuden hyötyä oman pank-
kisi menestyksestä. Vähimmäissijoitus 
on 100 euroa ja tuottotavoite kuluvalle 
vuodelle on 3,25%.
Orimattilassa Tuotto-osuuksien 

kysyntä on ollut vilkasta. ”Tuotto-
osuuksia on tarjolla rajoitetusti, joten 
merkintä kannattaa tehdä mahdolli-
simman pian”, Malla ja Mirva muis-
tuttavat.

Yhteystiedot: Sijoituspalvelut
p. 010 257 1554

Keskittämällä pankki- ja vakuutusasiointisi meille hyödyt 
parhaista eduista. Uutena OP-bonusasiakkaana tai uutena 
Pohjolan etuasiakkaana voit saada henkivakuutuksen vuodeksi 
puoleen hintaan. Lue lisää: op.fi/kuntotesti.
Vakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehenä pankki toimii. Uusi OP-
bonusasiakas on Osuuspankin asiakasomistaja tai Helsingin OP Pankin asiakas, jonka oma 
tai perheen yhteinen pankkiasiointi, vakuutusasiointi tai molemmat yhdessä ovat vähintään 
5 000 euroa kuukaudessa, eikä asiointi ole edellisen 12 kuukauden aikana ylittänyt 5 000 
euron rajaa. Edun myöntämisen edellytyksenä on, että OP-bonusasiakkuus on alkanut 
kampanja-aikana 01.09. – 31.12.2014. Uusi etuasiakas on Pohjolan asiakas, jolla on vähintään 
kolme eri tuoteryhmän vakuutusta. Tuoteryhmät ovat koti- ja muut omaisuusvakuutukset, 
liikennevakuutukset, autovakuutukset, jatkuvat matkavakuutukset ja henkilövakuutukset. Edun 
myöntämisen edellytyksenä on, että Pohjolan etuasiakkuus on alkanut kampanja-aikana 01.09. – 
31.12.2014 

  
. 

Yhdessä hyvä tulee.
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Jymyn koripalloa
jo 50 vuoden ajan

Jymyn nuoria yleisurheilijoita

Maija ja Venla
ovat piirin kärkeä

13-vuotiaat Maija ja Venla tykkäävät yleisurheilusta, ja muitakin harrastuksia 
löytyy.

Orimattilan Jymyn 13-vuotiaat 
yleisurheilijat Maija Kuisma ja 
Venla Laine ovat menestyneet 
kesän kilpailuissa kivasti ja teh-
tailleet uusia ennätyksiä sekä 
voittaneet piirinmestaruus-
kisoista mitaleja. Kummalla-
kin on mahdollisuus nousta 
yleisurheilussa korkealle, kun 
vaan innostusta ja kotijoukkojen 
kannustusta riittää.

Yleisurheilu on laji, jossa syn-
nynnäiset lahjakkuudet nousevat 
esiin, mutta myös harjoittelulla 
saadaan aikaan hyviä tuloksia. 
Orimattilan Jymy tekee loista-
vaa nuorisotyötä, kun järjestää 
valmennusta ja kilpailuja.

Tässä Venlan ja Maijan pi-
kahaastattelu, jossa kysellään 
heidän kuulumisiaan ja mikä 
yleisurheilussa on niin kivaa. 

Venla Laine
- Harrastan lähinnä pikajuok-
sua, 60-200 metrin matkoja ja 
pituushyppyä. Olen ollut Jymyn 
toiminnassa mukana ihan pie-
nestä pitäen. Vanhempanikin ovat 
urheilleet Jymyssä nuorempina, 
joten yleisurheilu tuli aika auto-
maattisesti mukaan jo pienestä 
lähtien, Venla kertoo.

- Enkä pahemmin edes urheile 
muissa lajeissa. Pikamatkat ja pi-
tuus ovat parhaimpia varmaankin 

siksi, että tykkään molemmista, 
ja pärjään niissä luonnollisesti 
paremmin kuin muissa lajeissa.

- Minulla ei ole ketään henki-
lökohtaista valmentajaa, mutta 
Jymyn harkoissa valmentavat 
mm. Marko Ruokolainen ja 
Jarkko Kumpulainen.

Viime kesänä Venla juoksi 
uuden Jymyn seuranennätyk-
sen 60 metrillä, aikaan 8.40 ja 
nappasi pronssia pm-kisoissa 
samalla matkalla. Pituudessa 
Venla leiskautti pitkälle ja voitti 
piirinmestaruuden komealla tu-
loksella 4.70. Uusi seuraennätys 
syntyi myös 200 metrillä ajalla 
28.68.

- Olisi tietysti kiva päästä 
yleisurheilussa niin pitkälle kuin 
mahdollista, vaikkapa lähitule-
vaisuudessa SM-kisoihin, joita 
pidetään jo 14-vuotiaille.

- Minulla ei ole mitään tiettyä 
suosikkiurheilijaa, ainakaan tällä 
hetkellä, Venla toteaa ja kirmaa 
Orimattilan koulukisojen 100 
metrin lähtöön. Ja voittoon hän 
taas juoksi.

Yleisurheilun lisäksi Venla 
harrastaa ratsastusta, jossa 
hän myös kilpailee. 

Maija Kuisma
Maijan yleisurheilun harrastus 
on alkanut jo ihan pienestä. Hän 

harrastaa yleisurheilua kesäi-
sin ja koripallo innostaa muina 
aikoina. 

- Innostusta yleisurheiluun 
olen saanut vanhemmista iso-
siskoistani ja isästä, jotka ovat 
aikanaan yleisurheilleet, joten 
kipinää löytyy oman perheen 
kautta, Maija selvittää.

- Omaa valmentajaa ei varsi-
naisesti minulla ole, mutta aina 
kisoissa isä neuvoo.

Maijan lempilajeja ovat kei-
häänheitto ja 1000 metrin 
juoksu.

- Viime kesänä ei tullut pal-
jon kisoja kierreltyä, mutta oma 
ennätys 1000 metrillä tuli, aika 
3.20,08, jonka juoksin Janakka-
lassa Vattenfall-kisoissa.

Piirinmestaruuskisoissa Maija 
nappasi pronssia 600 metrillä 
ajalla 1.51,60 ja voitti mesta-
ruuden 200 metrin aidoissa 
ajalla 38.11.

- Harrastan yleisurheilua, sil-
lä se on mukavaa ja kisoissa 
on mukava kierrellä ja tavata 
kavereita.

- Oikea harrastukseni on kui-
tenkin koripallo. Harjoituksia on 
neljä kertaa viikossa ja valmen-
tajana toimii Mika Hartonen.

- Suosikkiyleisurheilijani on 
Noora-Lotta Neziri sillä hän on 
reipas ja hyvä urheilija, Maija 
toteaa hymyssä suin.

Jymylinnassa 9.1.1949 pidetyssä 
kokouksessa Lahden Lyseossa 
koripalloillut Tapio Koskimaa 
esitti koripalloharjoitusten mu-
kaan ottamista yleisseura Jymyn 
repertuaariin. Sen aikainen Jymyn 
johtokunta ei lämmennyt uudelle 
lajille ja palloa ei päästy vielä 
pomputtamaan. Itu ja into lajia 
kohtaan oli kuitenkin kytemässä. 
Kuivannolla 1950-luvun alkupuo-
lella opettaja Erkki Kahilan joh-
dolla vanerilevyt korirenkaineen 
kiinnitettiin maamiesseuratalon 
seinään ja pelit käynnistyivät. 
Harjoitusvastustajia kaivattiin 
ja Kahila otti yhteyttä kirkon-
kylälle kollega Unto Kariseen. 
Karinen laittoi toimeksi ja kori-
pallotelineet rakennettiin myös 
Viljamaan koululle ja pelit lähtivät 
käyntiin Karisen ja Henry Borgin 
ohjauksessa. Päästiin pelaamaan 
ensimmäisiä otteluita Kuivannon 
ja kirkonkylän välillä.

Syksyllä 1964 Jymyn johtokun-
takin oli lämmennyt lopullisesti 
koripallon vetovoimaan ja syntyi 
päätös koripallojaoston perus-
tamisesta. Pentti Rantanen oli 
aktiivinen toimija niin peliken-
tällä kuin taustaorganisoinnissa 
1950-luvun lopulla ja 1960-luvun 
alussa.  Jaoston ensimmäisenä 
puheenjohtajana toimi Rantanen 
vuodesta 1965 alkaen. Koripal-
lokentillä Jymyn pelitaipaleen 
alkuvuosina kantava voima oli 
monipuolinen urheilija Jarmo 
Lehto. Edesmenneellä Jopilla on 
edelleen Jymyn ennätys myös 
yleisurheilun 10–ottelussa.

Martti Kitusen myötä 1960-lu-
vun lopulla koripallon harjoittelu 
muuttui kohti huippu-urheilijan 
arkea, mm. kesäharjoittelu astui 
kuvaan mukaan. Vuosikymmenen 
kova työ tuottikin tulosta. Ori-
mattilaan oli saatu vuonna 1978 
uusi urheilutalo palloiluhalleineen 

ja samaisena vuonna Jymyn 
miehet nousivat valtakunnan 
toiseksi korkeimmalle sarjata-
solle I-divisioonaan. Korisbuumi 
oli 1970-1980 vuosikymmenen 
vaihteessa kuumimmillaan; edus-
tusjoukkue pelasi I-divarissa 4 
vuotta peräkkäin ja junioripelaajia 
oli 200. Kitusen valmentamista 
oman kylän pojista Reijo Penttilä 
ja Kari Tuomi olivat joukkueen 
avainhahmot. Penttilä raivasi 
tiensä maajoukkueen viisikko-
pelaajaksi ja Panttereiden SM-
sarjajyräksi. Tuomi oli peliuran-
sa huippuvuosina valtakunnan 
tasollakin divarin kärkinimiä ja 
uskollinen kotiseuralleen koko 
uransa. Tuohon aikaan palloiluhal-
lin katsomo pullisteli kotipeleissä 
aina ääriään myöden ja tunnelma 
oli sen mukainen. Nähtiin makeita 
paikallisvoittoja Lahden NMKY:stä, 
jonka kovaäänisiin kannattajiin 
kuului jo noina aikoina mm. Risto 
Virtanen.

Jenkit ja kovat panostukset 
menestykseen 80-luvun alus-
sa olivat käyneet pienen kylän 
joukkueen kukkaron päälle. Rea-
liteetit tunnustettiin ja panostusta 
kohdennettiin voimakkaammin 
juniorityöhön. 1990-luvun alku-
vuodet Jymy pelasi menestyk-
sekkäästi II-divisioonassa täysin 
oman kylän pelaajilla. Vahvasti 
yhteen hitsautuneen joukkueen 
avainmiehistöä olivat Marko Suni, 
Jari Sarén, Mika Forsberg, Timo 
Rajamäki, Petri Pitkänen ja pe-
laaja-valmentaja-monitoimimies 
Tuomo Jussila.

Siirryttäessä 2000-luvulle Ori-
mattilassa nähtiin koripallopelejä 
valtakunnan korkeimmalla sarja-
tasolla, kun Team S-Hämeenmaan 
nimellä pelasi naisten edustus-
joukkue SM-sarjassa. Hannu Ke-
säsen manageroiman joukkueen 
myötä nähtiin Orimattilassa jälleen 

myös jenkkivahvistusten tuomaa 
väriä muutaman pelikauden ajan. 

Tuoreimpina vuosikymmeninä 
juniorityö on jyllännyt voimis-
saan. Jymyn koripallohistorian 
ensimmäisen SM-mitalin saa-
vutti Eero Nikkarisen ja Seppo 
Mölsän komennossa 1977-1978 
syntyneiden poikien ikäluokka 
vuonna 1993. Sen jälkeen mi-
taleissa onkin siirrytty akkaval-
taan. Jymyn tyttöjoukkueet ovat 
saavuttaneet kuusi SM-mitalia, 
joista yksi kultainen vuonna 
2006, jolloin B-tyttöjoukkueen 
kapteenina pelasi toisen polven 
Jymy-kasvatti Aino Tuomi. Me-
nestykseen mitalijoukkueita ovat 
luotsanneet tutut koripallonimet 
Hannu Kesänen, Kari Tuomi, Jouni 
Mäkäläinen, Jarkko Sallinen ja 
Teppo Kaunismäki. Tämän het-
ken juniorijoukkueista 1999-2000 
syntyneet tytöt saavuttivat Ant-
ti Kulmalan valmennuksessa 
koripallopiireissä arvostetussa 
pohjoismaisten seurajoukkuei-
den Scania-turnauksessa vuoden 
2014 pääsiäisenä hopeamitalit 
Södertäljen kuulussa Tälje-hallis-
sa. Viimeisimpänä maajoukkue- 
ja liiga-tason pelaajiksi Jymy-
kasvateista ovat nousseet muun 
muassa Vilma ja Vilja Kesänen, 
Hanna Vapamaa ja Kaisa Kuisma.

Koripallon 50 vuoden taivalta 
juhlitaan syksyn aikana. Aikui-
sille on tarjolla Jymy-koris 50 v. 
gaala marraskuun alussa, josta 
lisää www.orimattilanjymy.fi ja 
junioripelaajille järjestetään oma 
pikku-Jymy-joulu joulukuun puo-
lessa välissä. Matka jatkuu ja ko-
ripalloon koetetaan laittaa lisää 
vauhtia yhä uusien harrastajien 
tavoittamiseksi urheilullisen ja 
kiehtovan joukkuepelin pariin 
seuraavankin puolivuosisadan 
periodilla.

Jymy Koripallojaosto

ToPo ja Huima pelasivat naisten korisliigan harjoituspelin Orimattilassa 27.9. 
Näissä liigajoukkueissa Jymy-taustaisia pelaajia Vilma, Vilja ja Veera Kesänen, 
Kaisa Kuisma, Siiri Ukkonen ja Henrika Suhonen. Loistava osoitus Jymyn vahvan 
juniorityön hedelmistä. Kuvassa keltainen 33 Vilma Kesänen ja sininen 23 Kaisa 
Kuisma ottelun tiimellyksessä. Kuva: Jari Kettunen
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FYSIKAALINEN HOITOLAITOS

MUSCULUS
Erkontie 20, 16300 Orimattila

Puh. (03) 777 3860

Sinun hyvinvoinniksesi
                  Pentti Koskimaa
Essi Kekoniemi Johanna Kelokaski

Huoltoasema Uuttu Oy
Käkeläntie 9, Orimattila  p. 777 1590 

KYSY TALVI-
RENGASTARJOUS!

Pesukortilla
joka 6. pesu

VELOITUKSETTA

Palv.

Ma-pe

7-18

TALVIHUOLTO
PAKETTI-
HINTAAN 130€

(öljy)

(pakkasenkestävyys)

Polttimot ja tuulilasin-
pyyhkijät vaihdetaan

odottaessa. auton
pesu.

Back to sixties 8.11.
Viime syksynä eka kerran jär-
jestetty Back to 60’s saa jatkoa, 
kun uusi tapahtuma järkätään 
tulevan marraskuun kahdeksan-
tena päivänä Ravintola Tehtaassa 
Kehräämöllä. Jo nyt kannattaa 
merkata tapahtuma allakkaansa 
ja laittaa loma-anomus vetämään 
sekä yrittää vielä kasvattaa ta-
katukkaansa ja etsiä miniha-
meitaan...

- Laitetaan tanssikengät taas 
jalkaan ja suunnataan mopot 
kohti Ravintola Tehdasta, jos-
sa tapahtuma alkaa kello 20. 
Rokkimenun tarjoilu aloitetaan 
jo kello 18 ja keittiö on auki aina 
puolille öin, kertoo Ari Näveri, 
yksi tapahtuman järjestäjistä.

- Tehtaassa on musiikkinälän 

lisäksi helppoa tyydyttää ruoka- 
kuin myös juomapuolta. Ravin-
tola sopii liukkaan parketin ja 
kodikkaan tunnelmansa takia 
mainiosti myös vauhdikkaim-
mille tanssahtelijoille, eikä nyt 
tarvitse turhaan ruutia tuhlata 
Kehräämön rappusissa kuin 
viime vuonna.

Tahdit takaa ja rokkia soittaa 
nostalgiset Freeband ja Peter 
Helin Group. Orimattilan Kant-
ritanssijat ovat myös mukana 
menossa. Paras 60-luvun naisten 
ja miesten asu palkitaan, joten 
nyt jo penkomaan vanhoja vaate-
varastojaan, jos haluaa pukeutua 
60-luvun malliin. 

- Itselleni 60-luku tuo mieleen 
sen, että olimme koko ajan tou-

huamassa jotain kavereitten 
kanssa ja sosiaalinen kanssa-
käyminen oli erittäin vilkasta, 
Ari muistelee.

- Nykyään nuoriso pitää ys-
täviin yhteyttä enimmäkseen 
puhelimen tai netin välityksellä 
ja tapaamisia sovitaan paljon 
harvemmin kuin esimerkiksi 
minun nuoruudessani.

Liput maksaa 10 euroa ja 
niitä saa ennakkoon Ravintola 
Tehtaasta ja samalla voi tehdä 
vaikka illallispöytävarauksensa.

- On mukava nähdä vanhoja 
kavereita ja vaihtaa kuulumisia 
sekä kuluttaa kengänpohjia hy-
vässä seurassa. Ollaan iloisel-
la mielellä ja lauletaan vaikka 
Happy togetheriä, Ari kiteyttää.

Freebandin Sami Ahonen, Esko Kaija, Hannu Korhonen, Hannu Tuominen, Arto 
Näveri ja Ari Näveri valmiina bileisiin.

Kehräämön Kymppi
Tulevana sunnuntaina 12.10. 
2014 kello 10-15 on perintei-
nen Kehräämön Kymppi, joka on 
hieman muuttanut muotoaan ja 
on nyt koko perheen yhteinen 
liikunta- ja hyvinvointitapah-
tuma.

Aiempina vuosina se oli 
pelkästään naisten liikunnan 
riemua, mutta nyt tapahtumaa 

on uudistettu Charlotta Pöntisen 
ja Jymyn naisjaoston toimesta.

Tapahtuman yhteydessä 
on Kehräämön kolmannessa 
kerroksessa hyvinvointiin ja 
vapaa-aikaan liittyviä esittelyjä 
ja tuotemyyntiä sekä puffetti.

Lisätietoja: www.facebook.
com/kehraamonkymppi tai 
www.orimattilanjymy.fi

Piparuuti
kerää lisää 
Kesän aikana saatiin Piparuu-
tissa kokoon 4000 euroa Uusi 
Lastensairaala 2017 hyväksi. Se 
innosti jatkamaan hyvän asian 
puolesta vielä tämän vuoden 
loppuun. 

Piparuutissa on myyntipöytiä, 
jonne voi edelleen lahjoittaa hy-
vää myyntitavaraa. Tällä kertaa 
ei enää oteta myyntiin vaattei-
ta, vaan kaikkea muuta hyvää 
tavaraa.

Kaikki tuotto menee lyhentä-
mättömän uuden lastensairaalan 
hyväksi, joten tehdään lisää hyviä 
tekoja. Hienoa Orimattila!

Piparuutissa myynti-
pöydän tuotto menee 
lastensairaalan hyväksi.

Talvirenkaat ovat pian ajankohtaiset

Aja turvallisesti talvella!
Taas on se aika käsillä, kun 
potkitaan talvirenkaita esille 
varastosta. Siinä sitten tuumail-
laan ja katsellaan kulutuspintaa, 
miltä ne näyttävät, onko nastoja 
vielä renkaissa…

Taitaa olla nippanappa enää 
kulutuspintaa, pitäisikö hankkia 
uudet talvirenkaat, sitä moni 
pohtii näinä päivinä?

- Talvirenkaat ovat erittäin 
suuri turvallisuustekijä lii-
kenteessä. Kannattaa aina 
huolehtia siitä, että autossa 
on kunnolliset renkaat alla, 
niin kesällä kuin talvellakin. 
Oma ja muitten turvallisuus 
pitää aina muistaa eikä ajella 
renkailla, jotka eivät enää ole 
laillisia, sanoo Joonas Erola 
Kankaanmäen Autohuollosta.

Joonas selvittää, että talviren-
kaissa pitää olla kulutuspintaa 
vähintään lain määrittelemä 3 
milliä, mutta on hän itse sitä 
mieltä, että urasyvyyttä tulisi 
olla vähintään 4-5 milliä.

- Suomen ajo-olosuhteet 
ovat talvisin usein vaikeat ja 
vaihtuvat jopa päivän aikana. 
Silloin pitää autossa olla hyvät 
talvirenkaat alla, jotka pitävät 
niin lumessa kuin jäälläkin, 
myös kunnon nastat renkais-
sa eikä mitään katkenneita 
nastanjämiä.

- Me myymme talvirenkaita, 
joissa on nastat, mutta myös 
hyviä kitkarenkaita talviajoon 
on markkinoilla. Kuka mistäkin 
tykkää.

Autohuolto edustaa Nokian 
Renkaat ja Hankook -talviren-
kaita, jotka sopivat yleisimpiin 
vannekokoihin.

- Nokian Hakkapeliitta 8 ja 
Hakkapeliitta 7 ovat kahmineet 
autolehtien testivoittoja. Ne ovat 
kestäviä renkaita Suomen tal-
vessa, samoin Hankook. Sit-
ten meiltä löytyy myös Nokian 
Nordman 5, joka on edullisempi 
vaihtoehto, mutta samalla myös 
turvallinen.

- Talvirengassesonki on alka-
massa. Kannattaa hyvissä ajoin 
tarkastaa vanhojen renkaittensa 
kunto ja olla turvallisesti val-
miina talveen, kun se sieltä 
kumminkin taas tulee.

- Hyvät talvirenkaat pitävät auton tiellä. Maltti on silti 
valttia aina liikenteessä, muistuttaa Joonas.
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Kuukautiset
Nyt alkaa sitten se talven oottelu. 
Lunta on saatu jo pohjoisem-
massa ja ne autoilijat, jotka eivät 
ehtineet vielä vaihtaa viime tal-
ven jäljiltä vielä kesärenkaisiin, 
niin poliisin mielestä ei enää 
tarvikaan. Näin meillä kivassa 
Päijät-Hämmeessä.

* * *
Liikenteeseen liittyy oheinen 
uusi kevyenliikenteenväylän 
pätkä lähellä Sampolan teol-
lisuusaluetta Heinämaantien 
varrella, Aleksinpuiston luona. 
Ihan kiva oli jättää sähkötolppa 
keskelle väylää. Siihen sopii ottaa 
tukea, kun saapuu vaikka bileistä 
yötä myöten. Pysyy paremmin 
pystyssä, jos vaikka pitää kuu-
seskella…

* * *
Raksamarkkinoilla Eetvartti ta-
pasi tuttuja. Oheisessa kuvassa 
pojat omenaesittelyssä. Ainakin 
Eetvartti on osallistunut, vaikka 
jäikin kaipailemaan muutamia 
firmoja, joita ei sitten näkynyt-
kään. Ilmeisesti loma-anomukset 
hylättiin viime tipassa?

* * *
- Tiedätkös Eetvartti mistä var-
masti erottaa muualta muutta-
neet alkuperäisistä orimattila-
laisista, eli aboriginaaleista hie-
nommin sanottuna? En tiennyt, 
joten kysyjä vastasi itte:

- Muualta tulleet asukkaat ei-
vät ehdi ajelemaan osuuskaupan 
hitaissa liukuportaissa, vaan pa-
nevat aina kävellen niissä. Alku-
peräisillä orimattilalaisilla kun 
ei ole mitään kiirutta koskaan. 

* * *
Meikä kävi tutkaamassa Alfa 
Reisin neidot ja kympin pisteitä 
satoi kaikille. Sitten luin paikal-
lisesta lehdestä kuinka hirvee 
juttu olikaan, kun kisan jälkeen 
pyöreät olkipaalit olivat jääneet 
Lintulan kentälle lojumaan. Voi 
kauheeta sentään. Hiljanenkin 
mies siinä sitten meni totiseksi, 
kun moinen pääsi tapahtumaan. 
Voi juma, kun tämä maailma on 
pikkusieluinen… Pitäisi muistaa, 
että ollaan Päijät-Hämeessä ja 
osa hämäläisistä on vasta pa-
laamassa jatkosodasta. Mikke-
lin kohdalla ovat kuulemma jo 
tulossa.

* * *
Tuosta juolahtikin mieleen, kun 
täällä Orimattilassakin on paljon 
karjalaisia. Miksi siellä Karjalassa 
ei enää käki kuku laisinkaan?

- No siksi, kun ne tulivat sieltä 
aikanaan tänne käet taskuissa…

* * *
Hennavisio sai taas kolauksia. 
Kyllä niin potuttaa rakkaitten 
päättäjiemme puolesta, kun 

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: Esa Lehtipaino, Lahti
Jakelu: Lahden Jakelut Oy
Porvoon Mediajakelu

JAKELUHÄIRIÖT

03-872 130
JOKA TALOUTEEN
Orimattila, Artjärvi,
Myrskylä, Pukkila lisäksi 
Villähde keskusta, Kreivilä
Noutojakelussa: Kehräämö 
ja K-Supermarket Orimattila.
Jakelupainos:

n. 11.800 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
19.11.2014
joulunavausnumero

Särkyjä,
vaivoja, tai 
sairauksia?

www.
parantavavoima.com

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009
Selvänäköä ja tarot-
tulkintaa sydämen rakkaudella
Soita nyt tai ota numero talteen vastaisuuden
varalta. 2,32€/min+pvm PL50 Hki25
www.tarjasahari.net/stina-sahari/

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

Palvelemme teitä ma-pe 7-17

 sähköurakointi

 varastomyynti

Orimattilan Kehräämö, Pakaantie 1
www.ravintolatehdas.fi
0103274400

OKTOBERFEST
LA 11.10. klo 18-03
Erikoisvalikoimat, mm.

Bryggeri Oktoberfestbier ja litran tuopit
Oktoberfest-menu klo 18-24

Musisoinnista vastaa Pekka Airos
Liput 5 € - Tehtaan Olutklubilaiset ja/tai nahkahousuihin

pukeutuneet sisään ilmaiseksi!
PIKKUJOULUAIKA LÄHESTYY
VARAA PÖYTÄSI AJOISSA!

Myytävänä OK-TALO
3h+k+s, kph

86 m2 /111 m2, lapsiystävällisellä 
alueella Orimattilan
Käkelässä, Jennynkuja 4.
Heti vapaa omakotitalo etsii uutta 
omistajaa. Puutarhatontti 1190m2. Talossa on varaava takka ja ilmaläm-
pöpumppu, myös sähkölämmitys. Pienet lämmityskulut. Sisäremonttia 
on tehty hiljattain. Kuntotarkastus 2011. Hp 129.500,-
Soita ja kysy lisää Tuijalta 044 0196961.

Tiesitkö, että Heinämaa ei ole
Orimattilan takapiha, vaikka niin
kaupunginjohtaja onkin sanonut.
Nyt tiedät, olen loukkaantunut.

joku ely-keskus lausunnos-
saan antoi kaikenmaailman 
määräyksiä. Joku suoja-alue 
junaradan varteen, peräti sata 
meetriä radan molemmin puolin 
vapaata tärinätilaa ja sitten pi-
täisi ensin rakentaa kerrostaloja 
äänisuojaksi ja sitten vasta niitä 
kovasti kysyttäjä omakoti- ja ri-
vitaloja. Ettei nyt vaan kaatuisi 
rakas Henna-hanke?

* * *
Tehtaassa on kuulemma taas 
kuuskytlukubileet. Pitää mennä 
katsomaan silloisia paikallisia 
biitleksiä ja sitä kadotettua 
nuoruutta. Ai että ne tytöt olivat 
silloinkin jo niin nättejä. Paljon 
oli ihan läpituttuja Eetvartillekin.

Oheinen kuva löytyi meikän 
vintiltä ja on vuodelta 1972, 
jolloin Lasse Viren voitti olym-
piakultaa. Kutka vekkulit ovat 
kuvassa? Päävoittona kuppi 
kuumaa pullan kera Kuuma-
kupissa Eetvartin piikkiin. Siis 
vain yhdelle eikä koko kylän 
komistuksille.

* * *
Semmosta vehkeilyä. Eipä enää 
tutuille vippailla.

E E T V A R T T I
olan.eetvartti@hotmail.com

Keitä ovat nämä 
unelmavävyt?

Onko tämä tolppa jätetty 
hevosparkkia varten 
keskelle pyörätietä? 

Raksamarkkinoilla oli tarjolla myös omppuja.

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä. Puh. 040-558 6702

Avoinna: ma-pe 9-16.30, la 9-14. 

KENGÄT
Mascotista
edullisesti!

Tämä on kuvakaappaus presidentin facebook-si-
vuilta. Sorry Sale. Siinä vaan olisi niin kivasti Henna-
visiota.
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Terveystie 6, 16300 Orimattila, Puh.050 593 5932

Ma-Pe 8-17 

Orimattilan Osuuspankin
omistajajäsenille

-10% alennus
edustamistamme varaosista

Muista autosi huolto!

FIXUS tarjoaa laadukkuutta.
- Merkillisen hyvät osat
 ammattitaidolla asennettuna!

PALVELU PELAA

AINA VARMASTI!

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

Orimattilan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV

• Orimattila, Artjärvi,
 Myrskylä, Pukkila

Erkontie 11, 16300 Orimattila
Puh. 010 257 1558, Fax. 010 257 1584

avoinna ma 10-18, ti-pe 10-16.30

 • Omakotitalot

Orimattila, Pakaa okt 140/168 m2

Pakaantie 760. 4mh,oh,k,kkh,s,wc,lasitet-
tu kuisti. E*. Tällä kiintestöllä on tilaa! Tar-
vitset sitä sitten harrastuksiin tai työsken-
telyyn kodin yhteydessä. Laaja piha-alue, 
jossa kaksi kotaa toisessa glillaat ja toises-
sa saunot. Kylpypalju kruunaa rentoutu-
mishetken. Lisäksi ruunsaat moninaiset 
rakennukset,erillinen toimistotalo 70m2, 
autotalli, perinneaitta ja hallitilaa. Meltti/
Orimattila. Mh. 176.000 €. 517057

Orimattila, Tönnö okt 130/180 m2

Viikarintie 6. 4h,k,s,kph, 2x wc, at. ei 
e-tod*. Viehättävän viihtyisä omakotitalo 
Porvoonjokilaakson maisemissa.Suojaisa 
piha, jolla mukava puuhastella.  Sisäl-
lä talossa tunnelmaa ja lämpöä tuovat 
kaksi takkaa ja saunassaa voit nauttia 
puulämmitteisen kiukaan löylyistä. Auton 
voit ajaa suoraan suojaan talliin. Meltti/
Orimattila. Mh. 149.000 €. 512686

Orimattila, Tönnö okt 120/183 m2

Ratsuraitti 13. 4h,k,s,kph,wc. ei e-tod*. 
Rauhallisella alueella nopeasti vapautuva 
omakotitalo, joka osin pinnoiltaan uudit-
tettu. Takka sekä puuhella tuovat oman 
tunnelmansa tähän taloon. Pihalla tilaan 
istutuksille tai vaikka kettiöpuutarhan 
pitoon. Autot voi ajaa suojaan autokatok-
seen ja autotalliin. Meltti/Orimattila. 
Mh. 218.000 €. 694825

Myrskylä, Kankkila okt  100/120 m2

Kankkilantie 644. 3-4h,k,s,kph, th. ei 
e-tod*. Maaseudun rauha ja raikkaus 
haaveena? Lähes 2:n hehtaarin tilalla 
viihtyvät niin eläimet kuin ihmisetkin. 
Ulkorakennukseen mahtuu kanojen seu-
raksi vaikka muutama lammas tai vuohi. 
Lisäksi löytyy myös nikkarointi- ja harras-
tetilaa erillisestä rakennuksesta. Siivonen/
Orimattila. Mh. 149.000 €. 516848

Orimattila, Ämmäntöyräs okt  81,7/148,1 m2

Mäntymäentie 4. 4 h,k,s,takkahuone,wc,-
vaatehuone,parveke. ei e-tod*. Siistikun-
toinen 1,5 kerroksinen rintamamiestalo 
Orimattilan keskustan tuntumassa. Säh-
kö- ja puulämmitys, oma suojaisa tontti 
1.925 m2. Talossa tehty muun muassa 
lämpötaloudellinen peruskorjaus ja vesi-
putkistot uusittu. Mattila/Orimattila. 
Mh. 89.000 €. 510860

 • Rivi-, pari- ja puutalot

Orimattila, Koivula paritalo 110/139 m2

Pajukaari 12. 3h,k,s,kph,th,at. ei e-tod*. 
Siistikuntoinen paritalo omalla, puisto-
alueeseen rajoittuvalla tontilla. Talon käyt-
tövesi- ja lämmitysputkistot, kph ja sauna 
uusittu 2009. Olohuoneessa lisälämpöä 
tuo varaava takka. Siivonen/Orimattila. 
Mh. 128.000 €. 516088

 • Kerrostalot

Orimattila, Keskusta kt 76,5 m2

Myllypolku 5 B. 3 h,k,kh,vh,p. D*. Siisti-
kuntoinen, valoisa ja heti vapaa huoneisto 
1. asuinkerroksessa. Lattiat parkettia, pe-
sutilat laatoitettu. Lasitettu parveke län-
teen. Keskustan palvelut lähellä. Kaunis 
koti kaikin puolin! Mattila/Orimattila. 
Mh. 76.500 € Vh. 78.846 €. 516413

Orimattila, Keskusta kt 76 m2

Kuohutie 4 B. 3 h,k,kh,vh,lasitettu par-
veke. C*. Huoneisto huipulta, hissitalon 
5. ylimmästä kerroksesta. Kauppa tien 
toisella puolella ja keskustan palvelut 
noin 300 metrin päässä. Tilava lasitettu 
parveke länteen. Kylpyhuone laatoitettu. 
Huoneisto on heti vapaa. Mattila/Orimat-
tila. Mh. 77.000 €. 503206

Juha Siivonen
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 597 0070

juha.siivonen@op.fi

Jussi Mattila
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 570 2725

jussi.mattila@op.fi

Tarmo Meltti
Myyntineuvottelija
0400 347758

tarmo.meltti@op.fi

VÄRISILMÄ LAHTI
Apilakatu 1, (Gigantin talo)
15610 Lahti
Puh. 03 871 2510

Koti on maailman 
tärkein paikka

Kakkukahvit
alkaen 
klo 10

PALJON UPEITA
AVAJAISTARJOUKSIA!

6990€
/9 l

  Harmony
sisustusmaali
valkoinen 9 l

7,77 €/l
+sävytys

/l
ys

1990€
/9 l

Tela3
 POHJA- JA

valkoinen 9 l

2,20 €/l
+sävytys

SISÄKATTOMAALI

1190€
/m²

  Living
lattialaatta
30,5x61 cm

29 €/m²
n 

Yllätyslahja
300 

  ensimmäiselle!

Ota sisustusavuksesi ammattilainen

P
AAAAvajaiset 

(Gigantin talossa)

Värisilmä
Lahti

perjantaina 
10.10. klo 10

  Pergo
vinyylilankku

1690€
/m²

kolme kuosia

39 €/m²

PPergo

990€
/rll

  POISTOERÄ
TAPETTEJA


