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VALMISBETONIA
JA BETONITUOTTEITA
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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

LED 11 W
lamppu alk.  5,-
Jännitteen-
koetin 7,-
Liike-
tunnistin 13,-

LED tunnelma-
pallot  13,-
Polkupyörän
etuvalo 14,-
Otsa-
lamput 12,50

Palo-
varoitin 7,-
Hehku-
lamppuja 1,-

TAR-

JOUS

SÄHKÖASENNUSTYÖT 03-7777444

TUNNISTIN

Valaise kotisi!

Palvelemme
teitä

ma-pe 7.-17.
Tervetuloa
ostoksille!

SISUSTUSVALAISIMIA  uutuuksia  tarjouksia

SULANA-
PITOKAAPELIT
- ESTÄÄ VESI-
 JOHTOJEN
 JÄÄTYMISEN!
Tehdasvalmisteiset 
alkaen 2 metriä.

36€

Pakkas-
vahti
200 W TERMO IP 21

LAADUKKAAT
TUOTTEET
meiltä joka
miehelle!

S-ETUKORTILLA BONUSTA

Erkontie 16
Orimattilan S-market
avoinna ma-pe 9-17

la 10-15   
Tarjoukset voimassa LOKAKUUN 2015 tai 

niin kauan kun tavaraa riittää.

Unital Unital chew
Melatoniini 1 mg

29,90 21,90

21,90
49,90

19,90

ENERGIAA JA
JAKSAMISTA SYKSYYN!!

Luontainen Ubiqinon Q10

60 kps 200 kps

300 kps120 kps

120 tbl

69,90 120+60 kps

Osta molemmat :-)

Energiaa.
Antioksidantti! 

Sisäinen
kauneuskapseli.

Aurinko D

KAUPAN 
PÄÄLLE

Ladyvita 50+

Ladyvita Beauty 
120 tbl

Vitamiineja ja 
kauneutta.

19,90
(25,90)

120 tbl

9,90
(14,50)

50 tbl

Nuku hyvin 
zzzzz..

100 mcg

50 mcg

 
 

 
 

 

       

       

      

Puh. 037773111 ORIMATTILAN
URHEILU JA KONE OY  

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

Maksa ostosi 10 edullisessa erässä Aktiivirahalla

249€

399€

Whirlpool 
AWE7530 
pesukone 
Pieneen tilaan mah-
tuva energiatehokas 
päältä täytettävä 
pesukone. 6TH SEN-
SE tekniikka sovittaa 
automaattisesti pe-
suohjelman pyykin 
määrään nähden. 
Resurssien käyttö 
optimoituu ja energiaa, vettä 
ja aikaa käytetään pienin 
mahdollinen määrä pesuoh-
jelman aikana. Säädettävä 
linkousteho jopa 1200 kier-
rosta minuutissa. Normaalien 
pesuohjelmien lisäksi koneesta 
löytyy mm 30 minuutin pikape-
su. Energialuokka A+ , leveys 
40cm, syvyys, syvyys 60cm, 
korkeus 85cm.

Lenovo B50-30 
kannettava tietokone 
Hyvä perusläppäri päivittäiseen tie-
tojenkäsitelyyn, numeronäppäimistö. 
Windows 8.1 –käyttöjärjestelmä.

299€
Siemens Astianpesukone 
SN44D202 
Helppokäyttöinen  astianpesukone 12 
hengen astiastolle. Koneessa on VarioS-
peed-ominaisuus ja sen energialuokka 
on A+.  60cm standardileveys, 4 ohjel-
maa, 3 lämpötilaa,  A+ energialuokka.

Rosenlew Jääkaappi-
pakastin RJP4532 
Tämä A+ -energialuokan jääkaap-
pi-pakastin on älykäs valinta. Leveys 
60cm, syvyys 60cm, korkeus 185cm.

289€

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä

ma-pe 9-16.30, la 9-14
Puh. 040-558 6702

Miesten MOKKASIINI

Koot 40-46

50€

Syysuutta Mascotista!
Naisille
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Orimattila, 14.10.2010

Pirä ittestäs hualta
Otsikon niminen tapahtuma pidetään tulevana lauantai-
na 17.10. klo 10-15 Kehräämöllä. Tällä kertaa ei pyydetty 
tapahtumaan hankerahoitusta, kun viimeksi Kimmo Ku-
parisen laatima hakemus evakuoitiin. Pyrimme tekemään 
tapahtuman taas ihan itte.

Kiitos kaikille, jotka myötävaikuttavat tapahtuman on-
nistumiseen ja erityiskiitos Kehräämölle, joka aina antaa 
loistavat tilat käyttöömme.

Se itte on iso juttu ja siitä kannattaa huolehtia. Olan Ext-
raa haluaa osaltaan potkia hyvää asiaa eteenpäin ja tässä 
numerossa on paljon liikuntaa ja ravintoasiaa Pirä ittestäs 
hualta –tapahtuman lisäksi. Ota siitä selvää, se kannattaa.

* * *

Kiitos valtuustolle
Orimattilan kaupunginvaltuustolle vilpitön kiitos, kun arvostitte 
kuntalaisaloitetta, jolla keräsimme aikalisää Hennan raken-
tamiselle. Nyt Henna on tavallaan jäissä ja se on hyvä se.

Alueella tehtäneen lähinnä vain mahdollisen pysäköinti-
alueen rakennustöitä. Hennan rakentamista lykättiin, kunnes 
ensi vuoden talousarvio on hyväksytty ja Liikennevirastosta 
saadaan varmuus siitä, että tuleeko Hennaan juna-asemaa, 
vai jääkö se sittenkin vain haaveeksi.

ORIMATTILAN
OMAKOTIYHDISTYS RY

TILAA  OMAKOTITALKKARI Kari Viitanen mp. 044 712 6669
Omakotitalkkarimme Kari Viitanen tekee myös pieniä sisäre-
montteja, maalausta ja tapetointia ym. tiedustelkaa ja varat-
kaa Kari remonttihommiin. Edullinen palvelu on tarkoitettu 
omakotiyhdistyksen jäsenille ja palvelusta peritään  13,00 € 
tunti + matkakulut 0,44 €/ km.
ATK – KURSSI  ma 19.10. 2015  klo 13:00 – 16:00
Järjestötuvalla. Yhdistyksen jäsenille kurssimaksu 15,00 €. 
Ilmoittaudu mp. 0400 459222.
Liity jäseneksi, saat merkittäviä jäsenetuja katso osoitteessa: 
www. omakotiy.fi Jäsenmaksu 25,00 € / vuosi. 
(KSOY:n  sähkösopimus vuosi ilman perusmaksua.)
ORIMATTILAN OMAKOTIYHDISTYS Ry
Lisätietoja puheenjohtaja Pertti Oksanen  mp. 0400 459222 
tai pertti.oksanenphnet.fi

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

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

mammuttikodin uusi kanttihirsi
 Muuttovalmis hirsitalo mallisuojatulla kanttihirrellä!

Uusi, raikas mallistomme nyt saatavilla. 
Ainutlaatuinen mahdollisuus täysin uudenlaiseen 
tyyliin Kanttihirrellä, tartu tilaisuuteen heti! 

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

Suomi elää ehkä nyt sodanjälkeisen historiansa vaikeinta 
aikaa, ja pahin lienee vielä edessä. Maan hallitus karsii 
rankalla kädellä menoja, myös työttömyys kasvaa. Kuntien 
pelimerkit, eli eurot vähenevät koko ajan. Päälle iski vielä 
valtava pakolaisvirta, joten monet kunnat ovat jo kusessa. 
Siksikin on hyvä, että Hennalle vihellettiin aikalisä.

Jonkin verran sataa asiatonta palautetta erään Toivo-pop-
poon parin hepun taholta, koska en ole Hennan kannalla, 
paitsi yritysalueen osalta. Olen jo vuosia ihmetellyt koko 
Henna-hanketta ja sen takia toiminut vahvasti Orimattilan 
nykyisten palvelujen puolesta, joissa riittää kehittämistä 
joka sektorilla. Katsopa vaikka tuo vieressä oleva Yritys-
kiinteistöt Oy:n juttu ja siinä haastateltujen henkilöitten 
mielipiteet sivu 3.

* * *
Mukavaa syksyä kaikille!
Reijo Välkkynen
reijomedia@hotmail.com   www.olanextraa.fi

Vielä ei parkkipaikka ole rakenteilla. Tarkkana 
pitää olla, etteivät hulevedet sitten virtaa rauta-
tielle päin. Rinnepohja on kalliota, joten edessä 
onkin yllättävä urakka?

Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy 
jätti keväällä kaupunginhallituk-
selle rakentavan esityksen mo-
nista palveluista, joita kaupunki 
voisi tarjota uusille ja nykyisillekin 
yrityksille. Tavoite oli selvä, että 
saadaan Orimattilaan lisää veto-
voimaisuutta, kun yrityksille on 
tarjolla muutakin kuin ”eioota”.

Kaupunginhallitus käsitteli 
esitystä kokouksessaan 14.9., 
mutta ei lämmennyt sille pätkää-
kään, vaan totesi, että kirjees-
sä ei ole esitetty mitään, mikä 
edellyttäisi arvioimaan uudelleen 
kaupunginvaltuuston linjausta 
yhtiön (Yrityskiinteistöjen) 
roolista kaupunkikonsernissa. 
Kaupunginhallitus päätti antaa 
kirjeen kaupunginhallituksen ta-
lous- ja konserniohjaustyöryh-
män valmisteltavaksi tarvittavan 
omistajaohjauksen antamiseksi 
yhtiölle.

* * *
Kirjelmässään Orimattilan Yri-
tyskiinteistöt Oy toteaa muun 
muassa, että tällä hetkellä Ori-
mattilan kaupungilla ei ole tarjota 
ainuttakaan hallia yrittäjille, jos 
he haluaisivat aloittaa täällä yri-
tystoimintaansa. Yrityskiinteistöt 
haluaisi rakentaa ja vuokrata 
hallitilaa mm. aloittaville start up 

-yrityksille, joilla ei yleensä ole 
mahdollisuutta ostaa ja rakentaa 
omaa hallia. Samoin monet yri-
tykset tarvitsevat hallitilaa, kun 
haluavat laajentaa toimintaansa 
tai siirtyvät yrittäjiksi Orimatti-
laan. Myös nykyisillä orimat-
tilalaisilla yrityksillä on joskus 
tarvetta vuokrata väliaikaista 
hallitilaa.

Yrityskiinteistöjen kirjelmä si-
sältää useita yhteistyöehdotuksia 
kaupungin ja yrittäjien kesken, 
myös Ladecin ja Lahti Regionin 
osuus on huomioitu.

Yrityskiinteistöt Oy on kymme-
nien vuosien aikana osallistunut 
aktiivisesti yritysten toimitilaky-
symysten ratkaisuihin. Tällä het-
kellä Yrityskiinteistöillä on omis-
tuksessaan olevia kiinteistöjä 
kolme; Pennalassa Allu Finland 
Oy:n kiinteistö, Käkelässä Suk-
sitiellä halli sekä keskustassa 
pieni kioski.

Yhteenvetona Yrityskiinteistöt 
Oy toteaa:

Yrityskiinteistöjen hallitus 
näkee omalla toiminnallaan 
olevan paljon mahdollisuuk-
sia ja positiivisia vaikutuksia 
Orimattilan kaupungin elin-
keinoelämälle ja sitä kautta 

työllisyydelle. Kokemuksen 
mukaan tiloja kysellään vä-
hän väliä elinkeinojohtajalta, 
Ladecilta ja muilta tahoilta, 
eli tarvetta edellä mainitulle 
toiminnalle on. Yrityskiinteis-
töjen hallitus pyytää kaupun-
ginhallitukselta suuntaviivoja 
tulevan strategiatyön pohjalle 
ja linjauksia omistajan näkö-
kulmasta yrityksen tulevai-
suudelle.

Orimattilan Yrityskiinteistöt 
Oy:n toimitusjohtaja on Tuuk-
ka Tuomala ja hallitukseen 
kuuluvat Mikko Koivisto (pj. 
kesk), Matti Pietilä (kok), Ulla 
Laapotti (kesk), Kirsti Uitto (sd) 
ja Onni Hiltunen (ps).

- - -

Miksi Orimattilan kaupunginhal-
litus käänsi selkänsä Yrityskiin-
teistöjen tarjoamalle yhteistyölle, 
jolla selkeästi haetaan yrittä-
jäystävällisempää voimaa ja 
yrityksiä palvelevaa yhteistyötä?

Ilmeisesti joku tai jotkut tahot 
pelkäävät, että heiltä lähtevät 
suitsit käsistään, jos Orimatti-
lan Yrityskiinteistöt Oy tehostaa 
toimintaansa?

Miksi Orimattilan kaupungin 
toiminta on niin ponnetonta 

tärkeissä yritysasioissa?
Näitä olisi syytä miettiä ihan 

oikeesti. Onko eräitten katseet 
liikaa Hennassa ja todellisuus 
on hämärtynyt?

Kaupungin nettisivuilta ”Yrit-
täminen” -osiosta ei paljon löy-
dy infoa, mutta muualta löytyi 
tällainen teksti 21.9. pidetyn 
valtuustoseminaarin jälkeen:

Kaupunginjohtaja Pieskin 
mukaan valtuuston loppukau-
della painotetaan kolmea ta-
voitekokonaisuutta. Orimattilan 
elinvoimaan ja yritysvetovoimai-
suuteen panostetaan kaupungin 
keskustaa kehittämällä sekä 
selvittämällä mahdollisuudet 
yritystonttien lisäämiseen, 
myös pienyritysten tarpeisiin. 
Seminaarissa keskustelua he-
rätti elinkeinotoimen organisointi 
vuoden 2017 jälkeen, kun Lade-
cin nykyinen rahoittajasopimus 
päättyy.

- - -

Ohessa olevat Juha Hirvosen ja 
Tero Hoikkasen haastattelut on 
tehty syyskuun lopulla ennen 
Orimattilan kaupunginvaltuuston 
5.10. kokousta.

Reijo Välkkynen

Sampolan teollisuusalueen yritykset ovat Orimattilalle tuiki tärkeitä.

Kaupunginhallitus viittasi kintaalla

Yrityskiinteistöt Oy halusi
tehostaa yrityspalvelujaan
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Juha Hirvonen on
yrittäjien puolesta

Yrittäjän näkemys:

Tontteja ei ole tarjolla

Keskustan Juha Hirvonen ih-
mettelee, että miksi Yrityskiin-
teistöt Oy:n esitys piti siirtää 
talous- ja konserniohjaustyö-
ryhmälle, kun se koostuu sa-
moista kaupunginhallituksen 
jäsenistä, jotka jo nyt olisivat 
voineet käsitellä asiaa?

- Montako yrittäjää on Kokoo-
muksen valtuustoryhmässä? Ti-
mo Salo ja Jussi Karinen ovat, 
onkohan heitä muita, Juha poh-
diskelee, kun yrittäjäpuolueena 
itseään markkinoiva Kokoomus ei 
lähtenyt Yrityskiinteistöjen asialle.

- Surettaa tämä Orimattilan 
toiminta, kun puhutaan, että 
pitäisi kaupungin ja yrittäjien 
kanssa olla yhteistyötä ja sit-
ten kylmästi torpataan hyvät 
esitykset ja unohdetaan tyystin 
pienet yrittäjät.

- On ala-arvoista toimintaa, 
kun kaupungilla ei ole tarjota 
tiloja eikä yhtään yritystontteja. 
Kysyntää kyllä olisi Pennalassa 
ja Sampolassa, mutta siihen se 
hiipuu, kun ei löydy mitään. Ei 
tällaista voi ymmärtää yli 16.000 
asukkaan kaupungissa.

Juha arvelee, että nyt on tuu-
dittauduttu pelkästään siihen, 
että Ladec hoitaa Orimattilan 
yritysasioita, mutta se vaan ei 
näy missään. Samoin elinkeino-

johtaja ei vie asioita eteenpäin 
tai ne hautautuvat jonkun toisen 
pöytälaatikkoon?

- Nyt pitää nopeasti ostaa lisää 
maata Sampolan ja Pennalan 
alueilta ja kaavoittaa tontteja 
yrityksille ja rakentaa myös 
Yrityskiinteistöjen toimesta pari 
hallia, jossa voi startata erilaisia 
yrityksiä.

- Vetkuttelun tulee loppua. 
Sampolan alueelta pitää heti 
rakentaa myös yhdystie Lah-
dentielle, jotta raskasliikenne 
pääsee joustavammin kulke-
maan. Silloin eivät isot rekat 
häiritse niin paljon keskustan 
ja Heinämaantienkään liiken-
nettä, jolloin myös turvallisuus 
paranee, Juha jyrähtää.

- Orimattilan tulee panostaa voimakkaasti Sampo-
lan ja Pennalan yritysalueisiin, Juha sanoo.

- Kaupungilla tulisi aina olla tarjota yritystontteja, 
joihin voisi rakentaa halleja joko vuokralle tai omis-
tuskäyttöön, Tero painottaa.

HK:n 400 g
UUNILENKKI

KULTA KATRIINA
kahvi 500 g

EDAM saksal.
JUUSTO

Täytetty SUPER-
LIHAPIIRAKKA

RUOKAPERUNA
2 kg pss

2/talous kg kplkpl 2,951,00 4,99 3,90 1,79

Yrittäjä Tero Hoikkanen on 
etsinyt Orimattilan kaupungilta 
yritystonttia, mutta ei ole löytänyt 
mitään varteenotettavaa. Hän 
rakentaa paraillaan isoa hallia 
Topintielle, jonka tontti on ostet-
tu yksityiseltä maanomistajalta. 
Jopimainoksen viereen raken-
nettavaan halliin tulee mm. uusi 
katsastusasema

- Ilmeisesti Sampolassa olisi 
kahden hehtaarin tontti, mutta 
siitä ei löydy tietoa netistä. Ehkä 
Pennalassakin voisi olla, mutta 
siitäkään ei ole tietoa, Tero sanoo. 

- Sitten tutkailin myös Ysivito-
sen lähellä olevia alueita ja siellä 
ilmeisesti on ollut joitain tontteja 
Autokallentien suunnalla, mutta 
onko ne jo myyty? Harmi, kun 
näistä vapaista tonteista ei ole 
kunnon tietoa.

Tero kertoo, että Topintien ra-
kennustyömaalla on poikkeillut 
ihmisiä kyselemässä, että mistä 
Orimattilassa löytyisi pieniä tont-
teja, jonne voisi rakentaa hallin 
yritykselleen. Tarvetta siis olisi, 
mutta nyt on kaupungin yritys-
tonttipolitiikka pahasti notkah-
tanut jostain syystä viimeisen 
kymmenen vuoden aikana.

- Sampolan teollisuusalue on 

Orimattilalle tärkeä, kun siellä 
on satoja työpaikkoja, joista 
tulee monenlaista verotuloa. 
Siksi on syytä pitää Sampo-
lan tiet kunnossa, sillä jonkin 
verran talvikunnonpidossa on 
toivomisen varaa. Myös asval-
tointia ja tienpaikkauksia saa 
odottaa kauan.

- Tieyhteys Sampolasta Lah-
dentielle pitäisi pikaisesti tehdä. 
Siellä on isoja firmoja, kuten 
Nesco ja Ferroplan, joissa rek-
karalli pyörii, samoin muittenkin 
firmojen liikenne tarvitsee jous-
tavuutta. Se olisi kädenpuristus 
yrityksille, jotka ovat jo 20 vuotta 
odottaneet luvattua tieyhteyttä.

Syysmarkkinoilla nautiskeli myös sade

Syysmarkkinoilla oli mukana myös TechnoNicol Suomen Lassi Smolander ja 
Seppo Mustonen sekä Raimo Autio, joka jututtaa elinkeinojohtaja Kimmo Kupa-
rista yrityskuulumisista. Kimmollekin maistui Anjan hernekeitto.

Eka kertaa viiden vuoden aika-
na kävi niin, että sade saapui 
kastelemaan syysmarkkinoilla 
niin yleisön kuin esittelijätkin 
lauantaina 5.9. Onneksi sade 
saapui vasta klo 11 aikaan ja 
aamulla alkanut markkina-
meininki onnistui niiltä osin 
kiitettävästi, kun väkeä riitti 
niin Kehräämöllä kuin Kärry-
tielläkin.

Kehräämöllä kynttiläpajan 
aarrejahti ja poniajelu veti-
vät lapsia runsaasti mukaan. 
Kärrytiellä oli erikoisjuttuna 
Anjan hernekeitto, ja soppa-
tykki tyhjeni jo puoleen päivään 
mennessä. Seuraavan kerran 
Anja myy hernekeittoaan Keh-
räämöllä 21.11.
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Ei hätää, sillä EXTRAA
löytyy myös nettilehtenä!
Voit lukea Extraa vaikka missä.

www.olanextraa.fi
Seuraavat ilmestykset:
14.10. lokakuu, 18.11. marraskuu
ja 16.12. joulukuu.

Parasta aikaa
Orimattilasta

Jäitkö ilman?

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

Palvelemme teitä ma-pe 7-17

 sähköurakointi

 varastomyynti

JOULUNAVAUS 21.11.
Orimattilan kauppojen ja liikkeitten 
joulunavaus lauantaina 21.11. klo 
10-14.

Luvassa iloista menoa ja tarjouksia, 
arvontaa ja joulukisa! Joulupukki ta-
vattavissa (n. 45 min) Kehräämöllä klo 
11, Kärrytiellä klo 12 ja S-Marketin 
kauppakeskuksessa klo 13. Menos-
sa mukana Orimattilan keskustan 
alueen kaupat ja liikkeet, Orimattilan 
kaupunki, Kehräämö ja Olan Extraa.

Vesa tarjoaa apua

Onko kodissasi 
pientä laitettavaa?

Taksihommista tuttu mies Vesa Leino 
jätti henkilökuljetukset ja lähti aivan uu-
delle yrittäjän tieuralla. Vesa palvelee nyt 
asiakkaitaan monenlaisissa kotiin liittyvissä 
asioissa Leino Palvelut Oy:n kautta.

- Nykyisin, kun talonmiestäkään ei enää 
ole kuin harvassa paikassa, ja aina ei viit-
si pyytää sitä naapuriaan tai sukulaisiaan 
jelppimään, niin minä lähden auttamaan 
monenlaisissa kotihommissa, Vesa lupaa.

Uusi palveluidea syntyi Vesalle pikku hiljaa, 
kun hän taksiautoilijana näki ja kuuli, että 
monille ihmisille olisi hyvä apu sellainen 
henkilö, joka tekisi kodin pikku hommia, 
kun he itse eivät pysty tai osaa. Monet 
niistä hommista ei kuulu taloyhtiönkään 
tehtäviin, joten siinä oli ideaa uuteen pal-
veluyritykseen.

- Otetaanpa vaikka esimerkki taulun kiin-
nittämisestä betoniseinään. Ei sitä koukkua 
ihan kotikonstein saa kiinni betoniin, kun 
pitää porata reikä ja siihen proppu, johon 
koukku kierretään. Samoin jos taulu laite-
taan cyproc-levyyn kiinni, niin siinä pitää 
rakentaa varta vasten ripustin, jolla taulu 
pysyy seinällä, sillä kipsilevy murtuu ilman 
tukijuttuja.

- Pitää myös olla monenlaisia työkaluja, 
kun tekee pikku remonttihommia ja vaikkapa 
laittaa sitä taulua seinään. Rakenneilmaisi-
mella katson sen kohdealueen, ettei siellä 
seinässä ole levyn takana sähköjohtoja tai 
vesiputkia. Myös kiinteät tukirakenteet löy-
tyvät ilmaisimen avulla, kun pitää sijoittaa 
vaikkapa kaappia seinään kiinni.

Palvelu pelaa

Vesan toimenkuvaan kuuluu monenlaiset 
hommat, oikeastaan kaikkea mitä vaan 
kotona pitää tehdä tai hoitaa asiakkaan 
puolesta.

- Aikavaraukset lääkäriin ja parturiin, kaup-
pa-, posti- ja apteekkikäynnit, lamppujen 
ja patterien vaihdot, ovisäädöt ja lukkojen 
voitelut, tavarahankinnat, kalusteiden ko-
koaminen, laitteiden käyttöönotto ja opastus, 
kanavahaut telkkariin…

- Voimme käydä yhdessä vaikka huone-
kaluostoksille ja sitten pienemmät ostokset 
kuljettaa asiakkaan kotiin ja koota kalusteet 
käyttökuntoon, Vesa antaa esimerkin.

- Tai jos hajoaa kahvinkeitin ja pitää hom-

mata uusi, niin riennän apuun ja annan 
samalla myös laitteen käyttöopastusta.

Moni vanhempi ihminen tarvitsee apua 
kodin pienissä askareissa ja moni työssä-
käyväkin kaipaa joskus jonkun tekemään 
hommia kotona, kun itse ei aina ehdi eikä 
jaksakaan tehdä kaikkia kotihommia. Usein 
myös pitkä sairausloma töistä voi aiheuttaa 
tilanteita, joissa tarvitaan apua kotona.

- Miksi muuten pitää aina itse tehdä kaikki, 
jos ja kun ei ole sitä aikaakaan? Silloin 
kannattaa ottaa meikäläiseen yhteyttä ja 
hoidan reippaasti työt kuntoon.

- Näin syksyn tullen kannattaa tarkastaa 
myös ulkovalaistus, että se pelaa pimeäl-
lä. Myös sadevesirännien kunto on syytä 
tarkastaa ja siivota ne puitten lehdistä ja 
neulasista

Leino Palvelujen hinnat alkavat 15 mi-
nuutin työstä. Tuntihinta on 14,88 euroa, 
joka sisältää arvonlisäveron.

- Asiakaskohtaisesti aina katsotaan mitä 
töitä voidaan tehdä. En tee töitä, joissa oma 
ammattitaito ei riitä, mutta haetaan ratkaisu 
ongelmaan, Vesa lupaa.

- Aina kun oven suljen, niin asiakas on 
palveltu niin hyvin kuin pystyn. Tyytyväisyys 
on oltava molemminpuolista.

Kaikista Vesan tekemistä töistä saa myös 
kotitalousvähennyksen, joka on enimmäis-
määrältään 2400 euroa vuodessa.

- Kannattaa ottaa yhteyttä. Palvelen 
mielelläni. Laitetaan paikat kuntoon ja 
arki sujuu taas!

Vesan tavoittaa: 0400-498 499.

Vesa on valmiina palvelemaan. Työkaluja ja osaamista löytyy moneen 
hommaan.

Koirapuisto meille kiitos!
Tässä on koirakaverusten pyyn-
töjä päättäjille ja varmat äänet 
luvassa, jos saadaan koirille oma 
temmellyskenttä Orimattilan kes-
kustan alueelle. Hienompi nimi 
sille on koirapuisto, joka olisi 

sellainen vähintään hehtaarin 
alue, mieluusti verkkoaidalla.

Kuvassa olevat pienempi koira 
Viktor ja neitokoira Norma ta-
paavat lähes päivittäin Koivulan 
alueella ja arvata saattaa, että 
koirapuisto nousee usein pu-
heenaiheeksi ja sitä toivotaan 
kovasti.

Myös Kassu-koira Myllylästä 
haluaa esittää mitä kohteliaim-
min, että koirapuisto meille, kii-
tos! Kassu on 9-vuotias kaveri 
ja tietää mitä koirat tahtovat.

Orimattilan keskustan alueella 
on satoja koiria, jotka tykkäisivät, 
jos saataisiin ikioma koirapuisto 
jonnekin 1-2 kilometrin säteeltä 
keskustasta.

Ääniä olisi luvassa päättäjille 
muutenkin kuin haukkumalla, 
lupaavat koirat omistajiensa 
puolesta. Viktor nauraa Norman vitsille. Ai että on kiva juttu!

Kassu on komea herras-
mies, vai mitä?

Joulupukki on tietty 
taas mukana. 

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

Lämpimästi 
tervetuloa!

Kissanruoka-
tarjouspussit vain 
tilauksien mukaan.

Rotukoirille räätälöidyt
ruokavaliot

Tarjous koskee Royal Canin Breed Health Nutrition -sarjan 12 kg pakkauksia.
Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin eikä kasvattaja-alennukseen.

Tarjous koskee 4 kg Royal Canin kissanruokia.
Ei voi yhdistää muihin alennuksiin.
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Lapsille lämpöä 
syksyn leikkeihin

Välihaalarit ja asusteet ovat 
nyt ajankohtaiset

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

Nyt on aika laittaa
-Pihat - parvekkeet - haudat

syyskuntoon

– Hyvää palvelua lähellänne –

Kotiin kaunista
- laadukkaat
lyhdyt - kynttilät
Haudoille
- kestävät lyhdyt
- öljykynttilät
SYYSTARJOUS:
TUOREET CALLUNAT 16€4KPL 

VAIN 

Kyläkoulussa ollaan kavereita

Torpista hyvä startti
Pukkilan Torpin koulu on vuosi-
kymmenten saatossa koulutta-
nut ja kasvattanut satoja fiksuja 
lapsia, jotka pärjäävät hyvin elä-
mässään. Kolmiopettajaisessa 
koulussa on tänä vuonna 27 
oppilasta, ja alakoulun luokat 
1-6. Torpin koulu ei ole Pukkilan 
keskustassa, vaan koulu sijaitsee 
keskustasta noin viisi kilometriä 
Mäntsälän suuntaan. Sellainen 
perinteinen vanha kyläkoulu.

Koulu on tänä päivänäkin Tor-
pin ja lähialueen sydän, jonka 
ympärille rakentuu paljon elä-
mänkuvioita. Olan Extraa kävi 
kyselemässä koulun ja oppilait-
ten kuulumisia.

- Oppilaille koulumme on var-
masti isoon kouluun verrattu-
na erityisen rauhallinen. Kaikki 
tuntevat toisensa ja leikkivät ja 
pelaavat keskenään välitunneilla, 

selvittää vastaava opettaja Mari 
Puustinen.

- Opetuksen lisäksi teemme 
viikoittain myös yhteisiä juttuja 
koko koulun kesken, ja lähdem-
me retkille ja tapahtumiin aina 
koko koulun väellä.

Mari kertoo, että oppilaat ja-
kavat opettajien kanssa ilonsa 
ja surunsa, ja isommat oppilaat 
auttavat ja ohjaavat pienempiä. 
Torpin koulusta oppilaat saavat 
ensiaskeleet ja tavallaan avai-
metkin tulevaan elämäänsä, kun 
alakoulun jälkeen siirtyvät sitten 
eteenpäin yläasteelle ja muihin 
opintoihin.

- Opettajat oppivat tuntemaan 
sekä oppilaat että huoltajat hyvin, 
kun koulu on niin pieni ja yhteis-
työ tiivistä. Lukuvuoden aikana 
on useita kodin ja koulun yhtei-
siä tapahtumia ja tilaisuuksia, 

ja huoltajilla on matala kynnys 
poiketa koululla eri asioissa.

- Iloitsen opettajana monien 
huoltajien tapaan siitä, että 
Pukkilan kunnan päättäjät ovat 
halunneet säilyttää Torpin koulun, 
vaikka kyläkouluja on maanlaa-
juisesti lakkautettu runsaasti. - 
Toivon, että lasten vanhemmilta 
löytyy halua vaalia Torpin koulun 
jatkuvuutta ja innostusta koulun 
kehittämiseen ja yhteistyöhön. 
Koulu on kuitenkin kuuden vuo-
den ajan osa lapsen ja sitä kautta 
vanhemman elämää, Mari sanoo.

Parasta aina
ovat välitunnit

Niinhän se on aina ollut, että 
koulussa ekaksi parasta ovat 
välitunnit. Torpin koulussa sitä 
mieltä ovat ainakin Manu 2 lk., 

Jere 1 lk., Anastasia 1 lk, Saku 
1.lk., Venny 4 lk. ja Venla 6 lk.

Emma 1 luokalta sanoo, että 
hänestä on kiva olla koulussa!

- Koulussa on kivaa ja jän-
nittävää, lisää Saku niin ikään 
ekaluokalta.

Neljäsluokkalaisen Vennyn mie-
lestä pieni koulu on kiva, koska 
tuntee kaikki. Marko samalta 
luokalta sanoo, että kaikilla on 
kiva olla, kun ei kiusata.

Torpin koulun mukavimmiksi 
oppiaineiksi lueteltiin matikka, 
käsityö, jossa etenkin tekninen 
työ, sitten äidinkieli ja kuvis.

Kolmas- ja nelosluokkalaiset 
ovat erityisen kiinnostuneita 
käsityöstä, koska moni heistä 
mainitsee sen lempiaineeksi.

- Kässä, koska saa käyttää 
ompelukonetta, toteaa Venny 
neljänneltä luokalta.

Torpin koulun oppilaat iloisessa yhteispotretissa, jossa mukana ovat myös opettajat Joanna Rinne ja Mari 
Puustinen, opettaja Mervi Skott puuttuu kuvasta.

Laitonta vai luvallista ajelua?
Aikanaan kuljettiin Luhtikylän 
suuntaan Myllylän kautta, ny-
kyistä Niementietä. Tätä vanhaa 
tietä on jäljellä kilometrin verran 
ja se kulkee Palojoen vartta pit-
kin ja vie Porvoojoen puusillan 
yli kevyenliikenteenväylänä, 
jossa on moottoriajoneuvoilla 
ajo kielletty.

Nyt tietä pitkin kuitenkin 
ajellaan henkilöautoilla, kun 
harrastekalastajat ja kaaharit 
ajelevat siellä. Varsinkin silloin, 
kun Porvoonjokeen on istutettu 
lohenpoikasia, niin vanhalla tiellä 
liikkuu kalamiesten autoja.

Vanha tienpätkä on kyllä mer-
kitty moottoriajoneuvolla ajo kiel-
letty -merkeillä, mutta merkit 
jäävät monilta noteeraamatta. 
Myllylän puoleisessa päässä on 

ajokiellon lisäksi betoniporsas, 
mutta se on siirretty syrjään jos-
tain syystä.

Luhtikyläntieltä vanhalle tielle 
johtaa peltotie, jossa aiemmin oli 
kettinkieste, joka aiheutti vaaraa 
mopopojille ja pyöräilijöille, jotka 
eivät pimeässä nähneet mustaa 
kettinkiä, vaan törmäilivät sii-
hen. Olisiko syytä laittaa myös 
kyseiselle peltotielle moottoriajo-
neuvolla ajo kielletty -merkki?

Kyseinen vanha tienpätkä on 
suosittu lenkkeilijöitten ja pyö-
räilijöitten reitti, kun he kulke-
vat ns. Tönnön lenkkiä ja lapset 
pyöräilevät kesäisin Kallikselle 
uimaan. Moni toivookin, että siitä 
tulisi kevyenliikenteenväylä, joka 
jatkuisi aina Kalliojärvelle vievän 
tien risteykseen.

Nämä autot ovat laittomasti vanhalla tiellä. Puusilta-
kaan ei enää kestä autojen painoa?

Tulevia kivoja jutskia…
Orimattilassa tapahtuu
16.10. klo 18 Sota-ajan lauluja Luhtikylän Nuorelassa.
17.10. Pirä ittestäs hualta -hyvinvointitapahtuma Kehräämöllä 
klo 10-15. Kakkoskerros, käynti Hellimön puoleisesta päästä tai 
pääoven kautta.
17.10. Octoberfest, Ravintola Tehdas.
24.10. Halloween-bileet, Ravintola Tehdas
25.10. HUOM: Sudarushka-kuoron esitys peruutettu.
01.11. Kuivannon kymppi klo 12.
07.11. Lastentapahtuma. Lions Club Orimattila Ladyt järjestä-
vät koko perheen lastentapahtuman Jymylinnassa lauantaina 
7.11. klo 11.00. Sirkustemppuihin tutustumista, Nuokun Sir-
kuksen esitys sekä mehutarjoilu, vapaa pääsy.

21.11. Orimattilan kauppojen ja liikkeitten joulunavaus klo 10-14.

- - -
Huom! Muutokset mahdollisia.
Mikäli haluat tapahtumastasi maininnan Olan Extraan,
niin lähetä pikku postia: reijomedia@hotmail.com
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RT Orimattila 
Arola ............................... 95m2

4h+k+sauna/kph+2wc+va-
rasto+autokatos. Rv.-03.Tilava 
kodikas päätyasunto lähellä 
keskustan palveluja. Lattialäm-
mitys sähköllä. Varaava takka.
Vh.193.000 € Arolantie 12

OKT Orimattila 
Koivula .................123/146m2

5h+k+khh+kph+sauna+2c+ 
wc. Rv.2015. Erillinen vanhempi 
autokatos/varasto. Omata-
lon rakenteilla oleva uusi koti 
vaikkapa lapsiperheelle. Arvi-
oitu valmistumisaika 12/2015. 
Maalämpö. Suojaisa tontti 
1201m2 rajoittuu osin puis-
toon. H. 265.000 € Kuusikaari 4 
ES su 18.10. klo 16-16.30
OKT Orimattila 
Niinikoski .............. 80/160m2

5h+k+th+sauna+kph+2wc+-
kuisti, autotalli-/varastorakennus 
ja pikkumökki. Iso tontti 1,037ha. 
Kodikas paljon remontoitu koti. 
Tilat kahdessa kerroksessa. 
Vesikiertoinen lämmitys. Ilma-
vesilämpöpumppu. Tulisijoja. 
H. 164.000 € Kotisuontie 37 A

OKT Orimattila 
Arola .....................105/168m2

4h+k+kph/wc+s+wc+at+va-
rastotilat. Vehreällä 1271 m2 
rinnetontilla tilava talo, rv.-57. 
Kunnostuksia tehty vuosien var-
rella, mm. keittiö- ja kylpyhuo-
neremontti sekä ikkunat ja käyt-
tövesiputkistoja uusittu. Pinnat 
pääosin vanhoja, mutta siistissä 
kunnossa. Vapautuu nopeasti. 
H. 135.000 € Arolantie 21 
OKT Orimattila 
Pakaa ....................123/149m2

4h+k+s+kph+khh+2wc. Halli-
rakennus 146m2. Rv.2011. Mah-
dollista rakentaa yksi huone 
lisää. Ei e-tod. Maalämpö, vesi-
kiertoinen lattialämmitys. Tontti 
1,145 ha. Porakaivo ja jätevesille 
pienpuhdistamo. Pihalla teko-
lampi ja iso kasvihuone. Vapau-
tuu nopeasti. H. 285.000 €
Männistöntie 91
Es su 18.10. klo 15-15.30
OKT Artjärvi 
Suurkylä ..............121/134m2

4h+k+khh+s/kph+2wc+3vh, 
autotalli. Rv.-02. Sähkölat-
tialämmitys, varaava takka. 
Järvimaisemat. Tontti 1980m2. 
H. 166.000 € Loukkaantie 1 
Es su 18.10. klo 13.30-14
OKT Artjärvi  
Vaivalankylä ........... 75/95m2

Vanha maatilan pihapiiri, jossa 
päärakennus (2h+k+kph/wc). 
Rv.1910 +toinen pienempi okt 
(2h+k+sauna)+aitta, navetta. 
Tontti 0,5 ha. Myydään irtaimis-
toineen. H. 80.000 €
Tottilantie 190 Artjärvi

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

Sanna
Nieminen

Nina
Talikka

040-829 0403
terttu.nieminen@
asuntohelmi.fi

040-722 4589
sanna.nieminen@
asuntohelmi.fi

0440-127 444
nina.talikka@ 
asuntohelmi.fi

KT Orimattila 
keskusta ..................... 58,5m2

2h+k+sauna+parveke. Rv.-89. 
Hissitalon kolmannen kerroksen 
mukava saunallinen kaksio aivan 
keskustassa. Taloyhtiössä käyttö-
vesiputket uusittu. Vh. 114.000 € 
Tullintie 4
KT Orimattila 
keskusta ..................... 47,5m2

2h+kk+kph+parveke. Rv.-74. 
Nätti pintaremontoitu hissita-
lon kaksio. Yhtiössä mm. käyt-
tövesiputket ja ikkunat uusittu. 
Myydään vuokrattuna. el=C.  
Vh. 68.500 € Palojoentie 5
KT Orimattila 
keskusta ........................ 70m2

3h+k+kph+parveke. Heti vapaa 
tilava kulmahuoneisto keskus-
tan palvelujen vieressä. Edulli-
nen vastike vain 2 €/m2. Talossa 
mm. käyttövesiputket ja ikku-
nat uusittu. El=D. Vh.74.500 € 
Erkontie 20
KT Orimattila 
Mäntylä ........................ 107m2

2h+tupakeittiö+sauna+wc+-
vh+parveke. Rv.-34. Ihana per-
soonallinen koti, kokonaan 
v.2005  uudistetut/remontoidut 
tilat vankkarakenteisessa tiili-
talossa.  Ei e.tod. Vh.175.000 € 
Urheilutie 7

RT Orimattila 
keskusta ........................ 37m2

1h+kk+kph/sauna+alkovi+va-
rasto+terassi. Rv.2011. Kaunis 
uudenveroinen saunallinen 
yksiö lähellä keskustan palveluja. 
E= C Vh. 97.000 € Lemmentie 3

RT Myrskylä 
keskusta ........................ 51m2

2h+avokeittiö+sauna+varasto. 
Rv.-99. Kaunis koti keskustan 
palvelujen vieressä. Vastike vain 
66,30 €, sähkölämmitys, vesi 
kulutuksen mukaan. Vapau-
tuu tarvittaessa nopeastikin. 
Vh.99.000 € Oikopolku 2 A 
RT Orimattila 
Lintula ............................ 86m2

3h+k+kph/s/wc+vh+khh+wc+-
varasto+autokatos. Avara ja 
kaunis päätyasunto, kaikki tilat 
siistissä kunnossa. Hoidettu iso 
takapiha-alue, katettu terassi 
sekä pienempi terassi talon 
päädyssä. Rv.2006. Ei e-tod. 
H.168.000 € Käpylinnunkaari 1 
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Käytä kasviksia enemmän

Lehtikaali ja omena
kantavat terveyttä!

Viime vuosina kasvisten suosio 
on kasvanut ja niitä käytetään 
entistä enemmän ruuanlaitossa 
ja välipaloina. Varsinkin nuoret 
ovat omaksuneet kasvisten ter-
veellisen vaikutuksen ja mikä 
parasta, nehän myös maistuvat 
hyvälle.

Extraa julkaisee kasviksiin 
liittyviä juttuja ja nyt kipaistiin 
K-Supermarketissa, jossa on aina 
runsas ja laadukas valikoima 
vihanneksia, juureksia, hedelmiä 
ja myös marjoja.

Hedelmä- ja vihannesosaston 
vastaava Anni Kallio kertoi leh-
tikaalista ja omenoista, joita löy-
tyy tähän vuodenaikaan myös 
kotimaisina.

- Lehtikaali on noussut suo-
situksi Orimattilankin seudulla. 
Paljon puhutaan sen hyvistä omi-
naisuuksista, sillä lehtikaalissa 
on paljon vitamiineja.

- Meillä K-Supermarketissa 
lehtikaalia löytyy kotimaisena, 
joka tulee Keskon kautta ja sitten aivan laadukasta Varpion Puu-

tarhan versomaista ruukkuleh-
tisalaattia.

- Lehtikaalia löytyy vihreänä 
ja punaisena, samaan ryhmään 
lisätään myös mustakaali sekä 
luomulehtikaali.

- Uutuutena on nyt Pirkka 
lehtikaalisuikaleet. Kannattaa 
tulla tutustumaan lehtikaaleihin, 
jotka sopivat moniin ruokiin ja 
salaatteihin. Niitä voi laittaa myös 
wokkeihin ja smoothie-juttuihin. 
Nyt on suurta intoa tehdä itse 
lehtikaalishipsejä, jotka fritee-
rataan öljyssä.

Omenat ovat
parhaimmillaan

- Meillä on lähes kymmenkunta 
erilaista omenalajiketta tarjolla 
K-Supermarketissa. Lajikkeet 
vaihtelevat vuodenaikojen 
mukaan ja juuri nyt on tarjolla 
myös kotimaisia omenoita, joita 
tulee Lohjansaaresta ja Ahve-
nanmaalta, Anni selvittää.

Pääsääntöisesti ulkomailta 
tulevat omenat ovat Italiasta, 
Ranskasta, Puolasta ja Hollan-
nista. 

- Kotimainen omena on pikkai-

sen kalliimpaa kuin ulkomaiset 
lajikkeet, ja ne ovat laadukkaita 
joka tavalla.

Tarjolla on myös granaattio-
menaa, jonka on todettu olevan 
oikea terveyspommi.

- Granaattiomenan seson-
kiaika on alkamassa, sillä se 
tulee Perusta, jossa sato on juuri 
parhaimmillaan, Anni selvittää.

Omenasta on moneksi, se on 
oiva välipala, se sopii myös sa-
laatteihin ja leivontaan. Omena 
päivässä pitää terveenä, sanotaan.

Lisää infoa ja kasvisten ruoka-
ohjeita löytyy: www.ruokapiste.fi

- Meillä on monipuolinen valikoima lehtikaalia ja omenoita, Anni esittelee.

Tässä Varpion ver-
somaista lehtikaalia, jota 
voi kasvattaa ruukussa 
kotona ja ottaa siitä aina, 
kun tarvitsee.

Tiinan vinkit kasviksista
Ravitsemusasiantuntija Tiina Hälvä antaa Olan Extraa -lehden 
lukijoille tietoa ja terveysvinkkejä kasviksista.

Tässä on nyt ajankohtaista asiaa lehtikaalista ja omenoista, 
joita kannattaa suosia ruokavaliossaan.

Lehtikaalin terveysvaikutukset:

Lehtikaalista on noussut ihmisten suosikkikasvis. Eikä syyttä, 
karun ja vaatimattoman näköinen kasvis on oikea todellinen 
ravintopakkaus. Lehtikaali on erittäin kestävä kasvi, joka kestää 
hyvin kylmää. Lehtikaalissa on huima ravintoaineiden koko-
naismäärä, koska se imee maaperästä jokseenkin kaiken 
käyttökelpoisen ravinteen. Suolisto rakastaa lehtikaalia, koska 
lehtikaali sisältää runsaasti kuitua. Lehtikaali sisältää myös 
runsaasti karoteeneja, A-vitamiinia joka vahvistaa limakalvoja, 
B-ryhmän vitamiineja (lukuun ottamatta B12), C-vitamiinia, 
joka vahvistaa immuniteettia ja E-vitamiinia, joka suojaa soluja 
hapettumiselta. 

Omenan terveysvaikutukset:

Omenapuu on maailman laajimmalle levinnyt hedelmäpuu, joka 
on alkuaan kotoisin Keski-Aasiasta. Omena sisältää runsaasti 
vettä ja ravintoaineita. Omenasta on ihmisen suolistossa kai-
kenlaisiin pikkuvaivoihin apua pektiinikuidun vuoksi. Omenan 
kuidut laskevat kolesterolitasoja ja sitovat myrkkyjä suolistosta, 
kuten elohopeaa ja lyijyä. Kotimaiset omenat kannattaa syödä 
kuorineen, kuorissa piilee tyydyttymättömiä rasvahappoja, 
magnesiumia, karoteeneja ja rautaa. Huom! Kasvisuojeluaineet 
imeytyvät omenan kuoreen ja siksi ulkomailta tulleet omenat 
on hyvä kuoria.

Ystävällisin terveisin, Tiina

Tiina on ravitsemusasiantuntija/hypnologi 15 vuoden ko-
kemuksella Suomessa ja Ruotsissa, terveellisen luomuruoan 
puolestapuhuja, ja reseptiikan kehittäjä sekä ”Parempaa ruokaa” 
-kirjan idean ja teeman kehittäjä.

Fitfarmilla ph- ja Detox dietin kehittäjä/valmentaja (tuhansien 
naisten valmentaja).

www.bestshape.fi
Tiinan blogi:https://tiinahalva.wordpress.com/

Pitsituvan joulu

Isänpäivämyyjäiset
Isänpäivämyyjäiset Niinikoskella 7.11.2015 klo 11-14

Järj. Niinikosken kyläyhdistys.

Joulutapahtuma Pitsituvalla 14.11.2015 klo 10-14 Kehräämön 
Puotikuja, os. Pakaantie 1

Järj. Heinämaan Pitsinkutojat ry.
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Orimattilan Osuuspankin asiakaslehti

Syksy 2015
110 vuotta Yhdessä hyvä tulee.

ILMOITUS

Tervetuloa myrskyläläiset
ja erityiskiitos omistaja-asiakkaille

t l k läläi t

Yhteisen taipaleen 
ensimmäiset askeleet otettu

Juhlavuosiin osunut 110-vuoti-

aan Orimattilan Osuuspankin ja 

100-vuotiaan Myrskylän Osuus-

pankin odotettu yhdistyminen on 

nyt totta. Myrskylässä aukiolo-

aikamme ovat nyt laajentuneet 

mahdollistaen palvelujen saami-

sen ajanvarauksella myös perin-

teisen pankkiajan jälkeen.

Sulautuminen on mahdollistanut 

lisäresurssoinnin paitsi henkilöasi-

akkaiden asiantuntijapalveluihin 

myös yritysasiakasliiketoimintaan 

maa- ja metsätalousyritykset mu-

kaan lukien sekä lakipalveluihin. 

Lisääntyneet voimavarat koituvat 

luonnollisesti myös myrskyläläis-

ten asiakkaiden hyväksi. 

Kiitos luottamuksesta: 
10 miljoonan euron 
Tuotto-osuusanti 
myytiin loppuun

Omistaja-asiakkaamme tekivät 10 

miljoonan euron sijoitukset omaan 

pankkiinsa ennätysajassa; reilussa 

vuodessa. Samalla kun tällä erää 

toteamme annin päättyneeksi, 

haluamme kiittää luottamuksesta 

kaikkia Tuotto-osuuksia merkin-

neitä asiakkaita. Tälle luottamuk-

selle on toki vahvat numeraaliset 

perusteet; pankin omat varat ko-

konaisuudessaan ovat noin 40 

miljoonaa euroa, josta omista-

ja-asiakkaiden sijoituksen muo-

dostavat siis noin 25 prosenttia.

Pankkimme riskiin suhteutettu 

vakavaraisuusaste lähentelee 80 

prosenttia, kun lakisääteinen mi-

nimivaatimus luottolaitoksille on 

8 prosenttia.

Myös juhlavuonna olemme 
kasvaneet ja toimineet 
kannattavasti

Pankin 110-vuotisjuhlavuosi on 

ollut menestys myös taloudellises-

ti; maailmanlaajuisista haasteista 

huolimatta olemme kyenneet kas-

vamaan suunnitellusti. Liikevoitto 

ei toki ole aivan viimevuotisella 

ennätystasolla, mutta kuitenkin 

normaalivuotta parempaan tulok-

seen ollaan päätymässä. 

Juhlavuonna on luonnollisesti 

syntynyt juhlakuluja ja olemme 

myös kantaneet paikallista vas-

tuullisuutta osallistumalla niin 

urheilun kuin kulttuurinkin tu-

kemiseen normaalivuotta aktiivi-

semmin. Lisäksi säilyttänemme 

asemamme yhtenä kaupunkimme 

suurimmista veronmaksajista. 

Digitalisaation ja konttori- 
palvelun onnistunut liitto

Monet rahoitustoimialan yrityk-

set ovat etenevän digitalisaation 

nimissä lopettaneet konttoripalve-

luitaan erityisesti käteisen rahan 

käsittelyyn liittyen. Orimattilan 

Osuuspankissa yritämme kun-

nianhimoisesti kulkea sähköisten 

palvelujen edelläkävijänä mah-

dollistamalla asiakkaillemme mm. 

verkkoneuvottelut, mutta pyrim-

me kuitenkin huomioimaan mm. 

seniorikansalaisten palvelutarpeet 

konttoriasioinnin osalta.

Jälleen kerran esitän omasta ja 

henkilökuntamme puolesta läm-

pimän kiitoksen kaikille asiak-

kaillemme luottamuksesta meitä 

kohtaan. Teemme parhaamme, 

että jatkossakin olemme tämän 

luottamuksen arvoisia. 

Jukka Sipilä 
toimitusjohtaja

Pankin 110-vuotisjuhlassa 
esiintyneen Arttu Wiskarin 
musiikki vetoaa myös toimitus-
johtaja Jukka Sipilään.
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Sijoittajalla näköpiirissä vaihtelevia aikoja 
ja mahdollisesti suuriakin tuottoja

Sijoituspalveluissa tapaat tutut tekijät Orimattilasta, vasemmalta pankinjohtaja Iikka 
Laurikainen, sijoitusneuvojat Pia Mandelin ja Taru Paukkula sekä sijoitusasiantuntija 
Marja Rajamäki. Kuvasta puuttuu sijoitusneuvoja Mirva Vilponen, joka on jäänyt 
syyskuun lopussa äitiyslomalle. Onnea Perheelle!

Yrityspalveluiden yhteyshenkilöinä toimivat vasemmalta yritysneuvoja Teija Niitty-
nen, yritysrahoituspäällikkö, Merja Viljanen, pankinjohtaja Mikko Purmonen, maa- ja 
metsätalousasiakkaiden rahoitusasiantuntija Taina Pöllänen, toimitusjohtaja Jukka 
Sipilä ja sijoitusasiantuntija Marja Rajamäki.

TARU PAUKKULA on asi-

akkaillemme tuttu Myrskylän 

konttorista. Taru on ollut jo 

ennen fuusiota Orimattilassa  

työkierrossa, joten molemmat 

konttorit ja toimintatavat ovat 

tuttuja jo entuudestaan. Taru 

siirtyy nyt sijoitusneuvojaksi ja 

on jatkossa tavattavissa molem-

missa konttoreissa viikoittain.

OSAKEMARKKINA on edelleen plussalla 

vuoden alun tilanteeseen verrattuna, vaikka 

viime kuukausina on paikoin ollutkin kyl-

mää kyytiä. OP on nostanut suositukses-

saan osakkeet ylipainoon.

”Näkemyksemme mukaan osakkeiden 

arvot ovat laskeneet jo riittävän alas, jotta 

houkutteleva tuotto korkotuotteisiin verrat-

tuna olisi mahdollista saavuttaa. Osakkei-

den nykyinen hinnoittelutaso ennakoi mata-

lana pysyttelevää maailmantalouden tilaa”, 

toteaa Laurikainen.

Turvallista tuottoa on saatavilla
Sijoitusasiantuntija Marja Rajamäki muis-

tuttaa, ettei koroista ole tulevinakaan ai-

koina odotettavissa tuottoa. Varovaisenkin 

säästäjän olisi parempi ostaa vaikka pää-

omaturvattua sijoitusobligaatiota, jossa on 

joko pääoma kokonaan turvattu tai suurim-

man mahdollisen menetyksen määrä rajattu 

alle 10%:iin sijoitusaikana. Kerromme mie-

lellämme lisää näistäkin vaihtoehdoista.

Säännöllinen säästäminen 
on nyt hyvä valinta

Sijoitusneuvoja Pia Mandelinin vinkki 

säästäjälle on ajallinen hajauttaminen. Yk-

sinkertainen tapa pikkuhiljaa ja huomaa-

matta vaurastuttaa talouttaan on jatkuva ja 

säännöllinen säästäminen.

”Kun osuuksia ostetaan joka kuukausi, ei-

vät yksittäiset heilahtelut vaikuta niin pal-

jon koko sijoituksen arvoon. Tämä koskee 

niin pieniä kuin suurempienkin summien 

sijoittamista. Kun aika on rahaa, niin pitkä 

aika on paljon rahaa.”

Mukana paikallisissa hankkeissa
PAIKKAKUNNALLA muutaman vuo-

den ajan toiminut Maxirakennus Oy on 

kesän aikana aloittanut uusimman rivi-

talohankkeen rakentamisen. Yrityksessä 

on mukana Matti Korkeamäen lisäksi 

rakennustöistä vastaava Marko Purtilo.
Yritys on aikaisemmin rakentanut pie-

nempien kohteiden lisäksi Orimattilaan 

yhden rivitalon, joka valmistui keväällä 

2015. Nyt käynnissä oleva hanke, jossa 

rakennetaan yhdeksän huoneiston rivi-

talo Vihtorintielle Arolan alueella Ori-

mattilaan, on yrityksen tähän mennessä 

suurin. Erinomaisella sijainnilla ja käyt-

tökustannuksiltaan edullisella maaläm-

möllä varustelluista asunnoista on kuusi 

vielä myynnissä. Rivitalon on tarkoitus 

valmistua alkukesästä 2016. Orimattilan 

Osuuspankki toimii kohteen RS-pankki-

na.

Matti Korkeamäen yhteyshenkilönä on 

jo yli 10 vuoden ajan toiminut yritysra-

hoituspäällikkö Merja Viljanen. Lukui-

sissa yrityksissä mukana oleva Matti 

kuvaa yhteistyötä kumppanuudeksi, 

joka perustuu mutkattomuuteen ja mo-

lemminpuoliseen luottamukseen. Tavoi-

tettavuus on Matin mielestä yksi yhte-

yshenkilön ehdottomasti tärkeimmistä 

ominaisuuksista. 

Yritysrahoituspäällikkö Merja Viljanen ja Maxirakennus Oy:n Matti Korkeamäki.

Yrityspalveluiden
organisaatio uudistuu
YRITYSPALVELUIDEN organisaatiota 

uudistetaan osana Myrskylän Osuuspankin 

sulautumista Orimattilan Osuuspankkiin. 

Yritysasiakasliiketoiminnasta vastaavana 

pankinjohtajana toimii jatkossa Myrskylän 

Osuuspankin entinen toimitusjohtaja Mik-
ko Purmonen, jolle Orimattilan Osuus-

pankki on jo entuudestaan tuttu. 

Viimeiset neljä vuotta kahdessa eri 

osuuspankissa toimitusjohtajana toiminut 

Purmonen on työskennellyt pankkiuransa 

alussa Orimattilan Osuuspankissa yli seit-

semän vuoden ajan. 

Vetovastuun yritysasiakasliiketoiminnas-

ta Purmonen ottaa vastaan positiivisin 

odotuksin. Orimattilan Osuuspankki on 

saavuttanut merkittävän markkina-ase-

man toimialueensa yritysasiakkuuksista 

pitkäjänteisellä ja asiakaslähtöisellä toi-

mintatavalla. Se kertoo myös paikallisen 

pankin vastuullisesta toiminnasta oman 

paikkakunnan kehittämiseksi. Tätä vas-

tuullisuutta ja paikallisen yritystoiminnan 

kehittämistä on tarkoitus vaalia myös jat-

kossa, toteaa Purmonen.

Yritysten yhteyshenkilöinä toimivat yri-

tysrahoituspäällikkö Merja Viljanen, 
yritysneuvoja Teija Niittynen, maa- ja 

metsätalousasiakkaiden rahoitusasiantun-

tija Taina Pöllänen ja sijoitusasiantuntija 

Marja Rajamäki. Yhteyshenkilön kautta 

asiakas saa yhdellä yhteydenotolla käyt-

töönsä koko yrityspalvelutiimin osaamisen 

niin pankki- kuin vakuutuspalveluissa.

* Keskittäjä on sekä OP-bonusasiakas että Pohjolan etuasiakas.  

 bonuksiin oikeuttavaa asiointia. Etuasiakas on sellainen asiakas, 
 jolla on vakuutus kolmesta eri vakuutusryhmästä Pohjolassa.

Tarjouksemme pankki- ja vakuutus-
asiointinsa keskittäneelle*:

Vähimmäistalletus

 

5 000 €

Talletusaika

 

6 kk

Korko p.a.
 

2,25 %

Tarjouksen voimassaoloaika 27.11.2015 asti

Sijoituksesta puolet sijoitetaan tuottotilille ja puolet
yhdistelmä- tai osakerahastoon tai Pohjola Pankin

Tule käymään tai soita OP 010 257 1551
 puhelinpalveluun ja kysy lisää!

Tuottotilin korko ja  
sijoitus rahastoon,  
vakuutukseen  
tai indeksilainaan.

keskittäjälle!*

2,25%

liikeellelaskemaan indeksilainaan tai OP-sijoitus-
vakuutukseen.

OP-bonuksia kertyy Osuuspankin omistaja-asiakkaalle, jolla on

Juhlatarjous
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Tuntemistiedot keskiössä

Kuvassa päivittäisten palveluiden tehotiimi. Vasemmalta palveluneuvoja Paula Vinko, 
harjoittelija Piia Stolpe, palveluneuvojat Mirja Vapamaa, Sirpa Kataja, myyntipäällik-
kö Hanna Antikainen, palveluneuvojat Ulla Tiilikainen ja Marjut Iivanainen.

VIIME aikoina moni asiakkaamme on 

törmännyt pankissa asioidessaan kum-

mallisen kuuloisiin kysymyksiin muun 

muassa poliittisesta vaikutusvallasta ja 

verovelvollisuudesta USA:han. Kysymyk-

set esitetään sekä uusille että nykyisille 

asiakkaille ja selvitysvelvollisuus koskee 

kaikkia pankkeja. Taustalla on rahanpe-

sulaki, joka velvoittaa pankit tuntemaan 

asiakkaansa.

”Lainsäädännön muuttumisen lisäksi 

kysymysten esittämiseen vaikuttaa se, 

että pankissa asioidaan nykyisin har-

vemmin, eikä asiakkaita enää välttämät-

tä tunneta samalla tavalla kuin ennen”, 

Marjut Iivanainen kertoo.

Tietoja kysytään sekä tapaamisten yh-

teydessä konttorissa että puhelimessa. 

Nyt myös verkkopankissa pystyy täyt-

tämään omat tuntemistietonsa itselleen 

parhaiten sopivana aikana.

”Asiakkaan tunteminen on myös tur-

vallisuuskysymys, sillä asiakkaan sään-

nöllisten tulojen ja menojen tuntemisella 

pystytään estämään väärinkäytöksiä”, 

lisää Piia Stolpe. 

Lähimaksu ilahduttaa 
helppoudellaan

Lähimaksaminen mahdollistaa pienten 

ostosten maksamisen helposti ja nopeas-

ti ilman tunnusluvun näppäilemistä.

”Lähimaksamisen avulla pankkikortin 

tunnusluku ei päädy ulkopuolisten tie-

toon. Vahingossa toisen ostoksia ei pää-

dy maksamaan, sillä kortti täytyy viedä 

aivan maksupäätteen kylkeen”, tietää 

Mirja Vapamaa.

Alle 25 euron ostokset hoituvat uuden 

maksutavan avulla. Lähimaksamiseen 

soveltuvan kortin tunnistaa kortissa ole-

VIRPI IKONEN on tuttu 

asiantuntija myrskyläläi-

sille jo vuodesta 2006.

Rahoitusasiantuntijan 

toimenkuvaan kuuluu jat-

kossa muun muassa  asi-

akastapaamisia ja pankin 

hallinnollisia tehtäviä mu-

kaan lukien asuntovuok-

raus. Aktiivisen liikkujan 

voit kohdata myös lenk-

kipolulla, hiihtoladulla 

ja tanssilavoilla. Virpi on 

tavattavissa molemmissa 

konttoreissamme. Terve-

tuloa!

vasta radioaaltojen kuvasta. Yli 25 euron 

ostokset maksetaan yhä perinteisesti lait-

tamalla sirukortti laitteeseen ja näppäile-

mällä tunnusluku.

”Muistathan aina suojata tunnuslukusi 

huolellisesti! Siinä missä lähimaksami-

nenkin lisää turvallisuutta, niin kannat-

taa ehdottomasti huolehtia myös pank-

kikortin käyttörajoista”, muistuttaa Sirpa 

Kataja.

Oman kortin käyttörajoja pääsee käte-

västi muuttamaan verkkopankissa. 

Vaivatonta laskunmaksua
”E-lasku on ehdottomasti helpoin ja 

edullisin tapa hoitaa laskunmaksua”, 

vinkkaa Ulla Tiilikainen.
E-lasku tupsahtaa suoraan verkkopank-

kiin ja halutessaan sen saa maksuun au-

tomaattisesti. Laskun tiedot voi tarkistaa 

verkkopalvelusta kahden vuoden ajan, 

joten enää ei tarvitse arkistoida papereita 

ja tulevan postin määrä vähenee. Kätevä 

e-lasku on ympäristöystävällinen vaihto-

ehto ja nykyisin laskujen käsittely onnis-

tuu myös OP-mobiilissa.

”Monien laskuttajien kohdalla verk-

kopalvelu ehdottaa laskun muuttamista 

e-laskuksi maksamisen yhteydessä. Li-

säksi e-laskun voi tilata palvelusta ha-

kemalla laskuttajan nimellä. E-laskun 

tilaamisen yhteydessä kannattaa olla 

mukana viimeisin lasku, sillä usein las-

kuttaja pyytää yksilöintitietona laskun 

viitenumeroa”, opastaa Paula Vinko.

Korot jatkavat 
ennätyksellisen alhaisina
VELALLISEN arkea on helpottanut jo 

usean vuoden ajan poikkeuksellisen al-

haiset lainakorot, eikä tiedossa ole no-

peaa koron nousua lähivuosinakaan. 

Korkotilanne tosin muuttuu jatkuvasti 

maailman talouskehityksen mukaan, 

joten muutokset voivat olla nopeita ja 

yllättäviäkin. Asiakas voi halutessaan 

suojata asuntolainansa korkokatolla. 

Korkokattoisessa lainassa asiakas tietää 

jo ennakkoon, mille tasolle korko voi 

korkeimmillaan nousta korkokaton voi-

massaoloaikana, mutta asiakas hyötyy 

myös alhaisesta korkotasosta. Kyseessä 

on siis ikään kuin vakuutus korkojen 

nousua vastaan.

”Hinta tällaiselle suojaukselle on nyt 

painunut houkuttelevan alhaiseksi”, 

toteaa rahoitusasiantuntija Taina Pöllä-
nen. Korkokaton saa muuten myös van-

haan lainaan!

Korkojen ollessa alhaalla kannattaa 

myös varautua tulevaisuudessa varmasti 

nousevaan korkoon. Hyvä ja kaikille so-

piva tapa on jatkuva säästäminen. Lainan kuukausi-

maksun ohessa säästät säännöllisesti vaikkapa itsellesi 

sopivaan rahastoon. Oman talouden kulutus sopeutuu 

jo heti alussa tulevien vuosien koron nousuun, eikä 

yllätyksiä siksi pääse syntymään. Samalla on kerätty 

mukava puskurirahasto yllättävien tilanteiden varalle.

Kyllä lainaa saa!
Kyllä lainaa saa, kun omat asiat on hoidettu hyvin ja 

hanke on mitoitettu oikein. Myönteiseen lainapäätök-

seen voi itse vaikuttaa mitoittamalla pankin kanssa 

hanke oikean suuruiseksi, hoitamalla omat raha-asiat 

huolellisesti ilman maksuhäiriömerkintöjä, säästämäl-

lä hyvissä ajoin tarvittavaa omarahoitusosuutta ja var-

mistamalla mahdollisesti tarvittavien lisävakuuksien 

saatavuus silloin, kun oma omaisuus ei ihan riitä. 

Lainan oikea mitoitus eli maksukyvyn riittävyys on se 

kaikkein tärkein, muilla tekijöillä voidaan tukea hank-

keen onnellista läpimenoa. 

Nuorille ensiasunnon ostajille suosittelemme 

ASP-säästämistä. ASP:in tavoitteena on säästää 10 % 

hankittavan asunnon arvosta, jonka myötä ASP-lai-

naan on mahdollista saada maksuton valtiontakaus, 

eikä muita vakuuksia tarvita. ASP-lainalla on myös 

maksuton korkotuki, joka suojaa ensiasunnon ostajaa 

koronnousun vaikutuksilta!

Asiantuntijamme palveluksessasi. Vasemmalta maa- ja metsätalousasiakkaiden 
rahoitusasiantuntija Taina Pöllänen, rahoitusneuvojat Taina Vainio, Kristian Nyberg, 
Hanne Jantunen ja Auli Rantala.

Turvaa itselle ja lähimmäiselle

Lataa Pivo puhelimeesi.
Saat enemmän irti 
lompakostasi.

Download from
Windows Store
Download from
Windows Store

Maksuton sovellus ensimmäisenä OP:n asiakkaille.

VAHINKOJA sattuu eikä 

niitä kaikkia voi ennakoi-

da. Omaan tai lähiomai-

sen terveyteen tai henkeen 

kohdistuvat vahingot 

ovat niitä, joita kukaan 

ei kohdalleen toivo. Koti 

ja omaisuus vakuutetaan 

yleensä kattavasti, mutta 

se tärkein, eli henkilöt, jää 

usein liian vähälle huo-

miolle. Henkilöön kohdis-

tuviin vahinkoihin ja sitä 

kautta esimerkiksi asiak-

kaan lainanmaksukykyyn 

vaikuttavia suojauksia 

tehdään reilusti aiempaa 

enemmän, mutta edelleen 

kokonaistaso on melko 

alhainen. Tapaturmissa 

nopea ammattimaiseen 

hoitoon pääsy on toipumi-

sen kannalta ensiarvoisen 

tärkeää.

”Uudistuneet henkilöva-

kuutuksemme tarjoavat 

markkinoiden kattavim-

man valikoiman yksilölli-

siä ratkaisuja. Aina ei ole 

järkevää vakuuttaa mutta 

joskus olemassa olevaa 

turvaakin on syytä täyden-

tää esim vapaa-ajan har-

rastusten lisenssivakuu-

tusten osalta.” muistuttaa 

itsekin aktiivisena jalka-

palloäitinä toimiva myyn-

tineuvoja Mirka Sorsa.

Nyt jos koskaan sinun 

kannattaa tulla tekemään 

toimiva kokonaisuus tur-

vien osalta, eikä vähiten 

jokaiselle keskittäjälle 

kuuluvan noin 10 % mak-

suedun vuoksi.

Myyntineuvojat Minna Härkönen ja Mirka Sorsa.
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Orimattilan OP-Kiinteistökeskus
Eläintarvikeliike Vahva Tassu
Veikon Kone
Kankaanmäen Fixus autohuolto
Kenkätalo Mascotti
Kivipaja Korutasku
Kukka- ja Hautauspalvelu Henriikka 
Kynttiläpaja Maria Drockila
Sähköasennus Olin & Tuomiset
Värisilmä, Orimattilan Tapetti ja Väri
Kumi- ja Lasihuolto Potinkara
Instrumentarium
Pieni Kultapuoti
Gym 23
Kysy lisää eduista suoraan yhteistyökumppaneiltamme!

Asiakasomistajuudesta on merkintä pankkikortin vasemmassa
alareunassa. Asiakasomistajuudesta pyydetään mainitsemaan 
yhteistyökumppanin liikkeessä ennen maksutapahtumaa.

Puuttuuko yrityksesi listasta? Ota yhteyttä iikka.laurikainen@op.fi

Paikallisia etuja
Orimattilan Osuuspankin
omistaja-asiakkaille tarjoaa:

Asuntokauppa nyt
VAIKKA asuntomarkkinoiden yleinen 

tila on ollut heikko vuodesta 2013, kaup-

paa kuitenkin tehdään. Välittäjien käytös-

sä olevan kauppahintatilaston mukaan 

kauppojen lukumäärät ovat pudonneet 

ja myyntiajat pidentyneet vuositasolla. 

Lahden ja Orimattilan seudulla hintata-

so on kuitenkin säilynyt lähes ennallaan. 

Kauppojen lukumäärissä kuvaavaa on 

se, että Orimattilassa omakotitalokaup-

poja tehtiin 88 kpl vuonna 2012 ja 38 kpl 

vuonna 2014. Tänä vuonna kauppoja on 

tehty jo 43 kpl, joten suunta on reilusti 

ylöspäin!

Uskoa markkinoiden paranemiseen on. 

Uusia asuntoja rakennetaan jatkuvasti ja 

erilaiset asumistarpeet pitää ottaa huo-

mioon. Kaikki lähtee kuitenkin siitä, että 

kun on asunnon oston tai myynnin tarve, 

ei jäädä miettimään ja odottamaan tilan-

teen muuttumista, vaan laitetaan rattaat 

pyörimään. Oleellista on että asunnon 

hintapyyntö ja myyntiaikaodotus on rea-

listinen. Tässäkin välittäjän kokemus ja 

osaaminen on tärkeää. 

Alalla tullaan kokemaan muutos vuo-

denvaihteessa 2016, kun vähintään puo-

lella kiinteistönvälitystoimistojen myyn-

tiin osallistuvista välittäjistä tulee olla 

LKV-tutkinto. Muutoksen takia osa alalla 

toimivista välittäjistä joutuu väistämättä 

jättämään tehtävänsä. Keskuskauppaka-

marin puolesta LKV-kokeita järjestetään 

vuoden 2015 aikana yhteensä kolme ker-

Myyntipäällikkö Mika Nyman
MIKA NYMAN, 34 v., 

kiinteistönvälittäjä, LKV, 

YKV, AKA/KHK, koti-

paikka Lahti, perheeseen 

kuuluu kaksi teini-ikäistä 

nuorta. Toiminut kiinteis-

tönvälittäjänä reilut 13 

v., joista viimeiset kaksi 

vuotta yrittäjänä.

Palaan takaisin ennes-

tään tuttuun OP Ryhmään 

ja Orimattilan toimipis-

teeseen. Olin Orimattilan 

OPKK:n palveluksessa 

vuosina 2005 - 2007, jon-

ka jälkeen jatkoin Lahdes-

sa OPKK:n välittäjänä. 

Työn ohella olen luot-

tamustehtävissä SKVL:n 

(Suomen Kiinteistönvä-

littäjäliitto ry) Eettisen 

toiminnan valiokunnan 

jäsen ja paikallisyhdis-

tyksen hallituksessa. Hä-

meen Kauppakamarissa 

toimin kansainvälistymis- 

ja kasvuvaliokunnassa. 

Lisäksi minulla on n. 10 

vuoden kokemus hallitus-

työskentelystä taloyhtiöis-

sä. 

Harrastuksiin kuuluu 

jääkiekon seuraamisen ja 

pelaamisen ohella kesäi-

sin frisbeegolf ja kalastus. 

Olen myös aktiivisesti mu-

kana Lahden Nuorkaup-

pakamarin toiminnassa, 

hallitustyöskentelyssä ja 

projektien parissa.

Ota yhteyttä!

taa normaalin kahden sijasta.

Meillä Orimattilan OPKK:ssa tämä asia 

on kunnossa ja muutoinkin OP Ryh-

mässä on tavoitteena, että kaikilla vä-

littäjillämme olisi LKV-tutkinto. Panos-

tamme myös jatkossa koulutukseen ja 

henkilöstön ammattitaidon ylläpitoon. 

On myös asiakkaillemme tärkeää, että 

olemme luotettava ja ammattitaitoinen 

välitysliike.

Jussi Mattila, Mika Nyman ja Juha Siivonen.

Lainopilliset palvelut osana 
palvelukokonaisuutta
PANKISTAMME on jo 

kymmenien vuosien ajan 

saanut lainopillisia palve-

luja, joiden tarpeen suurin 

osa meistä kohtaa jossain 

vaiheessa elämää. Lakiasi-

antuntija Merja Lindholm 

palvelee teitä erityisesti 

perhe- ja perintöoikeu-

dellisissa asioissa, joihin 

kuuluvat mm. perunkir-

joitukset, perinnönjaot, 

testamentit, avioehdot ja 

ositukset. Myös kauppa-

kirjojen laadinta hoituu 

hänen kauttaan. Taustalla 

lainopillisten palveluiden 

asiantuntijana toimii va-

ratuomari, oikeustieteen 

maisteri Jukka Sipilä ja 

lisäksi käytettävissämme 

on OP Ryhmän lakimies-

ten asiantuntijuus. 

OP-bonuksilla voi mak-

saa myös lainopillisten 

palveluiden palkkioita.

Merja Lindholm ja Jukka Sipilä.
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(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

Lukulasit itselle /puolisolle
Yleislasit lapselle/opiskelijalle
Aurinkolasit
voimakkuuksin

KYSY LISÄÄ MYYMÄLÄSTÄ

Ei muita alennuksia.

Avaa tili!
Saat 12 kk
korotonta

maksu-
aikaa!

Ostaessasi uutuusmalliston silmälasit,
saat KAUPAN PÄÄLLE esim.

osta 1:lle
saat 2:lle

SILMÄLÄÄKÄRIT
Pe  11.9. Jukka Siitonen
Ti   15.9. Ritva Lemola
Pe  18.9. Aleksi Sarkola
Ma  21.9. Ilkka Puusaari

SILMÄLÄÄKÄRIT:
To 8.10. Jukka Siitonen
Ma 12.10. Ilkka Puusaari
Ti 13.10. Ritva Lemola
Pe 16.10. Aleksi Sarkola
Ti 27.10. Jukka Siitonen

SILMÄLÄÄKÄRIT:
Pe 16.10. Aleksi Sarkola
Ti 27.10. Jukka Siitonen
Ma 2.11. Ilkka Puusaari
Ke 4.11. Ritva Lemola

Huolehdi
silmistäsi

Näkökulma

- Silmälääkärin tutkimuksessa 
olisi hyvä käydä ensimmäi-
sen kerran viimeistään silloin, 
kun täyttää 45 vuotta, aloittaa 
optikko Salla Salmela Ori-
mattilan Näkökeskuksesta.

- Monet silmäsairauksista 
ovat sellaisia että ne eivät 
oireile aluksi ollenkaan, 
esimerkiksi glaukooma eli 
silmänpainetauti.

- Useat Suomessa esiin-
tyvät silmäsairaudet ovat 
myös perinnöllisiä, joten riskit 
kannattaa selvittää hyvissä 
ajoin. Lääkärit suosittelevat, 
että tarkastuksissa olisi hyvä 
käydä n.2-3 vuoden välein, 
jollei lääkäri ohjeista toisin, 
jatkaa Salla.

- Meillä on nykyisin neljä 
silmälääkäriä: Ilkka Puusaari, 
Jukka Siitonen, Aleksi Sar-
kola ja Ritva Lemola, jotka 
pitävät vakituisesti vastaan-
ottoa. Joustava yhteistyö sil-
mälääkäreiden kanssa takaa 
asiakkaille aina hyvää ja asi-
antuntevaa palvelua, olipa 
sitten kyseessä silmälasien 
uusiminen tai esimerkiksi 
lähetteen saaminen kaihi-
leikkaukseen.

- Ajanvaraaminen onnistuu 
helposti ja kätevästi joko soit-

tamalla puh. 03-7772700 tai 
myymälästä suoraan.

- Pidetään itsestämme ja 
silmistämme huolta, sillä hyvä 
näkeminen pitää elämälaa-
dun korkealla, muistuttaa 
Salla lopuksi.

**Kuukaudenvinkki:
Kuivasilmäisyydestä kärsi-

ville on saatavana loistava 
uusi tuote, Kuivan Silmän 
Omega. Kysy lisää myymä-
lästä!

Salla Salmela ja Saana Mäkelä kertovat mielel-
lään lisää Kuivan Silmän Omegasta.

Liikunta – terveys – hyvinvointi

Hyviä terveysvinkkejä
Juttusarjassa kerrotaan miten 
tulisi hoitaa omaa terveyttään 
ja voida hyvin. Esitellään tuttuja 
ja vähemmän tuttuja henkilöitä, 
jotka kertovat miten he hoitavat 
kuntoaan ja pysyvät terveinä, kun 
ravintojututkin ovat kohdallaan. 

Luvassa on liikunnan riemua 
ja vähemmän sairastamista. 
Terveellisiä elämäntapoja ja 
hyvinvointia, joka näkyy myös 
iloisena mielenä. Ja se on 
meidän jokanaisen ja -miehen 
oikeus. Nyt kerromme miten 
orimattilalainen Krista Laurila 
hoitaa omaa kuntoaan.

- Olen 39-vuotias parturi-kam-
paaja, meikkaaja-maskeeraaja 
ja kouluttaja. Pidin Käkeläntiellä 
kuusi vuotta parturi-kampaamoa 
(Kisse), jonka lopetin jäädessäni 
äitiyslomalle, Kisse kertoo. 

- Nyt olen opiskellut Pajulah-
dessa liikunnan ammattitutkin-
toa, jonka yhteydessä suoritan 
myös Personal Trainer -koulu-
tuksen. 

Kristan ajatus alanvaihdosta tai 
paremminkin lisäkoulutukses-
ta lähti omasta liikuntainnosta 
ja sairastumisesta krooniseen 
suolistosairauteen.

- Ja olenhan jo aiemmalla alal-
lanikin aina sanonut ulkoisen ja 
sisäisen kauneuden kulkevan 
käsikkäin. Meikillä, hiuksilla 
ja vaatteilla voi toki paikata ja 
muokata itseään, mutta kyllä 
kaikki lähtee sisältä. 

- Liikunta pitää yllä toiminta-
kykyämme ja terveyttämme, 
ennaltaehkäisee ja jopa hoitaa 
sairauksia, tuo virkeyttä ja lisää 
jaksamista sekä onnistumisen 
tunteita. Se parantaa itseluot-
tamustamme, kehontunte-
mustamme ja vaikuttaa myös 
ulkonäköömme

Kristan vuoden kestänyt kou-
lutus alkaa olla loppusuoralla ja 
suunnitteilla on laittaa jälleen 
firma pystyyn loppuvuodesta. 
Kisse palaa siis hommiin!

- Tarjoan hyvinvointi- ja elä-

mäntapavalmennusta yksilöille ja 
pienryhmille. Kestävät elämän-
tapamuutokset vaativat aikaa, ei 
pikadieettejä, eikä mahdottomia 
ravinto- ja treeniohjelmia, jossa 
unohdetaan valmennettavalla 
olevan muutakin elämää. 

Pitää liikkua!

- Olen aina pitänyt liikkumisesta 
ja sen tuomasta tunteesta. Jollain 
tavalla voisi kai sanoa, että olen 
levoton sielu. En pysty istumaan 
kauaa paikallani, kun alkaa jo 
paikat puutumaan. Pääasiassa 
tykkään liikkua yksin, kodin ja 
työn vastapainoksi, ilman aika-
tauluja ja mieluiten ulkona, sillä 
säälläkään ei ole merkitystä vaan 

sillä mitä on päällä.
- Liikun monipuolisesti ja 

tykkään haastaa itseäni opet-
telemalla uusia taitoja tai pa-
rantamalla omia tuloksiani. Täl-
lä hetkellä lähintä sydäntä on 
luonnossa/metsässä liikkuminen, 
juokseminen, kehonpainoharjoit-
telu, kahvakuula, temppuilu ja 
erilaiset liikkuvuus- ja kehon-
huoltolajit. 

- Hoidan kuntoani jotta pysyisin 
mahdollisimman pitkään toimin-
takykyisenä ja terveenä. Pystyn 
liikunnan avulla vaikuttamaan 
myös sairauteeni. Liikunta pi-
tää pääni kasassa, puran sen 
avulla stressiä, saan selkeytet-
tyä ajatuksiani tai vastaavasti 
saan pääni kokonaan tyhjäksi 
ajatuksista.

Krista sanoo, että monipuolinen 
ruokavalio pitää yllä terveyttä 
ja parantaa suorituskykyä sekä 
jaksamista

- Mitään tiettyä ruokavaliota en 
noudata, mutta hyvinvointini ja 
terveyden takia pyrin välttämään 
valkoiset vehnähötöt, lisätyn so-
kerin ja maitotuotteiden käyttö on 
vähäistä. Käytän paljon puhtaita, 
mahdollisimman vähän proses-
soituja tuotteita. Paljon kasviksia, 
vihanneksia ja marjoja, kanaa, 
lihaa ja kalaa, hyviä rasvoja (ext-
ra-neitsyt- oliiviöljy, luomuvoi, 
kalaöljy, pähkinät, avokado) ja 
jonkin verran täysjyväviljatuot-
teita. Jos käytän maitoa, se on 
punaista luomumaitoa.

- Mutta kyllä minä herkuttelen-
kin, en kieltäydy vasta leivotusta 
marjapiirakasta ja pidän kark-
kipäivän koko perheen kanssa. 

- Orimattilassa on todella hyvät 
liikuntamahdollisuudet. Tarjonta 
on todella laajaa sekä ulkona, 
että sisällä liikkumiseen. www.
orimattilanliikuntapalvelut.fi on 
todella hyvä sivusto, josta näkee 
palvelujen tarjonnan. Myös mieli-
kuvitusta käyttämällä liikkuminen 
sujuu missä vaan.Kristalta sujuu vaikka kärrynpyörät!

- Ihminen on luotu liikkumaan, Krista sanoo. 

Meikillä, hiuksilla ja vaatteilla voi toki 
paikata ja muokata itseään, mutta kyllä 
kaikki lähtee sisältä. ”
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Tervetuloa tutustumaan!

Kauneutta katseeseen
Helppoa ja kestävää!

puh. 03-777 4074, Erkontie 6

Tuija on mukana kahden mallin kanssa
Pirä ittestäs hualta -tapahtumassa.

Tuija Arminen 
SKY-kosmetologi

Tavataan 17.10. Kehräämöllä!

KEHRÄÄMÖ

Tapahtuma tarjoaa
HYVINVOINTIA!!

hoitoja.
- Katso kaikki

-
myös facebookista

ILOISTA OLOA MEILLE KAIKILLE!

F R E I A

Osallistu ARVONTAAN!
Voit voittaa lahjakortin
tai mukavan tuotteen.

Tule mukaan luennolle!
Hellimön Mielenkeinu-tilassa
ajankohtaista terveysasiaa

Bemer-terapiasta klo 13-14.
Asiantuntijana Arja Pulkka,
jolta voit myös kysyä lisää.
Mukaan mahtuu n. 30 hlöä.

Tervetuloa - vapaa pääsy!

Pirä ittestäs hualta
Terveyttä, liikuntaa ja ravintojuttuja 17.10.

Pirä ittestäs hualta
la 17.10. klo 10-15 Kehräämöllä, mukana 
ovat seuraavat esittelijät ja yritykset:
Hoitohuone Freia ja Freian Puoti, Jaana 
Tärk - Organic Surge ja Good Kaarma-luon-
nonkosmetiikka, Magnetix Wellness-korut, 
-asusteet ja -hoitotuotteet, intialaisen pää-
hieronnan demoa.
Aloe vera Forever, Marjo Lehtovuori, Lahti
Alfa Mover, tarjolla liikkumisen iloa tietysti!
Nyt kannattaa tulla tutustumaan jumppiim-
me ja meidän ihaniin ohjaajiin 
10.00-11.00 Spinning - Paula (aerobinen, 
peruskestävyyttä ja hapenottokykyä paran-
tava)
10.00-11.00 Lm Bodycombat - Jonna (yh-
distelmä aerobista ja lihaskuntoliikuntaa)
11.15-12.15 Lm Bodypump - Johanna (li-
haskuntotunti, ei askelsarjoja)
12.30-13.30 Zumba Gold - Riia-Noore 
(lattaritanssin iloa, saattaa olla myös Antti 
Tuiskua) Tunti sopii ihan kaikille, myös se-
nioreille!
13.45-14.15 Jevgeni Särki – luento ”Kuin-
ka tulla toimeen kielteisten tunteidensa 
kanssa”
14.30-15.00  Naurujoogaa Essin kanssa
Iwear, jumppavaatteita myynnissä Alfa 
Moverin aulassa
Gym23, kuntoilusali, avoimet ovet, esitte-
lyä
Kisse Laurila, hyvinvointiohjaaja, personal 
trainer
Orimattilan Näkökeskus, Saana Mäkelä.
Itsenäiset PartyLite konsultit, Ritva ja 
Satu Virtanen
ritvav.partylite.fi satuvirtanen.partylite.fi - 
Nauti elämästä samalla kun tienaat!
Hellimö, hoitopisteet Pyramidi, Äänisen 
aallot, suolahuone, Mielen keinut ja käsi-
parafiinihoito hintaan 10€/hlö. Hoitopisteet 

ilman ajanvarausta klo 10-14.
Bemer-terapia, Arja Pulkka ja Eija-Helena 
Lindfors.
Arja Pulkka pitää luennon Bemer-laitteesta 
ja -terapiasta klo 13-14 Hellimön Mielen-
keinu-tilassa.  
Hieroja Arto Larjanne, näytehoitoja pientä 
maksua vastaan.
Orimattilan kauneuskulma, kestopig-
mentointi, mukana myös pari mallia
Oriflame, Anne Rajala
FitLine, Heli Kokko, luonnonmukaiset lisä-
ravinteet
LR Health & Beauty, itsenäinen jälleen-
myyjä Niina Tonteri
Koulutettu hieroja Kirsi Pärnänen, tar-
joaa 30 min niska/hartiahieronnan hintaan 
15€. 
Hierontaan pääsee ajanvarauksella, 
puh.0400 702743 tai hieronta@kirsipar-
nanen.fi
Essi Tolonen, naurujoogakouluttaja. Tule 
nauramaan Essin kanssa ja tutustumaan 
naurutuotteisiin. 
Jevgeni Särki, rohkeuskouluttaja ja tun-
ne-elämän valmentaja
Pro Ilme, avoimet ovet, tule tutustumaan 
mitä kaikkea Pro Ilme tarjoaa
Herbalife, Eila Simonen, hyvinvointikartoi-
tuksia ja rasvaprosentin mittausta
HomCare, Marja Raivio
Arctic Nutrition Finland, Raili Tammelin, 
suomalaiset marjatuotteet terveytemme 
tukemiseksi
Energeettinen jäsenkorjaus, Marja Haa-
ranen, kehon mahdollisten virheasentojen 
mittausta ja korjausta
Energiaparantaminen, Reijo Välkkynen, 
wanhan kansan hoitokonstit
Tupperware, esittelyä

Jos haluat saada infoa miten 
voida tai jaksaa paremmin, niin 
saavu mukaan Kehräämölle ensi 
lauantaina 17.10. kello 10-15, 
jolloin siellä on tarjolla kaikkea 
hyvää.

Pirä ittestäs hualta on ta-
pahtuman nimi ja se kertoo 
kyllä mistä on kyse. Jokaisen 
perusvelvollisuus on huolehtia 
itsestään, että jaksaa ja pysyy 
terveenä. Ennalta ehkäisevä 
terveydenhuolto onkin kai-
ken perusta, eli hyvä kun jo 
etukäteen liikkuu riittävästi ja 
katsoo mitä suuhunsa pistää. 
Siihen on nyt tarjolla monen-
laisia ohjeita ja vinkkejä sekä 
hyvinvointituotteita ja erilaisia 
hoitoja, niin virallisen terveyden-
hoidon kuin luontaishoitojenkin 
puolelta. Mikä sitten kenellekin 
parhaiten sopii.

Kun katsoo ohessa olevaa 
tapahtuman esittelijöitten kir-
joa, niin huomaa, että tarjolla 
on laadukkaita tuotteita. Monet 
tuotteet ovat jo vuosia säilyneet 
markkinoilla, joten ne ovat juuri 
siksi hyväksi havaittu.

Kehräämön omat hyvinvointia 
ja liikuntaa tarjoavat yritykset 
ovat myös mukana. Avoimia ovia 
pidetään Gymillä ja ProIlmeessä 
sekä erilaisia hoitopisteitä löytyy 
Hellimöstä. Alfa Mover liikuttaa 
taas sydämen riemusta ja ohes-
sa ovat jumppajutut aikoineen.

Tapahtuma on Kehräämön 
kakkoskerroksessa, jonne on 
helppo tulla kahvilan ja Helli-
mön puoleisesta ovesta sekä 
pääoven kautta, josta pääsee 
rappuja pitkin tai sitten hissillä, 
jos sitä tarvitsee oman liikku-
misensa takia.

Luvassa on mielenkiintoinen 
luento Bemer-terapiasta, joka 

on havaittu hyväksi myös huip-
pu-urheilijoitten keskuudessa, 
mm. Tero Pitkämäki käyttää 
Bemeriä kehonsa kunnossa 
pitämiseen. Luennon pitää Arja 
Pulkka, jolla on Bemeristä jo 
vuosien kokemus. Hän selvittää 
miten Bemer-terapia vaikuttaa 
ja avaa hiusverisuonistoa, eli-
mistön ja kehon toimintojen 

tärkeitä ravinnekanavia. Luento 
on kuultavissa klo 13 alkaen 
Hellimön Mielenkeinu-tilassa, 
jonne mahtuu n. 30 kuulijaa.

Pirä ittestäs hualta -tapahtu-
maan on vapaa pääsy. Tarjolla 
on esittelyjen ja tuotemyynnin 
lisäksi arvontaa, jossa on pal-
jon palkintoja. Kannattaa lähteä 
tutustumaan!

Alfa Moverin jumpat ovat sitä parasta!
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FYSIKAALINEN HOITOLAITOS

MUSCULUS
Erkontie 20, 16300 Orimattila Puh. (03) 777 3860

Sinun hyvinvoinniksesi
                  Johanna Kelokaski
Essi Kekoniemi Pentti Koskimaa

• Fysioterapia
• Lymfaterapia
• Kipuhoidot
• Huimaushoidot
• Akupunktio

• Kinesioteippaus

• Yksilölliset
 tukipohjalliset
• Hieronta
• Urheilufysioterapia
• Nivelmobilisointi

• Myös ilman lääkärin lähetettä

www.musculus.fi

Rakkaudesta liikuntaan!
Pakaantie 1,
Kehräämö 2. krs

www.alfamover.fi

Seuraava kiva lehti
ilmestyy marraskuussa

18.11.
HYVIN-

 VOINTIA
JOULUN- 

 AVAUS
Varaa oma paikkasi heti:
Soita 050 336 8425 Reijo
reijomedia@hotmail.com

Vastaisku vaivoille
ke 21.10.15 klo 18-20 Erk-
ko-lukion auditorio, Koulutie 
17, Orimattila.

Tule kuuntelemaan, kuinka voit 
itse vaikuttaa omaan tuki- ja 
liikuntaelinterveyteesi. Luennolla 
käsitellään yleisempiä tuki- ja 
liikuntaelinsairauksia ja niiden 
ennaltaehkäisyä. 

Luennot ovat kaikille avoimia, 
maksuttomia eikä niille tarvitse 
ilmoittautua erikseen.

Ennen luennon alkua voit tu-
tustua paikallisten yhdistysten 
toimintaan.

Luennot järjestetään yhteis-
työssä Huoltoliitto ry:n, Inva-
lidiliitto ry:n, Suomen Fysio-
terapia- ja kuntoutusyritykset 
FYSI ry:n, Suomen Nivelyhdistys 
ry:n, Suomen Luustoliitto ry:n, 
Suomen Selkäliitto ry:n kanssa. 
Luennot toteutetaan RAY:n tuella. 
Tervetuloa mukaan!

Kehräämön syksy
tarjoaa runsautta
Nyt lokakuussa Kehräämö virit-
täytyi loisteeseen, kun Kynttilä-
paja Maria Drockila viettää tänä 
vuonna 17-vuotissynttäreitään, 
onneksi olkoon!

Lauantaina 17.10. Kehräämöllä 
on tarjolla hyvinvointia, kun ”Pi-
rä ittestäs hualta” -tapahtumaa 
vietetään klo 10-15. Silloin on 
luvassa pelkkää hyvää jokaiselle.

Samana iltana 17.10. Ravintola 
Tehdas tempaisee Oktoberfestin 
merkeissä, joten tarjontaa riittää 
ensi lauantaina. Seuraavana lau-
antaina 24.10. lasettaa Tehtaa-
seen Halloween-bileet ja sitten 
pamahtaa lavalle Scandinavian 
Hunks 14.11. Lisää infoa www.
ravintolatehdas.fi

Kehräämön joulunavaus pide-
tään lauantaina 21.11. klo 10-14. 
Silloin on jouluista meininkiä ja 
mukana on markkinamyyjiä ja 
tietty myös Anjan hernekeittoa.

Kehräämöllä vietetään myös 
pikkujouluja, katso lisää suoraan 

yritysten nettisivuilta tai www.
orimattilankehraamo.com

Kehräämöllä tanssitaan!

Torstaitanssit klo 14-17.30, 
10 , 15.10. Raija Koso, 22.10. 
Pispalan sälli ja Sinirytmi, 29.10. 
Sepi Hilskan yhtye, 05.11. Ti-
manki, 12.11. Focus & Sakke 
Kotilainen, 19.11. Siru Koskisen 
orkesteri, 26.11. Bel-Ami.

Sunnuntaitanssit klo 18-
23.30 löytyvät osoitteesta: www.
tanssi.net Katso tarkemmat 
tiedot, myös tanssikurssit ja 
lippujen hinnat.

Tulossa suoraan Suomen 
huipulta: 18.10. Aki Samuli, Ho-
vinarrit, pe 23.10. klo 20-00.30 
Tulipunaruusut, 01.11. Hurma, 
08.11. Arto Nuotio, Sunset, 
15.11. Saija Tuupanen, 22.11. 
Ippe Mansikka, 29.11. Pekka-
niskan Pojat. Huom! Muutokset 
mahdollisia.

Essi Leppäkoski duo tanssitti syyskuussa Kehrää-
möllä.

Verenluovutus Jymylinnassa
Verenluovutus Orimattilassa, Jymylinna (Urheilutie 9) keskiviikkona 
21.10. klo 14-18. 

Verta voi luovuttaa perusterve 18–70-vuotias, joka painaa vähin-
tään 50 kg. Lisätietoja ilmaisesta infonumerosta 0800 0 5801 tai 
netistä www.veripalvelu.fi. Henkilötodistus mukaan! Tervetuloa!

Kuivannon Kymppi
Juhlakuntoilupäivä, Kuivannon Kymppi, järjestetään sunnuntaina 
1.11.2015 klo 12 Kuivannolla.

Lähde mukaan kuntoilemaan ja kisaamaan perinteiselle kympille!

Luonnonmukaiset hoidot
ovat Jaanalle ykkösjuttu
Jos sinulla on jatkuvia särky-
jä, väsymystä ja heikkoa oloa, 
niin orimattilalainen Jaana Tärk 
tarjoaa luonnonmukaista apua. 
Jaana on reikihoitaja ja hän tekee 
myös intialaista päähierontaa se-
kä myy Magnetix Wellness-tuot-
teita, joissa magneetit tehostavat 
muun muassa verenkiertoa ja 
se auttaa monissa vaivoissa.

- Tutustuin eka kerran Reikiin 
vuonna 2004, kun kokeilin hoi-
toa omaan migreeniin. Tuohon 
aikaan kohtauksiani hoidettiin 
suurilla lääkeannoksilla, mutta 
reikihoidon myötä kohtaukset 
lievenivät ja lyhenivät huomatta-
vasti, eikä joskus seuraavaankin 
päivään kestänyttä tokkuraista 
oloa enää tullut. Syvä rentoutu-
minen auttoi hallitsemaan kipua 
ja energiavirtausten parannut-
tua kehossani kohtaukset myös 
harvenivat, Jaana kertoo omasta 
kokemuksestaan reikihoitoon.

Jaana kiinnostui Reikistä niin 
paljon, että valmistui viime syk-
synä reikihoitajaksi, ja haluaa 
nyt auttaa muitakin. Hoitohuo-
ne Freia ja Freian Puoti löytyvät 
osoitteesta Erkontie 12, Orimatin 
liiketalosta.

- Hoidot perustuvat ikuisen 
reiki-energian tasapainottavaan 
ja rentouttavaan vaikutukseen 
ja niissä käytetään lisäksi tar-
peen mukaan verenkiertoa ja 
kuona-aineiden poistumista kiih-
dyttäviä magneetteja. Jokainen 
hoitokerta ja -kokonaisuus suun-
nitellaan aina asiakkaan tarpeet 
huomioiden, Jaana selvittää.

Sopii myös
hemmotteluun

Reiki-terapia on lempeä, sy-
värentouttava hoitomuoto, 
joka sopii kaikille ja kaiken-
laisiin elämäntilanteisiin. Reiki 
poistaa tehokkaasti stressiä ja 
jännitystä antaen rentoutuneen 
ja uudistuneen olon ja se auttaa 
väsymykseen ja unettomuuteen. 
Reikin syvä ja rentouttava vai-
kutus auttaa sekä hallitsemaan, 
että poistamaan fyysisiä kipuja 
ja se elvyttää kehon ja mielen 
omia, parantavia voimia.

- Reikiä voi ottaa myös itsen-

sä hemmotteluun, sillä hoidon 
jälkeen olotila on aina ihanan 
rauhaisa ja levollinen pitkään.

- Intialainen päähieronta on 
myös syvästi rentouttava ja 
miellyttävä kokemus. Se sopii 
erityisesti stressaantuneille ja 
kiireisille ihmisille, joille pysäh-
tyminen on vaikeaa. Intialainen 
päähieronta auttaa, jos kärsii 
stressistä, unettomuudesta, 
päänsärystä, migreenistä, nis-
kaoireista tai lihaskireydestä 
hartia- ja niskaseudulla

Intialainen päähieronta sisältää 
yläselän, hartioiden, olkavarsien, 
niskan ja pään hieronnan sekä 
kasvojen akupainantaa ja kevyttä 
hierontaa.

- Intialaisen päähieronnan ja 
reiki-terapian yhdistäminen on 

luonnonmukainen apu päänsä-
ryn ja migreenin hoidossa. Se 
toimii tehokkaasti lääkehoidon 
rinnalla silloin, kun esimerkiksi 
migreenin estolääkehoito ei anna 
toivottua tulosta.

Freian Puoti tarjoaa magneet-
tituotteita, joilla voi hoitaa myös 
luonnonmukaisesti. On koruja, 
asusteita sekä kipumagneetteja, 
jotka auttavat mm. kramppei-
hin. Lisäksi löytyy magneettisia 
vesitikkuja, jotka tekevät juo-
mavedestä terveysvaikutteista.

Puodissa on myynnissä myös 
Organic Surge kylpy- ja ihonhoi-
totuotteita, jotka ovat Skotlan-
nin puhtaan luonnon tuotteista 
valmistettuja. Lisäksi tarjolla on 
GoodKaarman käsin valmiste-
tut saippuat, jotka tulevat Viron 

Saarenmaalta. Tuoksut ja värit 
ovat suoraan luonnonyrteistä, 
kukista ja marjoista.

- Tutustu valikoimaan verk-
kokaupassani tai tule käymään 
paikan päällä Puodissa. Palvelen 
ma-to klo 17-20 ja myös so-
pimuksen mukaan. Soittaa voi 
050 597 7274, niin sovitaan 
tapaamisesta vaikka hoitojen 
merkeissä, Jaana suosittaa.

Jaana ja Freian Puoti ovat mu-
kana 17.10. klo 10-15 Kehrää-
möllä pidettävässä ”Pirä ittestäs 
hualta” -tapahtumassa, jonne 
kannattaa tulla tutustumaan 
hoitoihin ja ihaniin tuotteisiin. 
Hoitohuone Freia ja Freian Puoti 
ovat myös facebookissa.

http://hoitohuonefreia.eu

- Näin syksyllä on ihan hyvä syy hemmotella itseään. Tervetuloa tutustumaan 
hoitoihini ja Puodin tuotteisiin, Jaana toivottaa.
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Huoltoasema Uuttu Oy
Käkeläntie 9, Orimattila  p. 777 1590 

Palv.

Arkisin

7-17

La-su

suljettu

TALVIHUOLTO
PAKETTI-
HINTAAN 130€

(öljy)

Pesukortilla
joka 6. pesu

VELOITUKSETTA

Varaudu nyt
syyskeleihin!

Vaihda uudet renkaat

TALVIRENGAS
185-65-14

350€
/sarja

Sisältää rengastyön.

Kun tarvitset PUTKIMIESTÄ
soita Markus 0400 616 234
Joni (myymälä) 040 513 8073

Meillä palvellaan reippaasti!

Orimattilan
Putkityö Oy
Tokkolantie 8, Orimattila

LVI-MYYMÄLÄMME
palvelee arkisin 8.00-16.00

Huom!

uudet numerot!

Soita tai
tule käymään!
www.orimattilanputkityo.fi

Olemme myös
Facebookissa

KIINTEISTÖ KANE

• UMPI- JA
 SAKOKAIVOJEN TYHJENNYKSET

• VIEMÄREIDEN AVAUKSET

• VIEMÄREIDEN KUVAUKSET

PALVELU 
PELAA!

puh. 040 546 3076

Vinkki uuteen kotiin

Omakotitalo Myrskylästä
Myrskylän keskusta, Tapio-
lankuja 1, tarjolla 3h,k,s, yht. 
90,0 m2

Tarjolla on kaunis ja vank-
karakenteinen kivitalo omalla 
2040 m2:n tontilla, jossa on 
kivasti kasvillisuutta.

Omakotitalo on valmistunut 
vuonna 1972, jolloin Myrs-
kylän oma poika Lasse Viren 
voitti Münchenin olympialai-
sissa kaksi kultamitalia.

Talossa on sähkölämmi-
tys, ja ilmalämpöpumppu 
lämmittää sekä viilentää 
tarvittaessa. Lisäksi piha-
piirissä on erilliset autotalli 
ja aittarakennus. Huoneissa 
on puunväriset paneelikatot.

Keittiön varustelussa on jää-
viileäkaappi, pakastekaappi, 
liesi on uusittu 2011, liesi-
tuuletin ja astianpesukone.

Pesutiloissa on sauna ja kyl-
pyhuone, erillinen wc, suihku, 
peilikaappi, pesukoneliitäntä, 
lattialämmitys kylpy- ja pe-
suhuoneessa. Saunassa on 
puulämmitteiset kiuas ja pata.

Myrskylä on maaseutukun-
ta, jonka luonto ja maisema 
järvineen ja harjuineen on hy-
vin vaihteleva. Voi harrastaa 
monenlaista liikuntaa, myös 
marjametsät ja patikkaretket 
kutsuvat luonnonhelmaan. 

Tämä omakotitalo sopii hy-
vin pariskunnalle tai myös 
lapsiperheelle, sillä kirkonky-

län koulu on muutaman sadan 
metrin päässä Mestarintien 
varrella. Keskustan kaikki 
palvelut löytyvät kilometrin 
säteeltä.

Kysy lisää ja katso kohdetta 
netistä: www.opkk.fi ja koh-
denumero 545730.

Tai poikkea Orimattilan 
OP-Kiinteistökeskus Oy, Er-
kontie 11.

- Kannattaa soittaa, niin 
kerron kohteesta lisää, sa-
noo Juha Siivonen LKV. Juhan 
tavoittaa numerosta 050 597 
0070.

Huoneet ovat valoisat ja kauniit.

Vankka talo on rakennettu siporexista, joka kes-
tää Suomen sääolot.

Putkityön myymälä auki 8-16
ja putkimies on soiton päässä

Nyt saat tilattua putkimiehen 
töihin uudesta numerosta, kun 
Orimattilan Putkityö tehosti toi-
mintaansa ja laittoi puhelinnu-
meroita uusiksi. Ammattimiehen 
putkihommia voi kysellä nume-
roista 0400 616 234 tai 040 513 
8073, joka menee myös suoraan 
LVI-myymälään.

- Päivitimme tilanteen niin put-
kihommien kuin myymälänkin 
osalta. Nyt asiakkaan on helppo 
soittaa jompaankumpaan nu-

meroon ja saman tien saadaan 
palvelu pelaamaan. Jätimme 
vanhat 010-alkuiset numerot 
pois, jotka kannattaa laittaa 
pois näkyvistä ja tallettaa nyt 
nuo uudet numeromme, sanoo 
Markus Tuominen Putkityöltä 
ja toteaa, että se helpottaa myös 
isänsä Hannun töitä, koska hä-
nellä on pääpaino kaikissa tar-
jouslaskentatöissä.

Markus lisää, että nyt saa sel-
keämmin tilattua putkimiehen, 

kun on kaksikin numeroa, joista 
jompikumpi aina vastaa.

Kuinka nopeasti putkimies 
ampaisee matkaan?
- Riippuu tilanteesta. Putkimies 
voi lähteä hommiin vaikka heti 
tai sitten voidaan tehdä niin, että 
käydään antamassa ensiapua ja 
myöhemmin hoidetaan tilanne 
kuntoon. 

- Niin sanottuja juoksevia ja 
arkisia putkihommia tehdään no-

pealla aikataululla, kuten hanojen 
ja tiivisteitten vaihtoja, wc-istuin-
ten korjauksia ja vaihtoja sekä 
öljypoltinten huoltoja ja myös 
vaihtoja. Myös lämminvesiva-
raajat ja termostaatit hoidetaan.

- Sitten on ne isommat työt ja 
putkiremontit tehdään ja aikatau-
lutetaan asiakkaalle sopivaksi. 
Meillä on kaikkia lvi-alan osaajia, 
osa jopa 30 vuotta talossa olleita 
ammattimiehiä, joten homma 
kuin homma sujuu, Markus 
lupaa.

Putkityön lvi-myymälä on 
vanhassa tutussa osoitteessa 
Tokkolantie 8. Myymälä on avoin-
na arkisin ma-pe klo 8-16 ja 
paikalla on Joni Jääskeläinen, 
joka palvelee kaikissa tarvike- ja 
tuotemyynnissä ja hoitaa myös 
akuutteja putkimiestilauksia.

- Meiltä löytyy perustarvikkeet 
ja varaosat suoraan hyllystä. 
Muun muassa Oras, Ido ja Gusta-
vsberg ovat laatumerkkejämme, 
Joni selvittää.

- Lisäksi myymälässä on 
mallikappaleita wc-istuimista 
sekä lämminvesivaraajista. 
Myös kattava valikoima Oraksen 
hanoja ja lähiaikoina tulee lisää 
Gustavsbergin ja FM Mattssonin 
tuotteita.

- Kaikki tuotteet ovat laa-
dukkaita ja hinnoissa pyritään 
kilpailemaan niin pitkälle, ettei 
kenenkään tarvitse lähteä Lah-
teen lvi-ostoksille, Markus lupaa.

Joni ja Markus hoitavat putkimiesten tilauksia sekä palvelevat LVI-myymälässä. 
Kuvassa oleva Altechin 300 litran lämminvesivaraaja lähtee koko loppuvuoden 
tarjoushintaan.
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VahvaTassu
Eläintarvikeliike

Näin makaa
Alkaa olla jo ruskaa pakkasella 
ja Eetvartti vetäisi pitkät alkkarit 
jalkaansa, ettei vehkeet liikaa 
viilene.

* * *
Ylinopeuksista tuli postia, että Ar-
tjärven Salmelantielläkin neljän-
kympin rajoitus on vain naurun 
paikka. Joskushan sinne piti tulla 
kaupungin hieno näyttötaulukin 
hillitsemään nopeuksia, mutta 
lienee sekin jo myyty muualle, 
kun ei enää mittaa nopeuksia 
missään? Samalla ihmetellään 
niitä korotettuja suojateitä, jotka 
Artjärvellä on aivan persuskoh-
dissa, kun tullaan Salmelantietä. 
Ne korokkeet ”hillitsevät” vauhtia 
ennen Ratulansalmea ja sitten 
siinä vanhan varikon kohdalla. 
Ne pitäisi olla keskustassa, jossa 
ihmisetkin liikkuvat enemmän!

* * *
Vieläkään ei siellä Salmelan lii-
kuntapuistossa ole tapahtunut 
innostusta, mutta sen sijaan 
vanhassa Pepperoonissa aloitti 
ruokapaikka. Se on hieno juttu, 
että edes Orimattilan Itäkeskuk-
sessa tapahtuu, kun Henna velloo 
paikallaan.

* * *
Kaljupäätoimittajalta tuli vies-
tiä, että viime kerran kuvassa 
housujen tippuminen tytöltä kait 
närästi paria tekopyhää läpeensä 
tyytymätöntä, joten tässä sitten 
heille uutta pyllyä, kun implantit 
eivät pysy kohillaan. Onko tämä 
tuttu juttu?

* * *
Luhtikylän metsästysseura ei 
päässyt aloittamaan hirven-
mettästystä ensimmäisten 
joukossa, kun sillä varmistettiin, 
että muutkin metsästysseurat 
saavat kunnon riistaa. Yleensä 
ne komeimmat sonnit ja naaraat 
kaadetaan Luhtikylän suunnalla. 
Siis hirvet.

* * *
Orimattilassa selvästi kaiva-
taan entistä kuntajohtaja Aulis 
Aaltosta. Siitä meikä saa usein 
viestiä kuinka hyvä kuntajohtaja 
Aaltonen oli.

- Aaltosella oli aina selkeät 
sävelet, Aaltonen rakensi Ori-
mattilaa voimakkaasti.

- Se mitä sanottiin, se piti. 
Takanapäin ei vehkeilty.

- Asiat ei roikkunut eikä vel-
lonut, vaan ne toimi.

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
Porvoon Mediajakelu

JAKELUHÄIRIÖT

02 900 100 47

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

n. 11.800 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona

18.11.2015

Selvänäkijä 
Tuulia Mäntylä
Ajanvaraus 040-4108877

tai tuuma@suomi24.fi

Tarjolla mukavaa liikuntaa
SUOMI-TIKKAA heitetään

Kehräämöllä torstaisin klo 17-19.
3. krs. Tied. Pekka Löytty 044 3160 925

Ja paljon muuta kiitosta satelee 
Aaltoselle vieläkin. Nimikin jo 
kertoo paljon miehestä: aulis 
ja aaltonen. Vie aina eteenpäin.

* * *
Tönnössä tehtiin ns. salomonin 
ratkaisu, kun erään taloyhtiön 
osakkaat eivät päässeet yksi-
mielisyyteen koko pihan asval-
toinnista. Nyt asvaltoitiin sitten 
vain puolet ja jäätiin oottamaan 
joulupukkia. Kuka nyt sitten saa 
kävellä asvaltilla ja kuka ei?

* * *
Oheinen kuva on otettu 25.9. 
S-Marketin takapihalta. Siinä 
kaksi miestä on väsyneinä 
pitkin maata pitkän matkan 
jäljiltä? Kuvan lähettäjä arveli, 
että kyseessä olisivat Orimattilan 
ensimmäiset pakolaiset, jotka 
olisivat karanneet Hennalan 
vastaanottokeskuksesta?

* * *
Niin meikäkin sitten aloitti salaa 
tehokuntokuurin, kun olen salaa 
seurannut hyvän ystäväni kun-
toilua. Oheinen kuvakin on salaa 
napattu, kun piti saada kuvaan 
oikein reipasta keppikävelyä.

Meikällä on tavoitteena pudot-
taa aluksi noin 20 kiloa ja sitten 
katsotaan mitä seuraavaksi. Kas-
viksia en aio syödä, sillä meikällä 
on jänisten kanssa sopimus, ettei 
ne aja mun polkupyörällä ja enkä 
minä syö niitten porkkanoita.

* * *
Tosi hienoa, kun S-Marketin 
alakerrasta löytyy mopopojille 
ja -tytöillekin tilaa harrastaa. 
Jossainhan nuorten on oltava 
ja Eetvarttikin on aina nuorten 
puolella ja heistä nousee uusi 

tulevaisuus, jotka voivat äänestää 
meikää taas valtuustoon.

Joku mummu kyllä kauhisteli 
sitä meteliä, joita viritetyt mopot 
pitivät. Mummu kun yritti soittaa 
kännykällään ja ei kuullut mitään 
metelin ja pakokaasujen keskel-
tä. Teeskenteli tukehtuvansakin.

* * *
- Onko uudet eduskuntavaalit jo 
tulossa, kysyi yks kuntalainen, 
kun oli napannut kuvan vaali-
mainoksesta Pakaantien varrelta 
syyskuun alussa. Pelkäsi, että 
joko ne persut lähtee hallituk-
sesta ja pidetään uudet vaalit?

Ehei, kyseessä oli vanha mai-
nos, jonka jänikset olivat löytä-
neet ja nostaneet koivun juurelle 
pystyyn. Tosin ei se kauan siinä 
ollut ihailtavana, kun joku korjasi 
sen pois…

* * *
Terriniementie, jota pitkin pääsee 
Pakaalta Karkkulan suuntaan, on 
sitten paikoin hurjassa kunnossa. 
Tie on niin kuoppainen kymme-
nien miljoonien paikkausten jäljil-
tä, että heikomman perslihakset 
särkyvät siellä vaikka ajaisi millä 
pelillä tahansa. Kulkusetkin vat-
kaantuu.

Eetvartti suosittaa seuraavaa 
valtuustoretkeä Terriniementie-
tä jompaankumpaan suuntaan 
vaikka jonnekin laavulle, jossa 
saa pontikkaakin. Taatusti jokai-
nen päättäjä ja valkoisen talon 
virkailija herää Terriniementiellä 
todellisuuteen ja kysyy, että hei, 
ollaanko me tosiaan Orimatti-
lassa? Siinä vaiheessa terveeltä 
ihmiseltä kyllä katoaa kaiken-
maailman Henna-haaveilut. Huh.

* * *
Mutkattomat -yhtye 40 vuotta, 
onneksi olkoon! Orimattila voi-
si muistaa poikiaan ja järkätä 
jonkun kivan tilaisuuden, jossa 
alkuperäiskokoonpano esiintyy. 
Eki, Hanski ja Pekka ovat kii-
toksen ansainneet, sillä ”Jätkän 
humppa” on ja pysyy Suomen 
soitetuimpana humppana.

* * *
Tämmöset paukut tällä kertaa. 
Tavataan tulevana lauantaina 
Tehtaan Oktoberfesteillä ja 
naatitaan kaikesta. Jepulis jee!

* * *
Rakkain terkuin,
E E T V A R T T I

olan.eetvartti@hotmail.com

S-Marketin alla oleva parkki on nuorisonkin tila.

Tässä lisää peffakuvia. 
Implantti poskellaan 
persussa.

Tönnössä asvaltoitiin pihasta vain puolet. Hienoa.

Pitkä matka väsytti kulkijoita…

Reipasta ja oikeaoppista sauvakävelyä.

Joku jo ennakoi uusia vaaleja, kun tämä mainos 
hetken kurkisteli Pakaantien varressa.

Autojen varaosia ja tarvikkeita 
Opel-malleihin vuodesta 1953 alkaen

Ota yhteyttä! info.astrax@gmail.com

Astrax Oy myös Facebookissa.

Särkyjä,
vaivoja, tai 
sairauksia?
parantavavoima.com
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Työskenteletkö tietokoneella?

SÄÄSTÄ AIKAA JA 
RAHAA OFFICE 365 
-PALVELULLA!

Onko sinulla ongelmia tietoko-
neesi päivittämisessä, ohjelmien 
asennuksissa? Kaipaako tietoko-
neesi huoltoa?
Pikaisen ja kustannustehokkaan 
avun saat Aamoksen etähuollosta 
soittamalla 0400 972 165 tai sähkö-
postilla .

Meiltä saat myös toimintavarmat 
ja laadukkaat sekä uudet että 
käytetyt tietokoneet.

Ota käyttöön markkinoiden moni-
puolisin tiedonhallintapalvelu.
Palvelu sisältää: Yrityskäyttöön 
suunnitellun sähköpostin, kalente-
rin, työryhmäkalenterin, intranetin, 
tiedostojen varmuuskopioinnin, 
videoneuvottelun ja -kokoustami-
sen, video-opetus ympäristön sekä 
tiedostojen jakamisen. 

Kaikki tiedot ovat aina tallessa! 
Voit käyttää tietoja laiteriippumatto-
masti, mistä ja milloin tahansa.

Ja mikä parasta, palvelun hinta on 
edullinen!

TIETOKONEIDEN 
ETÄHUOLTOA JA 
KORJAUSTA

Aamos Oy
 

 
Olemme myös facebookissa!

Helpottaa tietotyötä,
tehostaa yrittäjyyttä  

ratkaisuissa. Ota yhteyttä. Tämän palvelun käyttöä et varmasti kadu!

ALKAEN VAIN
3,80
€/kk + alv.

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

Myrskylä, Keskusta okt 90/140 m2

Tapiolankuja 1. 3h,k,s. ei e-tod*. 
Myrskylän keskustan tuntumassa 
vankka kivitalo omalla 2040 m2 ton-
tilla. Lisäksi erilliset autotalli ja aitta-
rakennus. Siivonen/Orimattila. 
Mh. 128.000 €. 545730

Orimattila, Keskusta okt 82/96 m2

Nurrinpolku 10. 3 h,k,rt,s,ph,vh,wc. ei 
e-tod*. Koti pienelle perheelle kes-
kustan tuntumassa! Sähkölämmitys 
ja takka olohuoneessa. Käyttövesi-
putket uusittu 2012. Omakotitalon 
yhteydessä kylmä autotalli ja varasto. 
Oma suojaisa tontti 1.440 m2 puis-
toon rajoittunen. Kuntotarkastettu. 
Vapautuu 2 kk kaupasta. Mattila/Ori-
mattila. Mh. 105.000 €. 540152

 • Rivi-, pari- ja puutalot

Orimattila, Jokela rt 75 m2

Koskitie 13 B. 3h,k,s,kph. G*. Hyvä-
kuntoinen ja siisti rivitalohuoneisto 
kävelymatkan päässä Orimattilan 
keskustasta, hyvien ulkoilumaastojen 
äärellä. Siivonen/Orimattila. 
Mh. 113.000 €. 545141

 • Kerrostalot

Orimattila, Keskusta kt 79,5 m2

Niementie 12 A. 3 h,k,kh,wc,vh,p. D*. 
Heti vapaa huoneisto kerrostalon 2. 
kerroksessa. Myllylän päiväkoti ja 
koulu lähellä ja Lidliin 100 m. Huo-
neisto kaipaa pintaremontin. Tila-
vat huoneet. Erilliset kylpyhuone ja 
wc-tilat. Mattila/Orimattila. 
Mh. 72.000 €. 540910

Orimattila, Keskusta kt 77 m2

Rantatie 12 D. 3 h,k,kh/wc, vh, lasi-
tettu parveke. C*. Siistikuntoinen ja 
valoisa HETI VAPAA päätyhuoneisto. 
Lattiat laminaattia, pesutilat laatoitet-
tu. Tilava huoneiston levyinen lasitet-

tu parveke länteen. Kauppahintaan 
sisältyy OMA AUTOKATOSPAIKKA. 
Edulliset asumiskustannukset. Matti-
la/Orimattila. Mh. 83.000 €. 523092

Orimattila, Keskusta kt 72 m2

Rataskuja 1 A. 3h,k,kph,vh,parve-
ke. D2007*. Keskustan tuntumassa, 
lähellä Koskipuiston kohinaa, perus-
kuntoinen huoneisto. Lasiitetulta par-
vekkeelta avarat näkymät etelään ja 
Koskipuistoon. Siivonen/Orimattila. 
Mh. 59.368 € Vh. 67.000 €. 544874

Orimattila, Keskusta kt 55 m2

Koskitie 1 B. 2 h,k,kh,p. D*. Perus-
kuntoinen päätyhuoneisto. Tilava 
lasitettu parveke upein näkymin 
Koskipuiston suuntaan. Lattiat lauta-
parkettia. Kylpyhuone osin laatoitettu. 
Huoneisto on heti vapaa. Mattila/Ori-
mattila. Mh. 55.000 €. 544146

Juha Siivonen
Kiinteistönvälittäjä

 LKV
050 597 0070

juha.siivonen@op.fi

Mika Nyman
myyntipäällikkö

LKV, YKV 
AKA/ KHK yleis-

auktorisointi
0400 347758 

mika.nyman@op.fi

Jussi Mattila
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 570 2725

jussi.mattila@op.fi

Katso esittelyajat
ja muut kohteemme

osoitteesta 
www.opkk.fi/orimattila

Kysy myös asennettuna, 
kauttamme tekijät

remonttiisi.

 

  

Remonttimyynnin LOPPURYSÄYS!

VÄRISILMÄ Orimattilan Tapetti ja Väri Oy
Kärrytie 3, Orimattila.

www.otv.fi
Avoinna: ma-pe 8.30-18.00, la 9.00-13.00.

uudistamme KOKO myymälämme,
remontin tieltä laatutavaraa halvemmalla....

 

  

Varaa oma
suunnitteluaikasi 

osoitteessa
www.tunnetila.fi/
tai soita suoraan

Minna Frang/
045 1189475

tapetteja 

-50%
laattoja, suihkukaappeja,

suihkuseiniä.... POHJAHINTAAN!

Kiilto pesuaineita 

-50%
poistomaaleja 

-50%
käytävämattoja 

-30%
Ihania UUTUUKSIA 
kylpyhuoneeseen:

Aqua

Villeroy&Boch 
laminaatit vain 
Värisilmästä!

Tule tutustumaan syksyn
uutuuslaattoihin!

Rewind


