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Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu 
Diia Oy

 Kauneimmat kukat Diiasta!
 Teemme ammattitaidolla kukka-
 sidontaa kaikkiin elämäsi hetkiin:
- Surukimput/surulaitteet
- Kimput ja asetelmat juhla-
 ja muistotilaisuuksiin
- Onnittelukimput
- Osanottokimput
- Hääsidonta
 ...ja paljon, paljon muuta!

   Kärrytie 4, Orimattila P. 03-777 7444.

MUISTA SULANAPITOKAAPELIT!
- Estää vesijohtojen jäätymisen!

Sähköasennustyöt
AMMATTITAIDOLLA
03-7777444 LAADUKKAAT 

VALAISIMET

MONITOIMI-
TYÖKALUT

Ammattiliikkeestä laatua
työhön ja vapaa-aikaan

TUNNISTIN-
VALAISIN L585 S
- tunnistin valvoo
- liike sytyttää
- musta ja valk.39,-

29,-TUNNISTIN
TARJOUS

Valaise kotisi!

Tarjous-

hinta

Palvelemme
MA-PE

7.00-17.00
Tervetuloa!

JÄNNITTEEN KOETIN .......7,00
LIIKETUNNISTIN .......13,00
PALOVAROITIN ................7,00
POLKUPYÖRÄN
AJOVALO ...................14,00
YÖVALO ..........................  5,50

-LAATUA

Meiltä myös rekisteröintipalvelut ma–pe 9–17.

 
 

Jatkoimme aukioloaikoja.

Meiltä myös rekisteröintipalvelut ma–pe 9–17

Katsastukset nyt ma–pe klo 8–18!

www.omkk.fi

Varaa
aikasi
heti!

Kenkätalo
MASCOTTI

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

ma-pe 9-16.30, la 9-14

Naisille NILKKURIT

Miesten ja naisten
NASTA-

LENKKARI

TULE JA HAE OMASI!

MASCOTISTA SYKSYYN

koot 40-46

NYT 
VAIN

36-46

Miesten kengät 20€
- Saimme vielä erän!!!

Musta
36-41

Ruskea
37-42

Musta
36-41

 
 

 
 

 

       

       

      

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

Zanussi keraaminen 
liesi ZCV540H1WA 
Zanussin 50cm leveä 
lattialiesi keraamisella 
keittotasolla ja grillitoimin-
nolla. Pieneen keittiöön 
sopiva edullinen keraami-
nen liesi. Tasalämpöuunin 
tilavuus on 56 litraa ja 
lämpötila on säädettä-
vissä 50-250 °C välillä. 
Energialuokka A.

Finlux 48” full HD LED TV  
48FFA4110 
300Hz Full HD televisio antenni 
ja kaapeliverkkoon. HD- terävä-
piirtovirittimillä, helppokäyttöiset 
valikot ja hyvät litännät, 2 * 
HDMI, USB-TALLENNUS….

279€

399€

299€ 299€
(ovh. 399 €)

ROSENLEW PESUKONE  RTT6100  
Pesuteho 6 kg, linkous 1000 krs./ 
min, nopea 30 minuutin pikapesu, 
tuuletusventtiili estää epämiellyttävien 
hajujen muodostumisen.

Siemens Astianpesikone SN44D202SK 
Tehakas ja kestävä IQdrive-moottori, variospeed 
toiminto lyhentää pesuaikaa jopa 50%, säädettä-
vä yläkori ja AquaStop-vesiturva.

Pirä ittestäs hualta
Kehräämöllä la 15.10. klo 10-14
Hyvinvointia-terveyttä-liikuntaa
2-3 kerros - runsaasti esittelyjä!
PUOTIKUJALLA MLL:n kirppis 10-13
sekä Anjan hernekeittoa. Tervetuloa!
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Kaupat katoavat!!!
Syyskuun 21. päivä oli keskusteltu Orimattilan keskustan tyhjistä 

liiketiloista ja mistä saataisiin niihin yrityksiä. Yhdeksi syyksi 
tyhjille tiloille pidettiin liian korkeaa vuokratasoa, joka ei innosta 
yrittäjiä perustamaan kauppoja. Ehkä näin osittain onkin.

Suurin syy on asenteissa, kun orimattilalaiset EIVÄT OSTA riit-
tävästi Orimattilasta. Mieluummin mennään ostoksille Lahteen 
ja sieltä raahataan kassikaupalla tavaraa kotiin. Ne eurot eivät 
pyöritä Orimattilaa millään tavoin, vaan sahaavat oksaa alta pois 
meiltä jokaiselta. Kun euro ei naura Orimattilassa, niin se nakertaa 
täällä monin tavoin kaupungin ja yksityisten tarjoamia palveluja.

Katsotaanpa peiliin. Oletko se sinä, joka viet eurosi muualle? 
Ehkä tietämättäsi autioitat lisää Orimattilan palveluja, kun monet 
kaupat lopettavat juuri syystä, kun ei kauppa enää käy?

Allekirjoittanut on asunut Orimattilassa reilut kahdeksan vuotta. 
Tänä aikana olen ostanut ainoastaan yhden farkkupusakan Lahdesta, 
kun Orimattilasta ei löytynyt sellaista, ei ollut Megamyynnissä, 
ei Tokmannilla, ei Seppalässä eikä missään kirppikselläkään.

Kaiken mitä olen tarvinnut, kaiken olen aina ostanut Orimattilasta. 
Auton kyllä jouduin vaihtamaan Huittisissa, kun automaattivaih-
teista Hondaa ei ollut täällä tarjolla.

ORIMATTILAN OMAKOTIYHDISTYS RY
AURINKOSÄHKÖILTA  ma 31.10. 2016  klo 18:00  
Orimattilan Osuuspankin kokoustila. Kahvitarjoilu 

klo 17:30 alkaen. Illan alustajina  NAPS Solar Systems Oy,  
Kymenlaakson Sähkö Oy, sekä Orimattilan Osuuspankki.  
Vapaa pääsy. Tervetuloa.  Tilaisuus on avoin kaikille. 
Lisätietoja Pertti Oksanen mp. 0400 459222

PIKKUJOULU
Omakotiväen pikkujoulu  la  26.11.2016  klo 15:00  Jymylinnassa. 
Lunasta illalliskortti jäsenhinta 25,00 €/ hlö. Illalliskortteja myy 
hallituksen jäsenet. Ilmoittautumiset Riitta Hietala mp. 040 716 
1773. Sähköpostilla varaukset. Sinikka Laine: sinikkalai@phnet.fi 

TILAA  OMAKOTITALKKARI Kari Viitanen  mp. 044 712 6669
Palvelu on tarkoitettu omakotiyhdistyksen jäsenille ja palvelusta 
peritään 15,00 € tunti +matkakulut 0,43 €/ km. Kari tekee normaali 
talkkari töiden lisäksi pikku sisäremontteja, maalauksia  ja omena-
puiden leikkausta sekä ATK – apua.
Liity jäseneksi; Jäsenmaksu 27,00 € / vuosi. Saat merkittäviä 
jäsenetuja katso osoitteessa: www. omakotiy.fi  
Jäsenetuna mm. vuosi ilman perusmaksua KSOY:n sähkösopimus.  
Lisätietoja puheenjohtaja Pertti Oksanen  
mp. 0400 459222 tai  pertti.oksanen@phnet.fi

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

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

Kehräämö palvelee
Ensi lauantaina klo 10-14 on Kehräämöllä Pirä ittestäs hualta 
-tapahtuma. Tarjolla paljon nähtävää, koettavaa ja ostettavaa, 
kun koko talossa tapahtuu. On upea juttu, että Orimattilassa 
on paikka, jonne mahtuu ja jonka ovet ovat aina sydämellisesti 
avoinna kaikille!

Kehräämöltä löytyy monenlaisia putiikkeja, palveluja ja tapah-
tumia. Niitä kannattaa meistä jokaisen suosia ja käyttää. 

Hennan kohtalo…
Syyskuun lopulla sain virallista infoa Hennasta, kun oikein pyysin 
audienssin asiantuntijan luokse. Nimeä en mainitse.

Selvisi, ettei yksikään rakennusliike ole mukana Hennaa 
rakentamassa, ainakaan vielä. Hommahan olisi ok, jos SRV 
olisi pysynyt mukana, mutta vetäytyi, kun näki koko hankkeen 
toivottomuuden. Tämänkin tiedän.

Ensi vuonna Hennan asuntoalueelta tulee myyntiin 11 tonttia 
Mintunkujalta. Siis tulee myyntiin. On eri juttu, jos ja kun joku sieltä 
ostaa tontin ja rakentaa talonsa, kun kaikki palvelut ovat lähes 
20 kilometrin päässä. Juuri tämä on Rambollin raportin mukaan 
huonoin skenaario, kun rakennetaan kallis infra Hennaan ja sitten 
alueelle muuttaa vain n. 30 henkilöä vuodessa. Nyt Hennaan 
ollaan sijoittamassa 15 miljoonaa euroa tulevina vuosina. Tuo 
summa sisältää 2,9 miljoonan euron aseman rakentamisen. 
Kestää satoja vuosia, että Henna maksaa itsensä takaisin…

Tavallisena kaupunkilaisena en minä, eivätkä tuhannet muut-
kaan, ymmärrä koko Henna-projektia. Me Hennan vastustajat 
olemme muutamille päättäjille ja virkamiehille punainen vaate. 
Se sopii, sillä me katsommekin asiaa koko kaupungin talouden 
ja palvelujen kannalta, ettei Henna vie meitä perikatoon. 

Orimattilan parhaaksi. Aina.
Reijo Välkkynen         www.olanextraa.fi

Jottain varmaan tarttis tehrä...

Kaupat ja palvelut katoamassa
hiljalleen Orimattilan keskustasta
Moni Orimattilan keskustan kauppias katselee myyntilukujaan ja 
varsinkin sitä mitä jää ns. viivan alle myyntituloksesta. Mieli on 
murheellinen, kun miinukselle on jäänyt jo pitkään ja syy siihen on 
yksinkertainen: Orimattilasta käydään paljon kaupoilla Lahdessa ja 
netissä. Enää ei jää paikalliselle erikoisliikkeille myytävää, vaikka 
tavaraa kyllä löytyy ja ihan sopivaan hintaankin, kun laskee mitä 
esimerkiksi Lahden reissu maksaa bensoineen ja ajankäyttöineen.

Kyse on siis siitä, että orimattilalaiset eivät suosi omia keskustan 
alueen erikoisliikkeitä riittävästi ja sen seurauksena moni kauppa 
on laittanut ja laittaa ovensa kiinni.

Viime numerossa Extraa-lehden lukijapalstalla kyseltiin miksi 
paikallinen kenkäkauppa ja huoltoasema olivat suljettuina lau-
antaina 27.8. ja siksi piti lähteä kenkäkaupoille ja autopesuun 
aina Lahteen saakka? Nyt pitää myös kauppiaiden terästäytyä.

Mascotti katselee
jo Lahden suuntaan
Kauppias Kari Viio on avoi-
mesti pahoillaan, kun Ken-
kätalo Mascotti oli suljettuna 
lauantaina 27.8 ja asiakkaat 
joutuivat lähtemään muualle 
kenkäkaupoille.

- Pahoittelen tilannetta, sillä 
olin silloin itse ulkomailla ke-
sälomalla. En siihen hätään 
saanut myyjää ja siksi Mascotti 
oli suljettuna. Asiakkaat kävivät 
sitten maanantaina uudestaan 
ja saimme heidät palveltua, Kari 
selvittää.

- Meillä Mascotissa on tänä 
päivänä sama tilanne kuin monil-
la muillakin Orimattilan keskus-
tan kaupoilla, ettei kauppa käy 
enää kannattavasti. Pari viime 
vuotta ollaan menty pakkasel-
le ja sitä ei kenenkään budjetti 
loputtomiin kestä.

- Me harkitsemme nyt myös 
muuttoa Lahteen ja etsimme 
sieltä sopivaa paikkaa kenkä-
talolle. Ei ole muuta vaihtoehtoa.

- Olemme koko ajan pyrkineet 
myymään laadukkaita ja terveyt-
tä vaalivia kenkiä, niin naisille 
kuin miehillekin, samoin nuorille 
ja lapsille. Emme ole suostuneet 
ottamaan edes myyntiin drocseja, 
jotka eivät ole minkään tason jal-
kineita, vaan aiheuttavat jalassa 
enemmän haittaa kuin hyötyä.

Kari kertoo kuinka taannoin 
eräs äiti toi neljä lastaan ken-
käkaupoille, joille ei löytynyt so-
pivia jalkineita, kun lapset olivat 
pitkään käyttäneet drockseja. 
Lasten jalat olivat levinneet ka-

noottimaisissa drockseissa niin, 
että normaalit kengät puristivat 
jalkoja. 

- Drocsit eivät ole turvallisia-
kaan. Yksi nuori nainen kaatui 
talviliukkailla drocksien kanssa, 
ja ne kun eivät anna mitenkään 
periksi ja eivät jousta, niin nuo-
ren naisen jalkaterä vääntyi 45 
astetta ulospäin ja monta luuta 
meni säpäleiksi. Siitä tuli pitkä-
aikainen sairaalareissu ja ter-
vehtyminen, kun jalkaa operoitiin 
monta kertaa.

- Me Orimattilan kauppiaat 
vetoamme orimattilalaisiin, 
jotta käyttäisitte enemmän 
oman kaupungin palveluja. 
Juuri lähti eräs pitkäaikainen 
hammaspalvelu Lahteen, sa-

moin monet yhteiskunnalliset 
palvelut ovat täältä hiipuneet 
vuosien saatossa. Toivottavasti 
Orimattilan päättäjät heräävät ja 
luovat mahdollisuuksia uusille 

työpaikoille ja sitä kautta myös 
uutta kasvua tänne keskustaan. 
Asenne kannattaa jokaisen 
omalta kohdaltaan tarkastaa, 
Kari neuvoo.

Erkontien remppa
ei auta kaupantekoon
Vaikka Erkontien remppa nyt 
valmistuttuaan antaa hieman 
kauniimman yleiskuvan kau-
pungin pääväylästä, niin se ei 
vaan valitettavasti vedä uutta 
innokkuutta kaupankäyntiin. 
Liian monta erikoisliikettä puut-
tuu keskustasta, ja sen takia 
moni lähtee isoon kaupunkiin, 
kun sieltä voi samalla reissulla 
ostaa enemmän.

Juhannuksesta alkanut Erkon-
tien remontti hiljensi entisestään 
keskustan vetovoimaa. Moni ei 
lähtenyt sinne lainkaan, kun piti 
ajella kiertoteitä.

Varsinkin Orimattilan Varaosa-
kellari ja VeikonKone jäivät 
saarroksiin ja myös kiinalainen 
ravintola toisessa päässä katua.

Varaosakellari oli niin pahassa 
motissa, että se joutui jopa sul-
kemaan ovensakin. Miten näin 
voidaan kohdella yrittäjiä? Eikö 
kaupungilla ole mitään velvoitetta 
yritysten ja kauppojen hyvinvoin-
nista, kyselevät monet?

Erkontien remppaa olisi voi-
nut tehdä paljon tehokkaammin. 
Usein jo perjantaisin oli työmaalla 
hiljaista ja mitään ei tapahtunut 
ennen maanantaita. Jatkossa 
kannattaa tehdä urakkasopimuk-
set niin, että hommat hoituvat 
tarvittaessa myös kesäöisin 
tai ainakin aikaisin aamusta 
alkaen. Nyt remppa kesti kuin 
se kuuluisa Iisakin kirkon raken-
taminen. Niitä nupulakiviä olisi 
voinut naputella nopeamminkin 
ja muutkin kuin yksi tummaihoi-
nen, joka teki kyllä kiitettävää 

jälkeä. Onhan se kokonaisuus 
istutuksineen nyt hieno, sitä ei 
voi kukaan kieltää.

Nämä ovat
jo poistuneet

Nopeasti funtsitttuna mieleen 
muistuu seitsemän vuoden ajalta 
Erkontiellä olleita kauppoja, jotka 
ovat siirtyneet muualle tai lopet-
taneet toimintansa, tässä nimiä: 
Nordea, Robin Hood (Tokmanni), 
Tiimari, Finn Karelia, Sike Asu, 
kirjakauppa, Tavaratalo Hartikai-
nen, KoneRepo, Marzu, Johanna 
Keittiöt, Kenkämaailma, Manna-
tori, SP-Koti, Lyylin tyyli, Green 
House, luontaistuotekauppa Li-
fe, hieroja Klaara Keskevaari, 
Okariina, Puustelli -keittiöt, Havu 
keittiöt, sitten S-Marketin kaup-
pakeskukseen siirtyneet Seppälä, 
R-kirja ja Alko. Parisenkymmentä 
liikettä, ja muitakin saattaa vielä 
löytyä, pitopalvelu/ruokala, kal-
jakuppila…

Usein syy lopettamisille on 
ollut, ettei kauppa ole käynyt 
riittävästi!!!

- - -
Kun ostaa muualta eikä Orimat-

tilasta, niin ne eurot matkaavat 
muualle. Se on fakta, ja ne eu-
rot eivät enää koskaan rakenna 
ja lämmitä Orimattilaa millään 
tavoin.

Tuon kun orimattilalaiset si-
säistäisivät, niin kaikki toimisi 
paremmin ja eivät erikoisliikkeet 
lopettaisi…

Reijo Välkkynen

Erkontien remppa hiljensi ja tyhjensi monen kauppiaan tilipussia. Kukaan ei kor-
vaa menetystä heille. Edes kaupunki ei pahoittele asiaa mitenkään?

- Mascotista löytyy jalkineet isommille ja pienemmil-
le. Kannattaa tulla kaupoille, Kari suosittaa. Masco-
tissa on reilut 30.000 paria kenkiä.
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Jouluapua
Orimattilasta
Orimattilan MLL, Lahella sydäntä opiskelija projektitiimi 
sekä Olan Extraa järjestävät yhdessä 11.12.2016 Jouluapua 
Orimattilasta -hyväntekeväisyyskonsertin Myllylän koulun 
juhlasalissa.

Konsertti alkaa klo 17 ja päättyy klo 19. Illan musiikkia 
tarjoilee mm. Marilii ja pianisti Jukka Borg, solistina Sanna 
Mäkinen.

Konsertista saadut tuotot lahjoitetaan Orimattilan vähäva-
raisten lapsiperheiden hyväksi. Tulethan siis paikalle nautti-
maan hyvästä musiikista ja lämminhenkisestä tunnelmasta. 

Konsertista enemmän 16.11. ilmestyvässä Extrassa. Löytyy 
myös facebookista: Jouluapua Orimattilasta

Taru Karoliina
Intuitiivinen näkijä. 
Teen tulkintoja
myötätunnolla ja
 rakkaudella. 

30min/35 Eur
60min/50Eur
Puh. 050 3473668
taru.astikainen1980@gmail.com

Tuttu mm. AstralTV:stä
Suomen tunnetuin,
TAROT -tulkitsija
TUULA HUHTALA
Tarot-tulkinnat alk. 15 min. 20€.
041 7071920
tuula.huhtala@windowslive.com
Katso lisää netistä:
www.tarot-tuula.fi

Käkeläntie 11,
Orimattila
Varaa aikasi
040 705 9098

Kauneudenhoitopalvelut
Muista parhaat lahjakortit!

MARRASKUUSSA TARJOAMME
harjoittelija Annin
tekemät hoidot -30%

www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

Haalarikansan vaatettaja
Välihaalarit ja asusteet 

raikkaissa väreissä

Värisilmästä myös keittiöt
Orimattilan Värisilmä on lisännyt 
myyntitarjontaansa, kun kesän 
aikana tuotevalikoimaan lisättiin 
myös keittiökalusteet. 

- Keittiömyynnin lanseeraus 
pidettiin viime keskiviikkona 
5.10., jolloin esittelimme Väri-
silmän yläkertaan valmistuneen 
mallikeittiön sisustusillassamme. 
Keittiöissämme käytetään laa-
dukkaita kotimaisia Finnforestin 
runkoja, ja muut komponentit 
tulevat alan suurimmalta toimi-
jalta, selvittää sisustusmyyjä ja 
3D-suunnittelija Matti Karja-
lainen.

- Olemme myyneet keittiöitä 
keväästä alkaen, ja palaute on 
ollut todella myönteistä.

Nyt Värisilmästä saa remon-
tissa tarvittavien kaakeleitten, 
maalien ja lattiamateriaalien li-
säksi myös täydellisen keittiön 
kaapistoineen ja kodinkoneineen.

- Kauttamme järjestyvät asen-
tajat niin keittiökalusteille kuin 
kaikille muillekin myymillemme 
materiaaleille. 

Uusi keittiö
syntyy näin

Kun haluat uusia keittiösi, ota 
yhteyttä Värisilmään. Suunnit-
telijamme käy tutustumassa 

kohteeseen, ja tekee 3D-luon-
noksen keittiöstä. Samalla voim-
me katsoa muutkin huoneiston 
remonttitarpeet. Veloitukseton 
suunnittelu kuuluu meillä ko-
konaispakettiin. 

- Alan parhaalla suunnitteluoh-
jelmalla pystymme mallintamaan 
lähes valokuvatasoisen 3D-suun-
nitelman kohteesta. Asiakas 
näkee saman tien millainen 
keittiöstä tulee. 

- Erotumme myös siinä pe-
rinteisistä keittiökaupoista, 
että meiltä Värisilmästä löytyy 
kaikki muutkin tarvikkeet mitä 

remontissa tarvitaan.
- Myymme laadukkaita tuot-

teita ja panostamme palveluun, 
jolloin asiakas saa kaiken täysin 
valmiina ”avaimet käteen” peri-
aatteella. Toki palvelemme myös 
itse remonttinsa toteuttavia.

Useimmiten keittiöremontin 
yhteydessä uusitaan myös 
kodinkoneet, jotka toimitamme 
kalusteiden kanssa.

- Kalustemyynnin myötä laa-
jensimme tarjontaa myös liukuo-
vissa ja kylpyhuonekalusteissa.  

Iso tukkuvarasto takaa, että 
keittiöiden toimitusnopeus on 

hyvä. Pystymme toimittamaan 
kalusteet parhaimmillaan muu-
tamassa päivässä suunnitelman 
valmistuttua. Tyypillisesti asen-
nus vie 2-3 päivää. 

- Mallistostamme löytyy kym-
meniä ovimalleja, ja pidemmällä 
toimitusajalla väriskaala on lähes 
rajaton.

- Vielä ehtii tekemään sisustus-
remonttia ja laittamaan vaikka 
koko keittiön uusiksi ennen 
joulua.

- Remontti onnistuu myös 
rahoituksella, josta enemmän 
sitten paikan päällä.

Pienessä kuvassa 3D -suunnitelma keittiöstä, sekä kuva toteutuneesta valmiista keittiöstä, jota Matti esittelee.

Orimattilan kauppojen ja liikkeitten

JOULUNAVAUS LA 19.11.
- Lisää marraskuun Extrassa 16.11.
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LT Orimattila 
Keskusta ......................... 64m2

2h+k+sauna+kph+wc+vh+lasitettu 
terassi. Rv-86. Pohjakerroksen heti 
vapaa asunto. el=D2007. Keskustan 
palvelut lähellä. Es su 16.10. klo 12-
12.30. Vh. 92.000 € Koskipuisto 5
RT Orimattila Myllylä .... 35m2

1h+kk+sauna+varasto. Perus-
kuntoinen kiva pikkukoti. Rv.-83. 
el=E. Mh. 58.000 € Myllärintie 10 

RT Orimattila Jokela .....73,5m2

3h+k+sauna, autokatos. Rv. 
2000. Tilava ja kiva rivitaloasunto, 
jossa iso suojaisa takapiha-alue. 
Autokatospaikka sisältyy myyn-
tihintaan. Vuokrattu. el=D. Vh. 
143.000 € Lauttakuja 5 B

KT Orimattila 
Keskusta ......................... 59m2

2h+k+kph+parveke+autokatos-
paikka. Rv.-72. 1/3 krs. Lasitettu 
parveke. Käyttövesiputket  ja ikku-
nat uusittu. el=D2007. Vh. 69.000 
€ Rantatie 10 D
KT Orimattila 
Keskusta ..................... 47,5 m2

2h+kk+kph+p. Kauttaaltaan re-
montoitu pikkukoti hissitalon nel-
jännessä kerroksessa. el=D2007. 
Vh. 68.500 € Palojoentie 3 C
KT Orimattila Myllylä ......60m2

2h+k+kph+vh+parveke. Rv.-80. 
1/3 krs:n päätyasunto. Keskus-
tan palvelut, koulu ja päiväkoti 
lähistöllä. Mh.67.615 Vh.69.800 
€ Myllypolku 5 B
KT Orimattila 
Keskusta ...................... 57,5m2

2h+k+kph+parveke. Rv.-75. 1/3 
krs:n päätyasunto. Keskustan 
palvelut lähellä.  Lasitettu parve-
ke. el=D. Vh.63.000 € Tullintie 3

Erkontie 18,
16300 Orimattila 

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

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

Terttu Sanna
Rantala

040-722 4589
sanna.rantala@
asuntohelmi.fi

Sanna

toimisto@asuntohelmi.fi www.asuntohelmi.fi
Puh. 0400-904262

Topintie 2, 16300 Orimattila

SÄHKÖ- JA KONEHUOLTO
Reijo Teva  P. 0500 428 488

reijo.teva@dnainternet.net

Markkinoiden
tehokkaimmat!
Mitsubishi Electric FH
ilmalämpöpumput.
SELVÄÄ SÄÄSTÖÄ!
Suomalaisen kodin suursuosikki.

Nyt on aika asentaa
ILMALÄMPÖPUMPPU
ennen kuin talven
pakkaset yllättää!

KYSY NYT
TALVIHINTA-
TARJOUSTA

Artjärvi kutsuu…
Lähde yrittäjäksi!
Artjärven keskustassa palveleva 
Sinikan Kukka- ja lahjapuoti etsii 
uutta yrittäjää. Samalla myyn-
nissä on koko liikekiinteistö, 
jossa on tilaa alakerrassa n. 
200 neliötä ja yläkerrassa kaksi 
pienempää huoneistoa.

- Olen palvellut asiakkaita 
tässä 15 vuotta ja nyt on aika 
siirtyä eläkkeelle ja antaa tilaa 

nuoremmille, toteaa yrittäjä Si-
nikka Harju.

- Tässä olisi loistava tilaisuus 
uudelle yrittäjälle, kun valmii-
na on jo niin monta toimintoa, 
mukaan lukien posti- ja mat-
kahuoltopalvelut, joita minäkin 
usein tarvitsen, lisää Orimatti-
lan kaupungin elinkeinojohtaja 
Kimmo Kuparinen. Hän olikin 

juuri noutamassa pakettia mat-
kahuollosta.

Kukka- ja lahjatavaroitten 
lisäksi on tarjolla hautaustoi-
miston palvelut. Sinikan baarista 
myös puhutaan, sillä kahvion 
puolelta löytyy pullaa ja kahvia 
sekä lounasaikaan perinteistä 
kotiruokaa.

- Ihan kivasti tässä on poruk-
kaa poikennut. Töitä riittää kyllä, 
ja saa palvella monin eri tavoin. 

Lounasaikaan on asiakkaita ollut 
päivittäin 20 henkilön molemmin 
puolin. Kahvi- ja ruokapuoli ei 
yksistään riittäisi, mutta muut 
palvelut mukaan lukien, niin 
tässä kyllä pärjää.

Jos nyt joku kiinnostui ja 
haluaa lähteä yrittäjäksi Sini-
kan tiloihin, niin ei muuta kuin 
soittamaan hänelle ja sopimaan 
audienssista. Numerosta 03-777 
8505 saa lisää tietoa Sinikalta.

- Sinikan Kukka- ja lahjapuoti on Artjärven keskustan 
sydän. Täällä palvelujen lisäksi tavataan tuttuja, joten 
olisi hienoa löytää Sinikan kaupalle jatkaja, suosittaa 
Kimmokin.

Kirppis Rukki avaa
ovensa Kehräämöllä
Orimattila saa uuden kirppiks-
en, kun Sirpa Paajanen avaa 
15.10. Kirppis Rukin Kehräämön 
kakkoskerrokseen. Miehensä 
Arto toimii taustalla apurina, 
joten kumpikin on hommassa 
sydämestään mukana.

- Asumme Mallusjoella, ja 
olemme kiertäneet paljon 
maakunnan kirpputoreja. Olen 
haaveillut omasta kirppiksestä 
jo monta vuotta. Olen ollut hoi-
toalalla ja nyt haluan vaihtaa 
uuteen työhön, ja siitä se aja-
tus sitten kypsyi, Sirpa valottaa 
kirppisideaansa.

- Perinteisen kirppiksen lisäksi 
Rukkiin tulee miehille oma osas-
tonsa, jonne saa tuoda myyntiin 
käytettyjä ja laadukkaita auto-
nosia, työkaluja, moottorisahoja 
yms. äijien kamaa, lisää Arto.

- Siisti kirppis on kaiken pe-
rusta. Myynnissä olevan tava-
ran tulee olla käyttökelpoista ja 
puhdasta, se on Rukin valttina.

Myyntipöytä
tosi edullisesti

Rukki tarjoaa heti kättelyssä asi-
akkaille myyntipöydän hintaan 
19 euroa viikko!

- Se on edullinen viikkohinta 
ja sillä hinnalla tavaranmyyjäkin 
pääsee myymään tavaroitaan 
niin, että saa myyntikatetta. 
Tarkoitus on, että kirppiksellä 
kauppa käy ja kaikki ovat tyy-

tyväisiä, niin asiakkaat kuin 
myyjätkin, Sirpa toteaa.

- Nythän olisi muutenkin hyvä 
laittaa käyttämättömät tavarat 
kiertoon eikä jättää niitä nurkkiin 
lojumaan, jos ei itse niitä tarvitse. 
Samalla saadaan sitäkin kautta 
kulutukseen vauhtia, suosittaa 
Arto.

Sirpa ja Arto suunnittelevat 
myös, että kirppikselle voi tulla 
myymään tuotteitaan päiväksi 

tai pariksi, eikä sitoutua viikok-
si, vaan pop up -tyyliin tehdä 
kauppaa pikaisesti. Myös erilaisia 
tuotteita on tulossa myyntiin, esi-
merkiksi Paajasen omaa hunajaa.

- Kehräämölle on helppo 
kaikkien tulla ja kannattaakin 
tulla pääovesta ja sieltä kohti 
ravintola Tehdasta, josta kak-
koskerrokseen rappuja pitkin 
kakkoskerrokseen. Myös hissillä 
pääsee ylös ja käytävää pitkin 

kirppikselle. Samoin takapihan 
ns. tanssisalin sisäänkäynnin 
kautta pääsee meille.

- Aloitamme samaan aikaan, 
kun Kehräämöllä on Pirä ittestäs 
hualta –tapahtuma, eli lauantai-
na 15.10., joten kannattaa tulla 
meillekin tutustumaan, Sirpa ja 
Arto toivottavat.

Pöytäpaikkoja voi tiedustella 
numerosta 040 9337947.

- Rukki kehrää ja sopii Kehräämölle hyvin. Puitteet kirppikselle ovat mitä par-
haimmat, Sirpa ja Arto toteavat.
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Pakaantie 1, Orimattila

www.orimattilankehraamo.com

WANHA VILLATEHDAS LUMOAA…

Kehräämö
Tervetuloa meille

tutustumaan, ostoksille
ja nauttimaan palveluistamme!

Me palvelemme aina ilolla:
Alfa Mover - Hix-Spot Oy - Hotelli Teltta  - Kahvila Kehräämö - 
Kehräämön Hellimö - Kehräämön Hiuspaja - Koirapalvelu Rochallor -
Korutasku - Kuntosali GYM 23 - Kynttiläpaja Maria Drockila -
Käsityövakka - Eteva kuntayhtymä Orimattilan toimintakeskus -
Orimattilan Kantritanssijat ry - Olan Kamppailijat - Orimattilan Pienkone 
- Orimattilan teatterinystävät - Orimattilan Vapaaseurakunta -
Ravintola Tehdas - RR-Ompelu Logimar Oy - Pitsitupa - Inka Studio - 
Kirppis Rukki - Automyynti Imone 

Kirppis Rukki avaa ovensa 15.10.!

Kehräämö tarjoaa monille
yrityksille upeat toimitilat!

Monenlaisia elämyksiä,
tapahtumia, hyvää oloa!

www.alfamover.fi

Tervetuloa
mukaan!

Rakkaudesta liikuntaan 

Alusta asti oikeista
raaka-aineista itse tehtyä

herkullista ruokaa!
Laaja olutvalikoima!

Tervetuloa nauttimaan!
Pakaantie 1, Orimattila  www.ravintolatehdas.fi  

Lounaspöytä

klo 10.30-14.00

Pitopalvelua,
yksityistilaisuudet

Avoinna ma-pe klo 10-17,

muina aikoina sop. muk.

Puh. 03 7773181

Kehräämön Kahvila

www.kehraamonkahvila.fi

Järjestä
pikkujoulut
tunnelmallisessa
ympäristössä.

Lisätietoja:
www.hellimo.fi/pikkujoulut
emma.malinen@hellimo.fi 
044-3773019

Voit myös yöpyä Hotelli Teltassa!

Kehräämön tulevia tapahtumia:
LA 15.10.klo 10-14  Pirä ittestäs hualta
- terveyttä, hyvinvointia, ravintoa, liikuntaa
LA 19.11. PIKKUJOULUT kaikelle kansalle!
- katso erillinen ilmoitus tästä lehdestä s.6

KEHRÄÄMÖN syksyn 2016
TORSTAITANSSIT klo 14 – 17.30SIT klo 14  17.30

Katso PERJANTAI- ja SUNNUNTAI-
TANSSIT Kehräämön nettisivuilta.

13.10. Mikko Järvinen kvartetti
20.10. Tuplawernet
27.10. Tanssiorkesteri Metsätähti
03.11. Viihdeorkesteri Wiva
10.11. Essi Leppäkoski
17.11. Juhani Virran yhtye
24.11. Lopen harmonikat
01.12. Timanki
08.12. Duo Seija-Irmeli
15.12. Heikki Lukkarinen &
 Satu-Maarit
26.12. Sakke Kotilainen & Focus
29.12. Bel-Ami
Liput 10 € sis. narikan

Essi Leppäkoski

METSÄTÄHTI

Torstaitansseissa viihdytään 
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Oikea aikuisten kuuden tähden
PIKKUJOULUJUHLA
19.11. alk. klo 18 Kehräämöllä

Maittava ja runsas
JOULUPÖYTÄ
on katettu sinua
ja ystäviäsi varten

KOLME BÄNDIÄ loihtivat tauotta 
illan tanssi- ja tunnelmamusiikin, 
back to the 60 & 70 -luku!

TAIVUTA SEURALAINEN
Kehräämön isolla parketilla
rockin tai twistin pyörteisiin
vanhaan hyvään malliin!!!

1.

3.

5.

6.

JOULUJUOMAT
LÖYTYVÄT helposti 
baaritiskiltä!

JOS HALUAT 
HEMMOTTELUA

4.

TÄNÄ ILTANA
SINÄ OLET TÄHTI

Tilaa aika Hellimöstä ennen juhlaa, 
vaikka pikkujoululahjaksi. P. 044 3773017

Telttahotellissa voit majoittua todella 
mukavasti. P. 0400 464893

Tee nyt
itsellesi ja
seuralaisellesi
mukava leppoisa
ilta kanssamme. TERVETULOA
NOSTALGISEEN MENOON.
Ruokailu klo 18-20, tanssit 20-01.

Näin pääset mukaan:
Ennakkotilaajan etu: Tilaa lippu
ennakkoon hintaan vain  30 e.

Hinta sis. jouluruoan/tanssilipun.
Ennakkoliput voit lunastaa:

Sähköasennus Oy myymälästä,
ma-pe Kärrytie 4 Orimattila  (klo 9-17)

Tilaukset: Hannu 0400 492 944
hannu.tuominen@hansheat.fi

tai Ari 0400 884879
ari.naveri1952@gmail.com
Tanssilippu ovelta 10 euroa,

19.11 klo 19.00 alkaen. 

ORCUS

The GaryLinekers
FREEBAND

2.

Räväkät hiusvärit
ovat nyt suosiossa

Nykyisin Kehräämön Hiuspajal-
la parturi-kampaajayrittäjänä 
palveleva Rita Mäkelä on 
ennakkoluuloton ja muodin 
kärjessä kulkeva, sillä hän on 
värjännyt omatkin hiuksensa 
ihanan kellertävänvihreiksi!

- Nyt on naisille suosittua 
hiusmuotia pitkät hiukset, joissa 
on luonnollista liukuväriä tai 
sitten todella räväkkää sateen-
kaariväriä, Rita sanoo. 

Hiuspajaan Rita tuli yrittäjäksi 
toukokuussa, kun hän aiemmin 
palveli asiakkaita Hairlekiinissa. 

- Kauneudenhoitoala on aina 
kiinnostanut minua. Valmistuin 
viisi vuotta sitten parturi-kam-
paajaksi koulutuskeskus Sal-
pauksesta.

- Tykkäsin tulla yrittäjäksi 
nimenomaan Kehräämölle, 
joka on idyllinen ja kiva paik-
ka, ja niin se sitten houkutteli 

mukaansa.
Rita kertoo, että nuorten ja 

miksei vähän vanhempienkin 
miesten suosikki on ”ana-
nas”-tyyppinen hiustenleik-
kuu, jossa päälaelle jätetään 
reippaasti pidempiä hiuksia ja 
sivuilta sekä takaa leikataan 
lyhyiksi. Tämän tyylin suosion 
toivotaan jo hiipuvan…

Toki myös perinteisiä hius-
tenleikkuita tehdään kuten 
ennenkin.

- Tarjolla on hiustenleikkuuta 
sekä värjäyksiä, myös kulmien 

ja ripsien värjäystä.
- Kampauksia teen ihan 

vaikka illanistujaisiin ja sitten 
juhlakampauksia sekä hius-
tenmuotoilua ja viimeistelyjä.

Rita selvittää, että hiusten-
muotoilu tulee leikkauksen 
ja/tai värjäyksen jälkeen, 
joka pitää sisällään yleensä 
föönauksen alle tarkoitetun 
muotoilutuotteen.

- Kuivaamisen jälkeen voidaan 
vielä muotoilurautaa käyttää, 
mutta yleensä tarpeen mukaan. 
Kun hiuskiinnettä ja vahaa käyt-

tää, niin hyvä tulee.
Rita tykkää työstään, kun saa 

palvella asiakkaita ja toteuttaa 
heidän toiveitaan.

- Usein se asiakkaan uusi 
upea kampaustyyli tai hiusten-
leikkausmalli löytyy internetistä 
ja sitä sitten toteutetaan meillä 
Hiuspajalla.

- Asiakkaat ovat kivasti löy-
täneet tänne Hiuspajalle. Toki 
lisää mahtuu mukaan, joten 
tervetuloa uudetkin. Aikoja voi 
tiedustella numerosta 03 758 
9024.

Ritalla on itsel-
lään muodikkaat 

kellertävänvihreät 
hiukset, jotka taa-
tusti huomataan.

Juha sanoo Orimattilasta:

On mukava maalaiskaupunki
Lahden seutu on tuttu juttu 
myyntineuvottelija Juha Viljaselle, 
joka tuli Orimattilan OP-Kiinteis-
tökeskuksen hommiin kesäkuun 
alusta.

- Olen ollut OP-ryhmän palve-
luksessa jo vuodesta 2005 alkaen 
ja kiinteistönvälitysalalla jo 15 
vuotta. Lahti, Nastola, Iitti ovat 
olleet työalueitani, ja nyt sitten 
mukaan tuli Orimattila, jota jo 
entuudestaan myös tunsin, Juha 
selvittää.

- Orimattila on oikein mukava 
pikku kaupunki, jossa ihmiset 
ovat mukavia. Täällä on sellainen 
rento meininki ja tuttavallisuus 
ovat aivan eri luokkaa kuin isossa 
kaupungissa. Asuntokauppa käy 
kivasti, ja nyt onkin hyvä aika 
asuntokaupoille, kun lainojen 
korot ovat alhaalla.

Juha harrastaa metsästystä ja 
riistanhoitotyötä sekä osallistuu 
reserviläisenä maanpuolustus-
työhön.

- Asuntokauppa käy mukavasti Orimattilassa, Juha 
toteaa.

Tässä Juhan yksi myyntikohde, johon ihastuu…
OK-talo Nastolassa
Lahti, Nastola,
Kouvolantie 486
4mh,k,kph,s,wc,ph,
yht. 152,0 m2

Myynnissä on hyväkuntoinen 
ja tilava omakotitalo Nastolan 
Kanervassa. Rakennusvuosi 
on 1962, asuntoa on laajen-
nettu 1999 ja 2004.
Iso, erillinen lämmin auto-
talli, jossa on kesähuone. 
Hyvin hoidettu puutarhatontti 
1704 m2. Asunto vapautuu 
nopeasti.

Katso lisää kohdenumero 
568583 www.opkk.fi ja ky-
sy lisää Juhalta numerosta: 
040 507 3610.

Keittiö on nyky-
aikainen.

Tämä ok-talo kaipaa uutta omistajaa.
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SILMÄLÄÄKÄRIT:
To 13.10. Jukka Siitonen
Ke 19.10. Ritva Lemola
To  3.11. Jukka Siitonen
Pe  4.11. Ilkka Puusaari
Ma 7.11. Ilkka Puusaari
To 10.11. Ritva Lemola
Ti 15.11. Jukka Siitonen
Pe 18.11. Aleksi Sarkola

KAUPALLA TAVATAAN!

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

VahvaTassu

Yksityinen yrittää
aina enemmän
sinun parhaaksesi
- Koko henkilökuntamme Orimattilan Näkö-
keskuksessa  on pitkän linjan ammattilaisia 
ja mieleltään yrittäjähenkisiä ja palvelualttiita; 
työnilo näkyy ja kuuluu asiakkaalle, joka saa 
aina parasta mahdollista palvelua, sanoo 
yrittäjä Salla Salmela.

- Meillä yksityisenä liikkeenä ajatellaankin 
kaikkea asiakkaan näkökulmasta niin, että 
asiointi olisi asiakkaalle mahdollisimman 
miellyttävää ja palvelu asiantuntevaa ja läm-
minhenkistä – sellaista, mitä itse toivoisi 
asiakkaana saavansa.

- Kehysvalikoimamme on lähes tuplasti 
laajempi, kuin keskiverto optikkoliikkeellä.

Lisäksi valitsemme itse kaikki myyntiin 
tulevat silmälasikehykset ja aurinkolasit; 
niinpä yli 900 kehyksen joukosta löytyy 
varmasti jokaiselle useampia todella hyviä 
vaihtoehtoja. On viimeisimpiä muotiuutuuk-
sia, varmoja klassikoita sekä runsas vali-
koima esimerkiksi pieni- tai suurikokoisille 
kasvoille. 

Valikoimassa on myös täysin uniikkeja 
kehyksiä, mallikappaleita maailmalta ynnä 
muita ihanuuksia.

Laatulinssit
ja oma hiomo

- Silmälasilinssien ja silmälasien valmistuk-
sen puolella meillä yhdistyy alan johtavin 
teknologia saumattomasti perinteiseen käsi-
työhön. Ei tarvitse mennä ”merta edemmäs 
kalaan” saadakseen juuri itselle räätälöidyt, 
huippuluokan yksillölliset moniteholinssit. 
Sen mahdollistaa Rodenstockin ImpressionIst 
–kameramitoituslaite, jollainen Orimattilassa 
on vain meillä.

- Meillä silmälasilinssit hiotaan kehykseen 
itse. Tämä mahdollistaa tarkan laadunvalvon-
nan ohella todella nopeat toimitusajat, kun 
saamme 1-tehoiset silmälasit nopeimmillaan 
valmiiksi 2 päivässä. Ja monitehotkin noin 
2 viikossa, usein jopa nopeammin.

- Oma hiomomme mahdollistaa myös uu-
sien silmälasilinssien vaihtamisen asiakkaan 

omaan kehykseen helposti ja vaivattomasti.  
Tarvitsemme kehystä tilaushetkellä n. 5-10 
min, jonka jälkeen ne ovat jälleen käytössä 
siihen saakka, kunnes uudet linssit ovat 
tulleet.  Uusien linssien hionta paikoilleen 
vie vain noin tunnin. 

- Yksityisenä liikkeenä meillä on myös aina 
mahdollisuus räätälöidä asiakkaalle hänen 
tarpeisiinsa parhaiten sopiva kokonaisuus, 
esimerkiksi kahdet lasit yksien hinnalla 
milloin vain, kun emme ole kampanjoihin 
sidottuja.

- Palvelemme asiakkaitamme tarvit-
taessa myös aukioloaikojen ulkopuolella. 
Maksuasioissa joustavuutta antaa suosittu 
Fenno-Optiikka -tili, jonka avaaminen käy 
helposti ja nopeasti liikkeessämme asioin-
nin yhteydessä. Tiliasiakas saa aina 12 kk 
korotonta maksuaikaa ostoksilleen.

- Lämpimästi tervetuloa Orimattilan Nä-
kökeskukseen, apteekin naapuriin, Salla 
toivottaa.

- Meillä laitetaan kaikki peliin asi-
akkaan parhaaksi, sanoo yrittäjä-
optikko Salla Salmela.

Runon ja musiikin hetki
Sunnuntaina 30.10.2016 klo 
18-19 Orimattilan taidemuseo, 
kulttuuritalon 2. krs., Lahdentie 
65, 

Ohjelmassa: musiikkia: Erkki 
ja Jurek, runoja levymusiikin 

kera: Anssi Autere, runokollaasi: 
Kellarin Pojat.

Vapaa pääsy, vapaaehtoinen 
kannatusmaksu hyväntekeväi-
syyteen.

Järjestää Kellarin Pojat.

Marraskuussa

ke 16.11.

Tulevia kivoja jutskia…
Orimattilassa tapahtuu

15.10. Pirä ittestäs hualta ja MLL:n kirppis 
Kehräämöllä klo 10-14.
19.11. JOULUNAVAUS klo 9-13, keskustan 
alueen kaupat ja liikkeet.
19.11. Pikkujoulubileet Kehräämöllä klo 18-01.
27.11. Joulukonsertti, Perinkonut, Jymylinna.

11.12. Jouluapua Orimattilasta -konsertti 
Myllylän koululla klo 17.

Huom! Muutokset mahdollisia.
Mikäli haluat tapahtumastasi maininnan
Olan Extraan, niin lähetä pikku postia:
reijomedia@hotmail.com

Christmas Jazz -konsertti
Orimattilan taidemuseossa sunnuntaina 13.11.2016 
klo 18. 

Mariah Hortans & M. Sandberg Duo esittävät 
Sibeliuksen, Händelin ja Schubertin klassisia 
joulusävellyksiä, perinteisiä pohjoismaisia jou-
lulauluja ja englanninkielisiä christmas carolseja.

Christmas Jazz levyltä kuullaan mm. Schubertin 
”Ave Maria” bossanova-sovituksena, 1700-luvun 
klassikko ”Kuului laulu enkelten”, Sibeliuksen 
”Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt” jazzahta-
vissa tunnelmissa, ja Jaska Jokusen piirretystä 
jouluelokuvasta tuttu ”Christmas Time Is Here”.

Duon viimeisellä levyltä Another Jazzy Christ-
mas kuullaan mm. Madetojan ”Arkihuolesi kaikki 
heitä” gospel-versiona, Sibelius-sikermä ”On 
hanget korkeat nietokset / Finlandia”, Händelin 
svengaava ”Dotter Sion” sekä Mel Tormén ajaton 
jouluklassikko ”The Christmas Song”.

Liput ovelta 10 € / lapset alle 12v. 5 €, maksu 
vain käteisellä.

Tapahtuman järjestää kulttuuritoimi. Tervetuloa!
Orimattilan taidemuseo, Lahdentie 65, 16300 

Orimattila
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• 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, Peltola okt 106/138 m2
Apilatie 2. 3 h,k,s,ph,pukuh,khh-valmius,wc. 
ei e-tod*. Tästä talosta on pidetty hyvää 
huolta vuosien saatossa. Pintoja ja keittiö 
uusittu samoin käyttövesi- ja lämmitysput-
ket uusittu. Öljykeskuslämmitys ja ilmaläm-
pöpumppu. Oma tontti 895 m2. Päiväkoti 
ja ala-aste lähellä. Orimattilan keskustan 
palvelut 1 km. Mattila 050 570 2725/Ori-
mattila. Mh. 118.000 €. 575522

Orimattila, Käkelä okt 102/174 m2
Puutarhatie 3. 4h+k+s. ei e-tod*. Rauhai-
salla paikalla vain reilun 2 km päässä kou-
lusta ja palveluista. Asuintiloja kunnostettu 
2010-11, samalla vaihdettu maalämpöön, 
uusittu takka ja hormi. Aiemmin uusittu 
mm. ikkunat ja sokkeliremontti tehty. Reilu 
2600m2 tontti, jolla reilusti tilaa niin lapsil-
le kuin lemmikeille. Nyman 0400 347758/
Orimattila. Mh. 139.000 €. 572205

 • Rivi-, pari- ja puutalot

Orimattila, Keskusta rt 62 m2
Pitistie 7 A. 2h+k+s. D*. Avara ja valoisa yh-
dentason rivitalo kaksio. Palvelut ovat aivan 
vieressä, sijainti kuitenkin rauhallisen tien 

Kiinteistön-
välittäjä

 LKV
050 597 0070
juha.siivonen@op.fi

Mika Nyman
myyntipäällikkö

LKV, YKV 
yleisauktorisointi

0400 347758 
mika.nyman@op.fi

Jussi Mattila
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 570 2725

jussi.mattila@op.fi

Juha Viljanen
040 5073610

juha.viljanen@op.fi

Piia Stolpe
myyntineuvottelija

040 1951535
piia.stolpe@op.fi Katso esittelyajat ja muut kohteemme

osoitteesta www.opkk.fi/orimattila

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

Orimattilan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV

päässä. Asunto hyvässä peruskunnossa. 
Oma sauna ja paljon säilytystilaa sekä au-
tokatos. Aurinkoinen takapiha jossa muu-
tamia hyödykekasveja.  Heti vapaa asunto! 
Paljon kuvia opkk.fi sivuilla! Es. 9.10 klo 12-
12.30/Stolpe 040 1951535/Orimattila. 
Mh. 70.875 € Vh. 76.000 €. 573330

Orimattila, Käkelä rt 36 m2
Käkeläntie 20 A. 1h, kk, s. D*. Yksitasoinen, 
saunallinen ja HETI VAPAA yksiö suositulla 
Käkelän alueella. Asunnosta löytyy keittöko-
mero ja aurinkoinen terassi. Keskustan pal-
velut ovat kävelymatkan päässä. Taloyhtiössä 
mittava kattoremontti juuri valmistunut! Es. 
9.10 klo 13-13.25/Stolpe 040 1951535/
Orimattila. Mh. 37.500 €. 560893

 • Luhtitalot

Orimattila, Keskusta lt 55 m2
Käkeläntie 16 C. 2 h,k,s,ph. G*. Tässä viihtyisä 
koti kaikenikäisille ! Luhtitalon pohjakerroksen 
päätyhuoneisto, ei noustavia portaita. Suo-
jaisa ja katettu terassi länteen. Orimattilan 
keskustan palvelut lähellä. Mattila 050 570 
2725/Orimattila. Mh. 89.000 €.  568819

 • Kerrostalot

Orimattila, Keskusta kt 107 m2

Erkontie 24 C. 4h+k+s+terassi. B*. 2009 
valmistuneessa As Oy Juonalan Helmessä 
läpitalon päätyhuoneisto kätevästi 1. ker-
roksessa. Esteetön kulku autohallista, ilman 
noustavia portaita.. Hyväkuntoinen asunto, 
parkettilattiat, viihtyisä terassi sisäpihan puo-
lella. Tilavat huoneet ja hyvät kodinhoitotilat.  
Kaikki peruspalvelut, kirjasto, kirkko ja koulut 
lähellä. Nyman 0400 347758/Orimattila. 
Mh. 151.152 € Vh. 199.000 €.  552388

Orimattila, Tullinmäki kt 49,5 m2
Tullinkuja 3 A. 1h, tupak, s, ph, p. B*. HETI 
VAPAA uudenveroinen, 2011 valmistunut 
1. kerroksen huoneisto. Huoneistoon käynti 
helposti ilman noustavia portaita! Upea kiil-
tovalkoinen keittiö, tilava pesuhuone ja oma 
ikkunallinen sauna. Tilava lasitettu parve-
ke. Nyman 0400 347758/Orimattila. Mh. 
78.798 € Vh. 129.900 €. 556730

 • Vapaa-ajan asunnot

Orimattila, Artjärvi 
vapaa-ajan asunto 60 m2
Myrskyläntie 443. tupa+keittiö. ei e-tod*. 
Historiallinen Heikkilän tila, jolla 1800 lu-
vulla rakennettu torppa ja aitta rakennukset, 
sekä varasto. Tila kokonaisuus muodostuu 
3 palstasta, joista 2 rantaan rajoittuvaa. 
Päärakennusta lähemmällä palstalla raken-
nusoikeus 20k-m2 rantasaunalle! Nyman 
0400 347758/Orimattila. Mh. 59.000 €.
 572887

Tapahtuu Kehräämöllä 15.10.

Pirä ittestäs hualta
kutsuu hyvinvointiin
Taas on se aika, kun Kehräämöllä 
pidetään hyvää huolta ittestä ja 
toisistakin, kun lauantaina 15.10. 
klo 10-14 on tarjolla runsaasti 
hyvinvointiin ja terveyteen liit-
tyvää asiaa.

Pirä ittesträs hualta -tapah-
tumasta on tullut suosittu juttu, 
sillä se noteerataan jo Orimatti-
lan ulkopuolellakin. Tuote-esit-
telijöitä ja myyjiä saapuu jopa 
pääkaupunkiseudulta asti. Viime 

maaliskuussa tapahtuma koko-
si reippaat 500 kävijää ja nyt 
odotetaan vähintään yhtä paljon 
kävijöitä.

Tälläkin kertaa ollaan Kehrää-
mön kolmessa eri kerrokses-
sa, kun Puotikujalla on MLL:n 
kirppis ja Anjan hernekeittoa 
klo 10-13 ja sitten kakkos- ja 
kolmoskerroksissa reippaillaan 
hyvinvoinnin parissa.

Tilaisuuteen on vapaa pää-
sy, joten kannattaa napata se 
kaverikin mukaan ja lähteä 

Kokeilepas tätä ruokavinkkiä!
Extraa -lehden lukijoille tarjoillaan nyt erilaisia 
ruokavinkkejä, jotka ovat helppoja ja nopeita 
valmistaa. Kokkina keittiössä touhuaa ravinto-
laesimies Auli Rötkö, jolla on monien vuosien 

kokemus ravintopuolelta. Hän panostaa ruoka-
ohjeissaan myös ruokien luonnonmukaisuuteen, 
joten luvassa on paljon myös maistuvaisia 
kasvisruokia. Ole hyvä!

Täytetyt kesäkurpitsat
Feta-tonnikala ja kesäkurpitsa ovat pääroolissa 
tässä ruokavinkissä, josta saa 4-6 annosta. 

3 pienehköä kesäkurpitsaa
Täyte:
2 purkkia tonnikalaa (vedessä)
1 paketti fetajuustoa
2 isoa tomaattia
1 pieni punasipuli
Tuoretta basilikaa
Mustapippuria
Pinnalle:
Juustoraastetta
Pizzamaustetta

Halkaise kesäkurpitsat, koverra sisus lusikalla 
pois ja hienonna se. Hienonna sipuli ja tomaatit.

Kuumenna pannussa tilkka olii-
viöljyä ja lisää kesäkurpit-

san sisus sekä sipulit pannuun kuullottumaan. 
Lisää hetken päästä tomaatit sekä valutettu 
tonnikala. Jatka hauduttamista pari minuuttia.

Valuta fetajuusto ja lisää pannuun. Mausta 
seos tuoreella basilikalla ja mustapippurilla.

Pane kesäkurpitsanpuolikkaat uunivuokaan 
ja täytä ne. Ripottele pinnalle juustoraaste sekä 
halutessasi pizzamaustetta.

Kypsennä 200 asteen uuninlämmössä 20–25 
minuuttia.

Auli antaa 
Extraa-ruo-
kavinkkejä.

Vinkki!
*Tee annoksista ruokaisampia li-

säämällä täytteeseen keitettyä riisiä.
*Samaa täytettä voit soveltaa myös 

paprikoihin tai vaikkapa suuriin herk-
kusieniin.

*Tekemällä pelkän täytteen ja lisää-
mällä siihen jäähdyttämisen jälkeen 1 
purkin ranskankermaa tai smetanaa, 
saat herkullisen lisukkeen uuniperu-
noille.
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tutkailemaan mitä kaikkea on 
tarjolla. Puffettikahvila löytyy 
kolmannesta kerroksesta.

POKEMON
-jahtia

lapsille ja lapsenmielisille Keh-
räämön tiloissa tapahtumapäi-
vänä.

Pokemonin metsästysohjeet:
Ympäri Kehräämöä on kiinni-

tetty 9 kpl eri Pokemon-hahmon 
kuvaa. Etsi ne kaikki ja väritä 
kunkin kuvan vieressä oleva 
pallo kuvan yhteydessä olevalla 
oikealla värillä.

Jahdin aloitukseen tarvittavan 
”välineistön” saat Alfamoverilta 
Piialta (2.krs.) ja kun olet löy-
tänyt kaikki pokemonit, palauta 
lappu oikeine väreineen samaan 
paikkaan ja saat pienen palkin-
non! Lappuja voi palauttaa klo 

14:sta asti.
Kuvia löytyy Kehräämön sisäl-

tä eri puolilta, eri kerroksista. 
Ravintolassa tai varastotiloissa 
niitä ei ole, eikä liikkeissä/kau-
poissa sisällä. Kaikki kuvat ovat 
käytävien varsilla tai liikkeiden 
ovien läheisyydessä. Ethän siis 
häiritse liikkeiden toimintaa. On-
nea metsästykseen!

Gymin salilla
pääset testiin

Kuntosali Gym 23 (2.krs.) tarjoaa 
tapahtumapäivänä markkinoi-
den varmimman kehonkoostu-
muslaite InBody720 mittauksen 
hintaan 10€.

Nyt kannattaa mittauttaa ke-
hon koostumus: lihastasapai-
no, rasvan ja lihaksen määrä, 
viskeraalisen rasvan määrä ja 
paljon muuta tietoa…

Maaritin esittelyssä
luonnonkosmetiikkaa
Joy of Finland - puhdas, suo-
malainen luonnonkosmetiikka-
sarja on syntynyt Kauneusshopin 
halusta tarjota luonnollinen ja 
laadukas ihonhoitosarja vaati-
valle pohjoismaalaiselle iholle. 
Sarja on turvallinen käyttää, 
koska tuotteet eivät sisällä 
keholle haitallisia kemikaaleja 
tai synteettisiä hajusteita.

- Luonnonkosmetiikkaa kan-
nattaa käyttää juuri sen takia, 
että niissä on käytetty luonnolli-
sia ja turvallisia ainesosia, jotka 
eivät rasita elimistöämme ja 
luontoa, selvittää myyntipääl-
likkö Maarit Rantala Kaune-
usshopista.

- Voi olla vaikeaa erottaa, 
mikä on oikeasti luonnonkos-
metiikkaa, koska monia tuot-
teita markkinoidaan luonnolli-
suudella, vaikka vain pieni osa 
raaka-aineista olisi luonnollisia. 
Sertifikaatti helpottaa käyttäjää 
valinnassa. Meidän sarjalla on 
Fi-Natura sertifiointi.

Joy of Finland -sarjaan kuu-
luu C-vitamiini kasvoseerumi, 
24 h kasvovoide, 2 in 1 puh-
distusgeeli, Mango-avokado 
vartalovoide, kiinteyttävä 
silmänympärysvoide, Snake 
Botox ja kuoriva naamio. Sarja 
täydentyy säännöllisin väliajoin 
uutuuksilla.

- Vaikuttavina aineina käy-
tetään mm. avokadoa, kurk-

ku-uutetta, mangoa, vihreätä 
teetä ja C-vitamiinia. Nämä on 
mietitty tarkkaan, jotta iho saa 
tarvittavat rasvahapot, vitamiinit 
ja rakennusaineet.

- Täällä Pohjolassa meillä 

on monella herkkä ja ohut 
iho, jolloin hyvät raaka-aineet 
ovat hyvin tärkeässä asemassa 
ihon hyvinvoinnissa. Ravinnosta 
saatavat aineet menevät aina 
ensin esim. aivoille ja sydämelle 
turvaamaan hengissä pysymi-
sen, joten ihon hoidolla on hyvin 
suuri merkitys ihon kuntoon. 
Itsestään huolehtiminen lisää 
myös henkistä hyvää oloa.

- Minusta on ihan mahta-
vaa tulla Pirä ittestäs hualta 
-tapahtumaan, koska uskon 
siellä olevan paljon ihania ih-
misiä, jotka ovat kiinnostuneita 
hyvinvoinnistaan ja tietenkin 
meitä mielenkiintoisia näyt-
teilleasettajia.

- Arvomme tapahtumassa 
päivän päätteeksi Joy of Fin-
land tuotepaketin (arvo 153€) 
osastollamme käyneiden kes-
ken, Maarit sanoo.

www.kauneusshop.fi

Maarit on ollut myös S-Marketin kauppakeskuk-
sessa esittelemässä Joy-tuotteita.

Pirä ittestäs hualta
Kehräämöllä la 15.10. klo 10-14
TERVEYS-LIIKUNTA-RAVINTO

Paikalla myös
PUFFETTI!

Tarjolla runsaasti
HYVINVOINTIA!

Kehräämö 2-3 krs

OSALLISTU ARVONTAAN!
- Voit voittaa tuotteita ja myös Facebookista:

Pirä ittestäs hualta

Tervetuloa ostoksille!

ILOISESTI
TERVETULOA!

Tapahtuman järjestävät:

Tervetuloa!

HERNEKEITTOA

4€ annos
- sisältää voileivän.
Myös mukaan 5€/litra.
Niin kauan kuin riittää.

Mukana olevat esittelijät/myyjät
1.krs
*Kehräämön Hiuspaja tarjoaa tyttöjen hius-

ten letitystä ja hiusliiduilla värjäystä 5€:lla.
*MLL:n kirpputori, hyviä löytöjä! 
*Anjan hernekeittoa myynnissä.

2. krs
*Hellimö, Hoitopisteet klo 10-14, 5€/hlö/pis-

te, hoitopisteet: suolahuone, Äänisen aaltojen 
matalaäänihieronta, pyramidin kirkasvalohoito 
sekä mielenkeinujen rentoutus

*Koulutettu hieroja Kirsi Pärnänen
*Alfa Mover ilmaiset jumpat ja jäätävät 

tarjoukset 
Tarjolla ilmaisia jumppia, tule mukaan!
10.00-10.45 LesMills Sh´bam (Janni ja 

Johanna)
10.00-11.00 Korttipakka-spinning (Paula)
11.00-11.30 LesMills Grit Strength (Janni 

ja Jonna)
11.45-12.45 Pilates (Suvi)
13.00-13.30 Mindfulness - Rentoutushetki 

(Marjaliisa Majavesi, Avartamo)
*Iwear jumppavaatteiden esittely AlfaMo-

verin aulassa
*Gym 23 - Avoimet Ovet ja InBody 720 

kehonkoostumuslaite mittaus VAIN 10€

*Hieroja Arto Larjanne
*Olan Kamppailijat

3.krs
*Kauneusshop Maarit Rantala, JOY-kau-

neustuotteet
*PartyLite - Ritva Pärhä ja Suvi Järvinen
*Lasiriinan Valosydän - Marjo-Riina Alhainen, 

hoitoja ja käsintehtyjä koruja.
*Fitmill Fitness Studio - Lasse Venho, kun-

tosaliliikunta
*Energiaparantaja - Reijo Välkkynen, näy-

tehoitoja 5€/5 min.
*Herbalife - Eila Simonen ja Sirpa Rannikko
*Forever Living Aloe Vera - Kirsi Fredriksson
*Fitline - Sanna Sikanen
*Oriflame - Anne Rajala
*Bemer-terapia ja Byas-tuotteet - Anne 

Rampa-Pajuvesa
*T:mi Kisse
*Orimattilan Näkökeskus, silmänpaineen 

mittausta 5€

*Suuhygienistinpalvelut Shine - Maikki Uuttu
*Kehon virheasentojen mittaus ja korjaus 

sekä Soma Uplifting – kasvojen hieronta - 
Marja Haaranen

*Kahvilapalvelut - Hotelli Teltta
*Laukut, lompakot, korut ja käsineet - Eija 

Ovaska, Tipi Laukku Oy
*Leikkien-oppimispelejä ja koruja - Kirsi 

Wennqvist
*Orimattilan työttömien ja Orimattilan Hel-

luntaiseurakunnan yhteistyöliikuntaporukka 
- Arto Hyvönen ja Eerikki Heikkilä

*Teatterilta ”suunnannäyttäjiä” / opastajia
*Eerolan hunaja
*Orimattilan Kauneuskulma, Tuija Arminen, 

kauneudenhoitopalvelut ja kestopigmentointi
*Orimattilan Seppälä - urheiluvaatemallisto
*Avartamo - korkealaatuisia eettisesti ja 

ekologisesti sertifioituja hyvinvointituotteita 
: ihanat 100 % lampaanvillaiset joogamatot 
ja luomuviljellystä puuvillasta valmistetut, 
pestävät aromaterapeuttiset silmätyynyt ja 
niskatyynyt.

- - -
*Viking Line, lahjakortit arvontaan.
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VARAA AIKA EDULLISEEN  
KATSASTUKSEEN!

www.a-katsastus.fi  

Asiakaspalvelu 075 323 2222
Puhelun hinnat (sis. alv 24 %):  pvm/mpm 8,35 snt/puhelu 
+16,69 snt/min

A-Katsastus Orimattila
Kauniaistentie 7, ma–to 9–17, pe 8-16

ALK. 29€

VARAAMALLA JA  
MAKSAMALLA NETISSÄ  

HENKILÖ- JA PAKETTIAUTON
MÄÄRÄAIKAISKATSASTUS

*)

*) Etuaikoja tarjolla 
rajoitettu määrä. 
Katsastuksen hinta 
sisältää TraFin 
viranomaismaksun 
2,73€ (sis. alv 24%). 

+ mahd. 
päästömittaukset

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

Palvelemme teitä ma-pe 7-17

 sähköurakointi

 varastomyynti

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
Michelin, Nokia,

Yokohama, Goodyear

TALVI-
RENKAITA

- Kysy tarjous!

Johanna ja Piia mukaan
vaativaan Levin kisaan!

Orimattilan kauppojen
/liikkeitten perinteinen
JOULUNAVAUS 19.11.

- Nyt otetaan naisista mittaa, 
kun me olemme ilmoittautuneet 
mukaan aika hurjaan Artic Chal-
lange -kisaan, joka käydään ensi 
heinäkuussa Levillä. Näytetään 
ainakin itsellemme, että me pär-
jätään se rankka kisa kunnialla 
läpi, vakuuttavat Johanna Kak-
ko ja Piia Andelin. Molemmat 
ovat liikuntakärpäsen puraisemia 
tuttuja liikkujia.

Johanna ui aikanaan kilpaa 
ja siitä on hänelle jäänyt vietti 
liikuntaan. Hän tapasi Piian äi-
ti-lapsi -jumpan yhteydessä Alfa 
Moverilla ja siitä syntyi ystävyys, 
joka nyt heittää ilmoille hurjaa 
haastetta.

Piiahan on liikkunut koko 
ikänsä, joten hänelle uudet 
liikuntajutut ja -haasteet ovat 
aina sydämenasia. Rakkaudesta 
liikuntaan.

- Meidän perheellä on mökki 
Levin maisemissa, joten tiesin 
tästä hurjasta extreme-kisas-
ta ja kerroin Piialle, että läh-
detäänkö mukaan ja voitetaan 
ainakin itsemme? Piia oli heti 
ajatuksessa mukana, joten nyt 
sitten mennään eikä meinata, 
Johanna selvittää.

- Vaikka satutin vasemman 
käteni heinäkuussa, niin nyt 
se joutuu tosi hommiin ja me 
ei jäädä hemmoilemaan, vaan 
mennään ja lujaa, Piia lataa.

Arctic Challenge
on kova juttu! 

Parikisan haasteet vievät tuntu-
rin armoille, kiviharkkojen, suon 

ja kelotukkien keskelle. Arctic 
Challenge on armoton kokemus, 

jossa rapa roiskuu ja suo on tehty 
ylitystä varten. 10 km juoksua ja 

10 haastetta. Kyse on kuitenkin 
kokonaisuudesta, tunteesta ja 
elämyksestä. Se perustuu ar-
voihin, jotka ovat itsensä voitta-
minen, tahdonvoima, tiimityö ja 
luonnon kunnioitus. Nämä arvot 
johdattavat osallistujia koko ki-
san ajan sen alkumetreiltä aina 
maaliin asti.

Arctic Challenge sopii kaikil-
le, jotka haluavat kokea, miltä 
itsensä ylittäminen tuntuu. Haas-
teottelu, joka koettelee sekä fyy-
sisiä että henkisiä voimavaroja. 
Reitille ei lähdetä numerolappu 
rinnassa, vaan kelopölliin poltettu 
kisanumero kainalossa. 

- Meillä ei ole vielä ollut yh-
teisiä treenejä, mutta suuntana 
on nyt tämän vuoden puolella 
vielä Levi ja sen rinteet, joissa 
meistä otetaan mittaa. Haemme 
tuntumaa reitin rankkuudesta, 
Johanna selvittää.

- Ei tässä auta muu kuin aloit-
taa suojuoksu pölli kainalossa, 
nauraa Piia.

Sitten kaksikko nähtäneen 
myös Ämmäntöyrään maastos-
sa yli viiden kilon harjoituspölli 
kainalossa painelemassa ylös 
rinteitä…

Olan Extraa seuraa miten 
Johanna ja Piia valmistautuvat 
Artic Challenge -kisaan. Myös 
sponsorit tulevat mukaan kisaan 
ja näkyviin Extran sivuilla.

Suuri yleisö pääsee lähes livenä 
seuraamaan facebook-sivujen 
kautta missä neitoset viilettä-
vät ja millä mielin. Sivut löyty-
vät facebookista nimellä: Piia ja 
Johanna kohti huippua

Ekana valloitettiin iso kivi Kehräämön pihassa!
- Täältä tullaan ja voitetaan. Ainakin itsemme, Piia ja 
Johanna lupaavat.

Suolaa tarvitaan!

Konsteja moneen menoon
ja muitakin hoitojuttuja…Tällä palstalla kerrotaan miten

ns. vanha kansa hoiti luonnonmukaisesti sairauksia ja vaivoja.
Myös nykypäivän elintasosairauksiin puututaan ja annetaan

hoito-ohjeita. Uskokoon ken tahtoo.

Heti kättelyssä todetaan, et-
tä tässä puhutaan puhtaasta 
merisuolasta, joka on luonnon 
tuote, jota ei ole teollisesti kä-
sitelty eikä valkaistu. Atlantin 
merisuola tai Himalajan vuori-
suola, ne ovat aitoja luonnon 
omia tuotteita.

On erikoista kuinka suolasta 
on tehty myrkky, jota ei saisi 
käyttää kuin joskus ja joulu-
kuussa. Täyttä humppaa koko 
suolan kielto, sillä suola on yk-
si tärkeimmistä hivenaineis-
ta, joita ihmiskeho tarvitsee 
pysyäkseen terveenä täällä 
bakteerien maailmassa. Toki 
sopivasti käyttäen, eikä ylian-
nostaen. Natriumyhdisteet hoi-
tavat aivojen välitystoimintaa ja 
ehkäisee näin mm. dementiaa.

Suola on kuin luonnon oma 
antibiootti, joka pitää bakteerit 
ja virukset sekä mikrobit ja 
homeet kurissa. Ja noita pikku 
paholaisia vaanii nykyisin joka 

puolella, kun monet ns. hyvät 
bakteerit on tapettu kemialli-
sin konstein. Harva tietää, että 
elämme bakteerien maailmas-
sa ja jo neliösentin alueella 
ihossasi kuhisee tuhansia 
bakteereja, jotka ylläpitävät 
hyvinvointiasi.

Käytä sopivasti merisuolaa, 
kun laitat kotiruokaa. Saat 
uutta suojaa verenkiertoosi 
ja immuniteettiisi, ja vältyt 
turhilta tulehduksilta.

Jos flunska yllättää, niin tee 
vahva merisuolaliuos, jolla 
purskuta ja kurlaa vähintään 
2-3 kertaa päivässä minuutin 
ajan kerrallaan. Sitten sylje 
suolavesi pois ja älä huuhtele 
suutasi, vaan anna merisuolan 
vaikuttaa suun limakalvojen 
kautta. Merisuolan vaikutus 
menee suusta korviin, silmien 
alueelle, kurkkuun, nenäonte-
loon… Eli merisuola desinfioi 
flunskapöpön hevon kuusik-

koon. Toimii, ja et tarvitse 
tulehduskipulääkkeitä etkä 
antibiootteja.

Jos särkee niskaa, hartioita, 
alaselkää tai mitä tahansa, 
niin tee vahva merisuolaliuos, 
jossa on litra lämmintä vet-
tä ja sekoita siihen desilitra 
merisuolaa. Kastele pyyhe ja 

Suola on sitä elämänsuolaa. 

tee siitä valuva märkäkääre 
kipukohtaan. Pidä märkäkää-
rettä noin 45 minuuttia ja uusi 
se parina kolmena päivänä 
peräkkäin. Merisuolavesi me-
nee ihon läpi ja tulehtuneisiin 
kudoksiin ja desinfioi tuleh-
dukset pois. Toimii taatusti 
ja on yksi parhaista wanhan 
kansan konsteista!

Suola on verraton juttu. 
Tämä tarina oli tavallaan 
uusintoa aiemmasta, mutta 
monet lukijat pyysivät meri-
suolasta vielä tietoa.

* * *
www.parantavavoima.com  
Reijo Välkkynen
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* * *
Sanoivat, että Arvidissa olisi 
ollut naisten nyrkkeilymatsi? 
Meikää on aina kiinnostanut 
naisten lähiottelut. Harmi, kun 
tuloksia ei ole näkynyt, kuka 
voitti kenenkin. Orimattilahan 
on perinteinen naisnyrkkeilypi-
täjä, kun aikoinaan Lissu pudotti 
Kikan kanveesiin jossain srk:n 
tilaisuudessa.

* * *
Hennasta vituutusuutisia. Eräs 
hevosmies oli ollut naisissa 
Luhtikylässä ja joutunut lähes 
rysän päältä käpälämäkeen. Oli 
sitten juossut Hennaan tulevalle 
asemalle ja epätoivoisesti yrittä-

nyt pysäyttää ohiajavia z-junia. 
Olisi siten nopeammin päässyt 
pakoon isäntää, joka jahtasi hau-
likon kanssa. Yksikään juna ei 
pysähtynyt, ja nykyisin kuvan 
äijä lepääkin sitten kylmänä.

* * *
Hennan juna-asemaa meikä 
innolla oottelee. Pitäähän se 
2,9 miljoonaa euroa nyt sinne 
upottaa, koska valtuusto niin on 
yksimielisesti päättänyt. Järkeä-
hän asiassa ei ole, mutta mitä 
sillä on väliä?

Jeesus on meikän kaveri, ja 
eräänä päivänä pirautin pirruut-
tani mestarille ja kyselin miten 
Henna nähdään sieltä vintiltä 
käsin? Sanoi, että hän kerkiää 
ilmestymään vielä ainakin kah-
desti ennen kuin Hennassa on 
se 15.000 asukasta. Heh.

* * *
- Ei sitten riitä enää sinunkaan 
kepulainen puoluejäsenkirjasi, 
kun haet kaupungin hommiin. 
Nykyisin pitää kuulua jopa 
tiettyyn uskonlohkoon, jos aiot 
päästä virkaan. Pikku hommissa 
ei niin ole väliä, mutta isommis-
sa on. Noin Eetvartille leukaili 
yksi lajitoveri kesällä Tehtaan 
terassilla.

* * *
Näillä mennään kohti kinoksia.

E E T V A R T T I

telua Artjärveltä, jossa entinen 
kuntavaltuutettu nykyisine vai-
moineen nautti aamu-uinnista 
luonnottoman kauniilla järvellä. 
Voi tuota ilon päivää!

* * *
Syyskuussa kisailtiin Ormaxin 
tiilitehtaalla loikkauskisat, joihin 
osallistui kuvan kaunis ruotsitar, 
tummaihoinen Ghaddi Sagnia. 
Monet yrittivät ottaa selfieitä 
Ghaddin kanssa, mutta vain 
harva pääsi mukaan yhteisku-
vaan. Uudenkartanon heppu oli 
siinäkin taas onnellisten joukos-
sa. Riittää siitä mielihyvää ja 
kateutta monille taas pitkäksi 
aikaa. Pitkin Pituria.

* * *
Polliisi on ollut ahkerana viime 
aikoina. Taannoin polliisi meni 
piiloon keskustassa liikenneym-
pyrään ja laski kuinka monta 
kierrosta artjärveläiset ajoivat. Se 
tuttu musta Audi oli kait vetänyt 
pari kertaa ylimääräistä…

Toinen kova juttu oli, kun Ori-
mattila nousi oikein otsikkoihin, 
kun polliisi ampui Nelostiellä 
puukottajan. Hurjaa ja kurjaa 
on polliisin työ, kun pitää kaikki 
paskat jutut hoitaa ja pitää yllä 
järjestystä.

* * *
Tiesitkö, että naapurissasi 
saattaa asua lottomiljonääri? 
Orimattilaan on nääs vuosien 
mittaan tullut peräti 8 kertaa 
loton päävoitto!

Oletko huomannut, että naapuri 
rehvastelee normaalia enem-
män? Kerro siitä Eetvartille, niin 
julkaistaan kuvan kera kuinka 
polleaa poikaa nyt ollaan ja 
ajellaan mersulla eikä enää sillä 
Ladalla. Joka on kyllä hyvä auto.

Näitä satelee
Erkontien remppa saatiin sit-
ten valmiiksi. Ihan nätiltä se 
nyt näyttää, oikeastaan on pa-
remman näköinen kuin sillan 
toisella puolella oleva. Kerrankin 
eteläpuolen porukoita onnisti! 

Tosin aika ahtaalle meni taas 
kaikki. Pysäköintiruudut tien reu-
nassa ovat kuin jostain leikki-
kaupungista. Ei niissä kovin isot 
autot mahdu sompailemaan.

Jostain syystä myös Kelotien ja 
Mäntykaaren asukkaat Koivulan 
alueella ovat olleet ansioituneita, 
kun vihdoinkin siellä tiet asvaltoi-
tiin. Jokin ihmekö on tapahtunut, 
kun kaupunki näin yht’ äkkiä 
hellittelee heittiä?

* * *
Heinämaan koulu sitten tyhjen-
nettiin ja kaikki vietiin mikä vaan 
saatiin irti seinistä ja lattioilta. 
Mikähän instanssi antoi luvan 
ryövätä koulun kalusteet ja 
kellot? Nyt ei kyllä Taivaan isä 
katsele hyvällä näitä juttuja. Ta-
varoita heiteltiin pitkin pihaakin, 
kun kaikki vietiin. Meitin kaikkien 
omaisuutta oli kyseessä, jonka 
vain nyt harvat ja valitut saivat? 
Syntistä touhua.

* * *
Pikkaisen positiivisempaa ilot-
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Herkullista ruokaa
- laaja olutvalikoima!

- Tervetuloa viihtymään
ja nauttimaan!

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

KAIHTIMET, MARKIISIT, 
PYSTYLAMELLIT, VERHOKISKOT, 
PARVEKELASIEN KAIHTIMET ym.
Laajasta mallistosta paikoilleen asennettuna.

Kotiesittely ja mittauspalvelu.

ORIMATTILAN KAIHDIN
Myyntinäyttely: Orionpolku 4

Puh. 03- 777 4183

Särkyjä, vaivoja,
sairauksia vai onko
energiat vähissä?
Apua kansanparantajalta 050 3368425
www.parantavavoima.com

Selvänäkijä 
Tuulia Mäntylä
Ajanvaraus 040-4108877

tai tuuma@suomi24.fi

torstaisin klo 17-19.
3. krs. Pekka

Löytty 044 3160 925

SUOMI-
TIKKAA

Kehräämöllä

Juha (kehr.) ja Ghaddi (swe) halusivat samaan kuvaan.

Näin on faktaa: Naapu-
risi on voittanut loton 
päävoiton!

Heinämaan koulun irtaimistoa ihan pihalla.

Polliisi piiloutui puskaan tuskailemaan menoa.

Tämä mies ei päässyt vielä junaan Hennasta.Aamu alkaa näin iloisesti Artjärvellä!
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    Palvelemme  
  ma-pe 9.00-17.00 
www.k-maatalous.fi

Maatalouspirkka Oy
Vesitornintie 1 ORIMATTILA 03-872 530

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

www.k-maatalous.fi

1695

3495

Pyörösaha Nutool 
MP185

Ilmalämpö- 
pumppu 
Panasonic 
QE9PKE 

MEILTÄ MYÖS ASENNUSPALVELU. 

Pienkonebensiini 
Neste 5l

29900

Makita AKKUPORAKONE 
DDF 482 rmj 
2x4,0Ah Li-ion akullaja laturilla 
Max. vääntö 62Nm

97500
Muista myös nämä!

Tyyliä&laatua 
kodin sisustamiseen

Scandinavian designers II -tapettimallisto € 67,00/rullaIDEO vinyylilankkulattia vain 23,90€/m 2

Frame-laattamallisto alkaen € 47,00/m2

Värisilmän

Tunnetila-palvelun 

avulla teemme 

sisustushaaveistasi

totta.

tunnetila.fi

POISTO-
HINTAAN:
SEINÄ JA
LATTIA-

LAATTOJA,
ALK. 6,90€/M2

UUTTA!
Nyt Värisilmästä

myös keittiöt,
tule 

tutustumaan!

VÄRISILMÄ Orimattilan Tapetti ja Väri Oy
Kärrytie 3, Orimattila. Puhelin (03) 871 250Tokkolantie 8, 16300 Orimattila

putkityo@orimattilanputkityo.fi

Orimattilan
Putkityö Oy

LVI-alan rautainen
ammattilainen
palvelee Tokkolantiellä yli
50 vuoden kokemuksella.

Meiltä vesi-, lämpö- ja
ilma-asennukset nopeasti!

Vaihda nyt vanha 
Oilon-öljypoltin uuteen,
hyvitämme toimivasta
polttimesta 110 euroa.

Poltintilaukset ja
huollot myymälästä: 040-513 8073 

Olemme myös 
Facebookissa


