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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!

lehet puttoo...
lumet tulloo...

NAHKHIIR.FI
hoitaa
kiinteistösi
puh. 0400 711290

ps. koiratki ne kiittää,
kun lämmint tuvas riittää

(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

www.orimattilannakokeskus.fi

Näöntarkastus
optikolla
kaupan päälle!

Osta nyt,
maksa

helmikuussa!

Ostaessasi myös linssit

Kaikki
kehykset-100%

-50%

-100%
-50%

SILMÄLÄÄKÄRIT:
Ke 11.10.  Ritva Lemola
Ke 25.10. Ilkka Puusaari
Ti 31.10. Jukka Siitonen
Ti 7.11. Aleksi Sarkola
Ke 8.11. Jukka Siitonen

Naisten SYYS-
         KENKÄ

Kenkätalo
MASCOTTI

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

ma-pe 9-16.30, la 9-14

Naisille NILKKURIT

TULE JA HAE OMASI!

MASCOTISTA SYKSYYN

koot 40-46

NYT 
VAIN

Miesten kengät 20€
- Saimme vielä erän!!!

Musta
36-41

36-42

Musta
36-41

Miesten
SYYS-

KENKÄ
40-46

- nastoilla

LOKAKUUN TARJOUKSET

 
 

 
 

 

       

       

      

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

(ovh. 549 €)

480€

Rosenlew 50cm leveä lattialiesi 
keraamisella keittotasolla 
Takuu 5 vuotta, energialuokka A, 
kiertoilmatoiminto, 500 x 600 x 898 mm, 
uunin tilavuus 57 litraa, tarkasti 
säädettävä keittotaso.

FINLUX 32FHA4110 32” 
LED-TELEVISIO 
Teräväpiitoviritin antenni ja 
kaapelitalouksiin.HD Ready, 
200Hz FMX, DVB-T, DVB-C, 
DVB-T2, Cable ready HD, 
Antenna Ready HD. CI+. MPEG4. 
USB REC, 2x HDMI , 1xUSB, 
1x Scart, 1x VGA, A+.

Electrolux ZUOALLFLR+ imuri  
Electrolux UltraOne All Floor -imuri sopii 
kaikille lattiapinnoille. AeroPro Silent -lattia/
mattosuulake on optimoidun ilmavirtauksen 
ansiosta hiljainen ja tehokas kaikilla pinnoil-
la. Mukana on myös erillinen parkettisuula-
ke, jonka pehmeät harjakset pitävät huolta 
arimmistakin lautalattioista, sekä kätevä 3 
in 1 -piensuulake, jonka avulla imuroit vai-
keapääsyiset paikat sekä sohvat ja tyynyt. 
3 in 1 -suulake on sijoitettu kätevästi imurin 
luukun alle. Tehonsäätö hoituu elektronisilla 
painikkeilla.

199€
(ovh. 299 €)

Siemens Astianpesukone 
SN44D202SK 
Tehakas ja kestävä IQdrive-moot-
tori variospeed toiminto lyhentää 
pesuaikaa jopa 50% säädettävä 
yläkori ja AquaStop-vesiturva.

299€

222€

Teräksinen 
valkoisen 
hinnalla 
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saunoja, majoitustilat noin 20 
hengelle, ”baari” sekä ”maa-
ilman pienin elokuvateatteri”, 
jossa on vanhan Orimattilan elo-

kuvateatterin penkkejä. Saunoja 
on myös erikseen vuokrattavana.

- Zonta Bar on loistava paikka 
pikkujoulujen, syntymäpäivien, 
häiden yms. juhlien pitoon. Pai-
kan vuorokausihinta on 250 eu-
roa plus alv., joten ei se kovin 
kallista ole porukalla vuokrata. 
Isotkin häät onnistuvat hyvin, sil-
lä väkeä mahtuu. Pitopalvelukin 
löytyy, kun sovitaan Mäkelän Arto 
Elimäeltä hoitamaan tarjoilupuoli.

Antti muistelee yhtä hauskaa 
tapausta, joka sattui muutama 

vuosi sitten, kun Zonta Barissa 
oli valmistujaiset ja naamiaiset 
lääkäri-teemalla.

- Yks kaks pyyhälsi poliisit pi-

haan, kun joku oli soittanut, että 
täällä ajellaan kännissä traktorilla 
ja pidetään meluisia navettobilei-
tä. Kyllä oli poliisillakin hauskaa, 
kun heille selvisi, ettei vanhalla 
traktorilla oltu ajettu kahteen 
vuoteen ja porukat oli ihan ok. 
Poliisi totesi vain, että heidän 
pitää kaikki rattijuopposoitot 
aina tarkistaa.

- - -
Lisää infoa saa osoitteesta: www.
nahkhiir.fi tai soittamalla suoraan 
Antille 0400 711 290.

Orimattila, 11.10. 2017

Orimattila rakentaa

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

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

Asunto Oy Orimattilan Lemmensilta
Lemmenraitti 8, Orimattila

Uusia rivitaloasuntoja hyvällä ja rauhallisella paikalla
keskustan tuntumaan. Lämmitysmuotona edullinen maa-
lämpö vesikiertoisella lattialämmityksellä sekä jokaisessa 
asunnossa huoneistokohtainen, koneellinen ilmanvaihto, 
jossa lämmön talteenotto. Jokaiseen huoneistoon kuuluu 
oma varasto. Nopealla varaajalla on mahdollisuus vaikuttaa 
oman asuntonsa sisustusratkaisuihin. Arvioitu valmistumi-
nen 4/2018. Arvioitu hoitovastike 1,80€/m2.

Erkontie 12, Orimattila. 
(03) 777 8204,
0400 845401

Uusia rivitaloasuntoja Orimattilaan

Rakentaja:     RS-pankki:
 

Huoneistokoot ja hinnat

1h+kk+s 38 m2 mh.   45 700 €    vh. 106 500 € 
2h+kk+s 50 m2 mh.   54 500 €    vh. 134 500 €
3h+k+s+ak 72 m2 mh.   63 300 €    vh. 178 500 €
4h+k+s+ak 90 m2 mh.   70 500 €    vh. 214 500 €

Sovi ensiesittely!

Mustankorventien varteen nousee rivitalo, jota 
rakentaa Korvenoja Oy.

Ilo silmälle, kun monin paikoin Orimattilaa naulapyssyt 
paukkuu ja uusia rakennuksia nousee. Ainakin Virenojalla 
ja keskustan alueella on uudisrakentamista.

Rakennusliike Korvenoja Oy rakentaa rivitaloa Mustan-
korventien varteen, aivan keskustan tuntumaan. Rivariin 
tulee kahdeksan asuntoa, jotka menevät taatusti kaupaksi. 
As Oy Lemmensillan rivitalot ovat jo edenneet pitkälle, 
niitä rakentaa MaxiRakennus Oy.

Juuri on valmistunut Käkeläntien varteen Rakennusliike 
Järvisen rakentamat As Oy Käkeläntie 13-15 rivitalot.

Rakentamalla saadaan vauhtia kokonaisuuteen. Mie-
lenkiinnolla odotamme koskahan Hennassa valetaan 
ensimmäiset ok-talojen perustukset?

Teemmekö ”Nastolat”?
Extraa on ilmestynyt kahdeksan vuotta ja on saanut aiti-
opaikalta seurata Orimattilan keskustan kehitystä. Ja se 
on valitettavasti ollut vuosi vuodelta alaspäin. Yritykset 
katoavat pikku hiljaa katukuvasta, vaikka eivät mainos-
kyltit häivykään…

Erkontien varrelta on häipynyt viimeisen kymmenen vuoden 
aikana paljon yrityksiä ja kauppoja, tässä nimiä: Nordea, 
Robin Hood (Tokmanni), Tiimari, Finn Karelia, Sike Asu,

kirjakauppa, Tavaratalo Hartikainen, KoneRepo, Marzu, 
Johanna Keittiöt, Kenkämaailma, Mannatori, SP-Koti, Lyylin 
tyyli, Green House, luontaistuotekauppa Life, hieroja Klaara 
Keskevaari, Okariina, Puustelli -keittiöt, Havu keittiöt, Posti, 
Musta Ori ja matkahuolto.

S-Marketin kauppakeskukseen ovat siirtyneet Seppä-
lä, R-kirja ja Alko. Parisenkymmentä liikettä, ja muitakin 
saattaa vielä löytyä, pitopalvelu/ruokala, kaljakuppila… 
Nyt sitten Seppäläkin loppui, mutta muista syistä.

Liian usein syy lopettamisille on ollut, ettei kauppa ole 
käynyt riittävästi!!!

Keskustalle on käymässä samoin kuin Nastolan Rakokiven 
alueelle, josta pikku hiljaa loppui kauppoja ja palveluja, kun 
ihmiset siirtyivät ostoksille Lahteen. Lopulta koko kunta 
liitettiin Lahteen. Onko sama edessä myös Orimattilassa, 
että meistä tulee Lahden lähiö?

Sampolan yhdystie

Toivottavasti Orimattilan Yrittäjien kannanotto Sampolan 
yhdystien toteuttamiseen saa vipinää kaupungin viran-
haltijoissa ja päättäjissä. Jo 30 vuotta on asian kanssa 
jahkailtu ja Sampolan alueen yrittäjät ovat odottaneet 
yhdystien rakentamista suoraan Lahdentielle.

Nykyisellään Sampolaan ajetaan Heinämaantien kautta 
ja matkalla on monta vaaraa koululaisille ja estettä isoil-
le rekoille, kun joutuvat kärräämään liikenneympyrän ja 
korotettujen hidasteiden kautta.

Yrittäjät ovat Orimattilan selkäranka. Heitä kannattaa 
kuunnella enemmän, jotta kaikki toimisi joustavasti. Meillä 
ei ole varaa päästää yhtään yritystä muualle kuten kävi 
Perustavan kanssa.

Pirä ittestäs hualta
Tulevana lauantaina on tarjolla hyvinvointia ja monenlaista 
reippautta Kehräämöllä, kun siellä pidetään Pirä ittestäs 
huolta -tapahtuma klo 10-14. Menkää mukaan!

Olisi hyvä, jos hyvinvointi kiinnostaa, sillä yksikään lii-
kuntaseura ei asiasta innostunut, vaikka heille tarjottiin 
tapahtumaan ilmaista esittelypaikkaa. Taitaa mennä niin 
hyvin, ettei kannata markkinoida omaa toimintaansa?

Reijo Välkkynen    www.olanextraa.fi

Kiinteistöhuoltoa, maanrakennusta, juhlia…

Nahkhiir tarjoaa monia palveluja
Nahkhiir Ky on jo viime vuo-
situhannelta saakka tarjonnut 
musiikki- ja maanrakennuspal-
veluja puutteessa oleville. Noin 
alkavat yrityksen nettisivut, joissa 
huumori kukkii ja samalla tuo 
esiin monenlaista yritystoimintaa.

Nahkhiir on Etelä-Suomen 
alueella toimiva, nimestään 
huolimatta täysin suomalainen 
yritys, joka työllistää noin 10 alan 
ammattilaista. Toimipaikka si-
jaitsee Orimattilan Mallusjoella.

- Nykyisin päätoimintamme 
kattaa kiinteistönhoitopalvelut 
sekä maanrakennus- ja raken-
nustyöt melkein laidasta laitaan, 
selvittää yrittäjä Antti Lyyra.

Voidaan hyvällä syyllä puhua 
Nahkhiir-infrasta, sillä toiminta 
on todella laaja-alaista.

- Suoritamme kunnallistekniset 
työt ja rakennusten pohjatyöt, 
myös monenlaisia maansiirtotöi-
tä. Kannattaa kysyä meiltä, kun 
tarvitaan rautaista ammattitaitoa 
kilpailukykyiseen hintaan.

Nahkhiir toteuttaa myös jäte-
vesijärjestelmien uusimiset, joita 
tarvitaan haja-asutusalueilla ja 
vapaa-ajanasunnoilla missä ei 
ole kunnallista viemäröintiä.

- Pihatyöt, nurmikot, kivetykset 
ja maisemoinnit tehdään. Myös 
pihojen hoito kuuluu yritysku-
vaan.

Monipuoliseen osaamiseen 
kuuluvat myös remontti- ja ra-
kennustyöt. Timanttiporaukset 
12-500 mm:n terillä, samoin 
timanttisahaukset, erilaiset 
piikkaukset ja purkutyöt 

Kiinteistöjen
huoltohommia

Nahkhiir-konsernin suurin ty-
täryhtiö Luuta & Luuttu tekee 
kaikki kiinteistöhuoltoon liittyvät 
työt siivouksista korjauksiin.

- Meiltä onnistuu monenlaiset 
siivoukset, pihojen lakaisut ja 
pesut sekä viheralueiden hoi-

dot. Keväisin hiekoitushiekan 
poistaminen, syksyisin lehtien 
haravoinnit…

- Lumenauraustyöt ja hie-
koitukset talvisin sekä lumen 
pudotukset katoilta

Antti kertoo, että Luuta & 
Luuttu tekee myös huoneisto-
jen remontit.

- Ammattitaitoisella henkilö-

kunnallamme on käytössä ny-
kyaikaiset koneet ja välineet. 
Teemme myös pikku remontit 
nopeasti.

Elämyksiä
Zonta Barissa

- Vuokraamme kokous- ja juh-
latiloja 120 henkilölle Halmaan 
Kongressikeskuksesta. Musiik-
kitarjonnasta vastaa paikallinen 
The New Bat. Harva tietää mitä 
kaikkea Zonta Bar tarjoaakaan, 
Antti naurahtaa.

Tieto Zonta Barista hyvänä juh-
la- ja bilepaikkana on kiirinyt 
enemmän puskaradion kautta, 
sillä sitä ei ole paljonkaan tar-
vinnut mainostaa.

Tilojen yhteydessä on useita 

Zonta Barissa komeassa seinämaalauksessa entiset 
asukkaat kirmaavat iloisina.

Kiinteistöhommiin kuuluu myös pihatyöt. Tässä Tero Kiiveri purkaa vanhaa beto-
niseinämää, jonka tilalle muurataan uusi ja turvallinen reunama.

“
Ammattitaitoisella henkilökunnallamme on 
käytössä nykyaikaiset koneet ja välineet. 
Teemme myös pikku remontit nopeasti.
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www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

Ajankohtainen hankinta
Lämmin silkkivillakerrasto

PERINKONUT 
“100 SUOMI-SALAMAA”
FINNHITTEJÄ VUOSIEN VARRELTA

MYLLYLÄN KOULU, ORIMATTILA
SUNNUNTAINA 15.10. KLO 16

JOHTAJANA:
JARKKO KIISKI 

SÄESTYS:
MATTI HUSSI; PIANO

JARI”HEINÄ” NIEMINEN; KITARAT
SAMI TERVONEN; LYÖMÄSOITTIMET

ANTTI AKKANEN; BASSOT 
LIPUT:

AIKUISET 15 €/LAPSET (ALLE 15 V.) 5 €
(lipun hinta sisältää pullakahvit)

ARPAJAISET
ENNAKKOMYYNTI KUOROLAISET, KOTIPIZZA ORIMATTILA

JA PELIPARKKI (S-MARKET ORIMATTILA)

Topintie 2, 16300 Orimattila

TIETOKONEEN KANSSA ONGELMA?
TÖKKIIKÖ PRINTTERI?
TELEVISION KANAVAT HUKASSA?

T:mi ALKULÄHDE -Villähde, Nastola Lahti

KOTIKÄYNTI
50 euroa
iltaisin ja
viikonloppuisin

Soita Juhalle
040 734 8372

ORIMATTILAN OMAKOTIYHDISTYS RY
APUA SYKSYN PIKKU REMONTTEIHIN  

TILAA  OMAKOTITALKKARI Kari Viitanen mp. 044 712 6669
Palvelu on tarkoitettu omakotiyhdistyksen jäsenille ja palvelusta 
peritään 17,00 € tunti + matkakulut 0,41 €/ km. Kari tekee normaali 
talkkari töiden lisäksi pikku sisäremontteja, maalauksia, tapetointia, 
laminaattiasennuksia ym.  sekä ATK – apua.

Suomenhevonen juhli
hienosti Luhtikylässä
Vaikka Suomenhevonen 110 
vuotta -tapahtumasta on jo 
reilu kuukausi, niin palataan 
vielä 9.9. tapahtumapaikalle 
Luhtikylän Nuorelaan.

Suuri kiitos Nuorela ry:n poru-
koille, jotka Helena Kainulaisen ja 
Hanne Syrjäläisen johdolla vetivät 
ikimuistettavan juhlan suomen-
hevosen kunniaksi. Tapahtuman 
järjestely ja toteuttaminen vaati 
paljon työtä, jota tekivät kymme-
net talkoolaiset ja osanottajat. 
Paremmin suomenhevosen 110 
-vuotista taivalta ei olisi voinut 
juhlistaa!

Tapahtumassa oli monipuolista 
ohjelmaa, jossa suomenhevonen 
oli pääosassa. Nähtiin vanhan 
ajan työnäytöksiä, oli kärryajelua, 
talutusratsastusta ja ravihevonen 
Sykekin oli esittelyssä. Lapsille 

oli omat keppihevos-kisansa, 
lisäksi paikalla oli kotieläimiä 
ihasteltavana.

Ratsumieskillan Lahden 
Eskadroona esitti upeita näy-
töksiä, joissa ratsuosasto 
teki neljän hevosen voimin 
samanaikaisia esityksiä. 
Suomenhevonen sai osakseen 
runsaasti myös yleisöä, sillä ta-
pahtumassa oli mukana päivän 
aikana lähes 500 henkilöä. 
Tapahtuma sai kiitosta kaikilta 
osallistujilta.

Nuorelassa juhlistettiin myös 
Suomenhevosen päivää 6.9., 
jolloin vedettiin siniristilippu 
salkoon. Pienimuotoisessa 
tapahtumassa esiintyivät mm. 
Ali-Seppälän tallin hevosia ja po-
neja sekä Luhtikylän päiväkodin 
ja koulun lapsia.

Kauniisti askeltava Syke edusti suomenhevosravu-
reita.

Lämmintä kahvia ja
lämpöasiaa Putkityöllä
Orimattilan Putkityö järkkää lämpöpumppupäivät tulevana 
perjantaina 13.10. klo 9-17.

Tarjolla on ajankohtaista lämmitysasiaa ja erikoistarjouksia, 
jotka kannattaa käydä bongaamassa pois.

Esittelyssä on mm. Mitsubishi Ecodan ilma/vesilämpöpump-
pu, josta Scanofficen tehtaan edustaja kertoo kello 10-16 
miten saat selvää säästöä lämmityskuluihin.

Tietty keskustellaan myös muista lämmitysmuodoista.
Kuivin suin ei tarvitse olla, sillä tarjolla on kahvia ja pullaa.
Ei muuta kuin osallistumaan tapahtumaan.

Itsenäisyysjuhla 5.12.
Luhtikylän Nuorelassa
Juhlitaan satavuotiasta Suomea 
yhdessä 5. joulukuuta 2017 klo 
19–24 juhlatila Nuorela, Keitu-
rintie 56, Luhtikylä.

Ohjelmassa: Kuvia Suomes-

ta-konsertti, sinivalkoisia maku-
ja, bilebändi nostaa tunnelman 
loppuillaksi kattoon.

Liput 30 euroa vain ennakkoon: 
luhtikylannuorelary@gmail.com

Kuka keksii idean?
Kehräämön portinvartijan mökki on hyvällä paikalla, kun siitä 
kulkee ohi sataja ihmisiä päivässä. Mökki on ollut tyhjillään jo 
monta vuotta, mutta voisi tulla uudestaan käyttöön.

Kuka keksii parhaan idean mitä mökissä voisi olla? 
Kuka keksii parhaan idean ja laittaa mökin kuntoon, niin saa 

sen veloituksetta vuodeksi käyttöönsä.
Heitäpä ideasi Ollille, puh. 040 556 4563

Maatalouspirkan kautta
nyt myös talopaketteja
 Maatalouspirkka Oy on täyden 
palvelun rautakauppa, josta saa 
nyt myös K-Raudan talopaket-
teja. Extraa poikkesi kysymäs-
sä Tero Lahtoselta mistä idea 
myydä talopaketteja ja miten 
homma toimii. 

- Haluamme tarjota asiakkail-
lemme entistä enemmän ja siksi 
valikoimissamme on nyt myös 
talopaketteja. K-Raudan Ainoa ja 
Kimara -talopaketeilla on hyvä 
maine, joten niitten edustami-
nenkin on hyvä valinta, joten 
kannattaa tulla tutustumaan.

- Meiltä saa täältä talopa-
kettikirjan mukaan ja otamme 
yhteystiedot asiakkaalta ylös. 
Tiedot välitetään K-Raudan ta-
loedustaja Pauli Mönkköselle, 
joka sopii tapaamisen asiakkaan 
kanssa.

Pauli on myynyt Orimattilan 
alueelle useita Ainoa-taloja. 
Ne ovat menneet Pennalaan, 
Virenojalle, Jokelan kanavapuis-
toon, Niinikoskelle, Lintulaan, 
Mäntylään, Räinänmäkeen…

- Ainoa-koti on niin siitä hyvä, 
että saat kodin omien toiveiden 
mukaan, luotettavalta ja vas-
tuuntuntoiselta talotoimittajal-
ta, Pauli selvittää. Hän edustaa 
myös Kimara-taloja.

Pauli kertoo, että hänet tavoit-
taa parhaiten puhelimitse tai 
sähköpostilla, jolloin sovitaan 

tapaaminen sopivaan aikaan ja 
paikkaan.

- Talopakettirakentaminen 

on vaivatonta ja turvallista ra-
kentamista. Jätä rakentami-
nen ammattilaiselle ja nauti 
vapaa-ajastasi.

Kysymykseen, että saako Ori-
mattilasta kaiken rakentamiseen 
jopa avaimet käteen –periaat-
teella, Tero vastaa:

- Aivan kaikkeen rakentami-
seen löytyy tekijöitä Orimattilas-
ta ja meiltä Maatalouspirkasta 
rakennustarvikkeet savupiipusta 
sokkeliin. Ei muuta kuin raken-
tamaan tai tekemään remppaa.

Pauli ja Tero ovat valmiina palvelemaan K-Raudan talopakettiasioissa.

“
Talopakettirakentaminen on vaivatonta ja 
turvallista rakentamista. Jätä rakentamin-
en ammattilaiselle ja nauti vapaa-ajastasi.
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HUOM! Perjantaina 13.10. klo 18 Kehräämön tanssisalissa esitys!!!
100 minuuttia tiivistää historiaa Suomen
100-vuotisen taipaleen varrelta. Se tuo
esille tapahtumia ja asioita, joita
tarjoavat saksofonisti Heikki Sirkkola
ja näyttelijä Teemu Mäkinen Tampereelta.
Liput 10€                         Tervetuloa!

Torstaitanssit 14.00-17.30, liput 10€

12.10. Köpi Koski ja Esko Kangasjärvi 
19.10. Focus & Sakke Kotilainen
26.10. Mikko Järvinen yhtye
Sunnuntaitanssit 17.00-21.30, liput14€

22.10. Kaiho & TEIJO LINDSTRÖM
29.10. Ippe Mansikan orkesteri

Kehräämöllä tapahtuu!
LAUANTAINA 14.10. klo 10-14

 PUOTIKUJALLA!
Myytävänä hyvää

- myös omiin astioihin

5€/litra. Niin kauan kuin riittää

KIRPPIS RUKKI
palvelee Puotikujalla

Pirä ittestäs hualta
2. kerros klo 10-14. Tule!

4€

annos

Kehräämön Rukki laajentaa
AVAJAISTARJOUS
pöytävuokra 15 € /vk

1. viikko 0 €
Lauantaina 14.10. HUUTOKAUPPA

klo 13.00 Kehräämön Puotikujalla 1. krs.

Avoinna ma-pe 10-17, la-su 10-15
www.kehraamonrukki.com

- L u k i j a n   k y n ä s t ä - 
Tällä palstalla saa ottaa kantaa asioihin ja olla omaa mieltään, 
mutta ketään ei saa henkilökohtaisesti loukata. Asiattomia nä-
kemyksiä ei julkaista.

Mieluusti mielipiteet sähköpostitse: reijomedia@hotmail.com 
tai sitten soittamalla toimitukseen: 050 336 8425.

Punainen lappu

Kaikki hyvä palaute on positii-
vista. Kansan syvät rivit, jotka 
joutuvat käyttämään terveyspal-
veluja ovat eri mieltä!?

Orimattilan terveyskeskuksen 
palveluista/palvelusta ollaan 
katukeskustelujen perusteella 
hyvinkin eri mieltä. Esimerkiksi 
ensiapuun pääsee ilman ambu-
lanssia vain käytävällä odotettu-
jen tuntien/tai jopa lykyssä alle 

sen jälkeen, jos hoitaja katsoo 
tarpeen lääkärille, ja jos meinaa 
kuolla, pääsee vain ns. punaisella 
lapulla!

Ottaen huomioon ikäraken-
teen, niin lääkäriin lähdetään 
kun ”pakko” on. Vastaako tämä 
palvelu maksettuja veroja? Onko 
tämä ns. ”punainen lappu” poti-
las/ihmisoikeuksien mukainen?

Kantaa/vastausta odotellen...

Harri Korva

Palojoen

vaahdoista
Turha on kenenkään väittää, että 
Palojoen vaahdot on normaalia 
joen vaahtoa, vaan kyseessä on 
jokin kemikaali, joka aiheuttaa 
vaahtoa Lähdepuiston kos-
kessa… Oheinen kuva kertoo, 
että kyse ei todellakaan ole 

normaalista vaahdosta, sillä 
se ei tee tuollaisia 60x120 cm 
vaahtolauttoja.

Orimattilan viranomaisten olisi 
jo korkea aika ryhtyä tosi toimiin 
ja pelastaa kaupungin keskustan 
läpi virtaava Palojoki!

Huolestunut
kaupunkilainen

Palojoessa on suuria vaahtolauttoja, jotka eivät ole 
normaalia joessa.

Kuukauden lakivinkki
Miksi tehdä testamentti?
Perintökaaressa määrätään siitä, kenellä on perintöoikeus hen-
kilön kuollessa. Perillisasemassa ovat lain mukaan kuolleen 
henkilön sukulaiset. Ensisijaisesti perinnön saavat henkilön 
rintaperilliset eli lapset, kuolleen lapsen sijaan tulevat hänen 
lapsensa jne. Mikäli henkilö oli naimisissa, mutta lapseton, 
menee perintö puolisolle. Jos henkilö kuolee naimattomana ja 
lapsettomana, tulevat perillisasemaan hänen vanhempansa, 
sisaruksensa, isovanhempansa, vanhempien sisarukset (tädit, 
sedät, enot). Jos ketään em. sukulaisista ei ole olemassa, 
menee perintö valtiolle. Serkut eivät siis peri.

Henkilöllä, jolla ei ole kuollessaan rin-
taperillisiä (lapsia tai näiden perillisiä), 
on oikeus tehdä testamentti koko omai-
suudestaan. Vain rintaperillisillä on oikeus 
vaatia lakiosaansa, joka on puolet siitä, mitä 
he muuten perisivät. Lakiosan ylittävästä 
osuudesta voidaan testamentilla kuitenkin 
määrätä vapaasti.   

Testamentin tekemistä kannattaa harkita 
ainakin seuraavissa tapauksissa:

- puolisoista ensimmäisen kuollessa 
halutaan turvata lesken asema

- avopuolison aseman turvaaminen (avo-
puoliso ei peri mitään ilman testamenttia)

- verosuunnittelu; halutaan hajauttaa 
omaisuutta useammalle taholle, esim. 

lapsenlapsille
- lapsettomat henkilöt; mahdollisuus määrätä kenelle haluaa 

omaisuutensa menevän
- henkilöllä ei ole lainkaan Perintökaaren mukaisia perillisiä; 

jos ei ole testamenttia, omaisuus menee valtiolle
- uusperheet; kenelle kummankin puolison omaisuuden 

halutaan menevän. Testamentin lisäksi on tärkeää selvittää 
myös mahdollisen avioehtosopimuksen tarve   

Testamentti on muotomääräinen asiakirja; se tehdään kirjal-
lisesti kahde n esteettömän todistajan ollessa samanaikaisesti 

läsnä ja todistaessa testamentin allekir-
joituksillaan. Testamentti on säilytettävä 
turvallisessa paikassa, josta se varmasti 
löytyy testamentin tekijän kuoleman jälkeen 
alkuperäisenä kappaleena.

Testamentin tekemiseen liittyy usein monia 
erilaisia huomioitavia asioita. Jotta kaikki 
seikat tulevat varmasti huomioiduiksi ja jotta 
ne myös saadaan kirjattua testamenttiin 
yksiselitteisesti ja testamentin tekijän tahdon 
mukaisesti, suosittelen käyttämään testa-
mentin laatimiseen aina asiantuntijan apua.   

pankkilakimies, varatuomari
Ulla Kivimäki

Myrskylän Säästöpankki

Pikkujoulut Hellimöllä
Onko sinulla suunnitteilla pikkujoulut ystä-
vien kesken tai työporukalla? Hellimöllä voit 
järjestää tunnelmallisen illan ruokailuineen 
tai viettää ensin iltaa meillä ja siirtyä sitten 
vaikka syömään Kehräämön 1. kerroksessa 
sijaitsevaan ravintola Tehtaaseen. 

Vaihtoehtona on pitää saunailta, hem-
motteluilta, varata pelkät tilat ruokineen 
tai kaikki Hellimön tilat. Esimerkiksi sau-
nailta neljäksi tunniksi, ilman ruokailuja, 
maksaa 40€/hlö, vähintään 6 hengeltä. 
Jos tahdot kaikki Hellimön hoitopisteet 
ja saunat käyttöösi illaksi klo:24 asti ja 
runsaan jouluruoka -buffetin siihen lisäksi, 
illan hinta on 80€/hlö (ruokailu vähintään 
10 hengelle). Iltaan voit myös yhdistää 
hemmotteluita, kuten puolen tunnin hoitoja 
(kuumakivihieronta, jalka-, kasvo- tai kä-
sihoito). Meille voit ottaa omat ruoka- tai 
saunajuomat mukaan, ruokailun ohessa 
on käytettävissäsi viinilasit tai meiltä voit 
myös lainata kuohuviinilaseja.

Saunomaan tullessasi saat meiltä lainaan 
pyyhkeet, kylpytakit ja pesuaineet. Myös 
hiustenkuivaajat ja kasvohoitotuotteita 
on käytettävissä pukuhuoneissamme. 
Saunaosastoltamme löytyy höyry- ja 
perinteinen sauna sekä palju. Myös 
infrapunasauna on käytössäsi, mutta 

sitä emme suosittele käytettäväksi, jos 
iltaan kuuluu alkoholitarjoilua.  

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä! p. 044-
3773019 tai emma.malinen@hellimo.fi. 
Lisää pikkujoulupaketteja löydät netti-
sivuiltamme: www.hellimo.fi/pikkujou-
lut. Jonkun verran varauksia marras- ja 

joulukuulle on jo tehty, joten kannattaa 
toimia nopeasti.

Huomaattehan avoimet ovet Hellimöllä 
14.10. Pirä ittestäs hualta-tapahtumas-
sa! Tule tutustumaan tiloihimme ja 
voit testata hoitopisteitämme hintaan 
5€/hlö/piste.



11.10.2017 5

ORCUSFREEBAND

Yritykset, yhdistykset, seurat, Sinä!
Nyt nautitaan "100-lasissa"...

PIKKUJOULUJUHLA
la 25.11.2017 klo 18 alk. Kehräämön tanssisalii li
Maittava ja runsas PIKKUJOULUPÖYTÄ
on katettu Sinua ja ystäviäsi varten!

KAKSI BÄNDIÄ vastaa menomusiikista.
- luvassa myös 60&70-luvun meininkiä!
Tilaa ennakkoon
PIKKUJOULULIPPU
- sis jouluruuan
ja tanssilipun iloiseen iltaan!

30€

hlö
Tai voit ostaa
erillisen
tanssilipun 10€

ovelta 19.30 alk.
A-OIKEUDET.

NÄIN PÄÄSET MUKAAN:
Lunasta ennakkolippusi
käteisellä ma-pe 9-17
Sähköasennus Oy, Kärrytie 4
Kynttiläpaja Maria Drockila,
Pakaantie 1, Kehräämö

Tilaukset: Pirjo 0400 464 893,
 pirjo@hotelliteltta.fi
Ari 0400 884 879,
 ari.naveri1952@gmail.com
Reijo 050 336 8425,
 reijomedia@hotmail.com

   Kärrytie 4, Orimattila P. 03-777 7444.

SÄHKÖASENNUSTYÖT
AMMATTITAIDOLLA

TILAA 03-7777444

LAADUKKAAT 
VALAISIMET

MONITOIMI-
TYÖKALUT

Ammattiliikkeestä laatua
työhön ja vapaa-aikaan

Palvelemme
MA-PE

7.00-17.00
Tervetuloa!

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

-LAATUA

Muista SÄHKÖTARVIKKEET

9€

LED-
lamppuja
3 kpl

20€
TARJOUS!

Polatello
1xE27
PÖYTÄVALAISIN

Eri
värejä!

AA
24 KPL  850
AAA
24 KPL 850

 

LAATU- 
PARISTOT
joka kotiin

UUTUUS!

VINTAGE-
VALAISIMET
TARJOUSHINTAAN38€

RETRO
TASKU-
LAMPPU
10,50

Valoa pimeisiin iltoihin!

Tangokuningas tulee Kehräämölle
Vuoden 2017 tangokuningas Teijo Lindström 

saapuu esiintymään Kehräämön sunnuntaitans-
seihin 22.10. 

Komeaääninen Teijo asuu Orimattilassa, joten 

oman kylän poikaa kannattaa lähteä katsomaan 
ja kuuntelemaan, ja tietty myös tanssimaan Teijon 
ja Kaiho orkesterin tahdissa.

Sunnuntaitanssit klo 17-21.30, liput14€.

Vuosi henkilökohtaisessa kunto- ja
elämäntapaohjauksessa Tmi Kissellä
- Asiakkaan kirjoittama kokemus valmennuksesta.
Olin kokemuksistani sisäistänyt ajatuksen, että 
en ole, eikä minusta tule liikuntaa rakastavaa 
tyyppiä. Täyttäessäni 40 v. minulla oli ylipainoa 
n. 15 kg. Olin väsynyt, nukuin huonosti ja 
kotona olin vetäytynyt haastavan työn vie-
dessä energiani. Kausittain ryhdistäydyin ja 
aloin laihduttamaan. Se onnistui aina vain 
hetken. Dieetillä, jossa vähensin hiilihydraatit 
minimiin, paino kyllä tippui hienosti, mutta ne 
tulivat parissa kuukaudessa korkojen kera 
takaisin. Netin ristiriitaiset ohjeet ja lehtien 
laihduttamisen sankaritarinat sekoittivat oman 
suunnan löytymistä. Diabetesriski uhkasi, enkä 
voinut tuudittautua naiviin ajatukseen, ettei 
sairastuminen minua koskisi. Pikakonstit oli 
nähty, päätin hankkia itselle-
ni lahjaksi vuoden mittaisen 
personal trainer -palvelun 
Kisseltä. 

Ensisijainen tavoitteeni 
oli pysyvä painonpudotus. 
Kisse suuntasi ajatuksiani 
syvemmälle ja lopulta ta-
voitteiksi määrittyi liikunnan 
säännölliseksi saaminen ja 
siitä nauttiminen, arkiliikun-
nan lisääminen sekä stres-
sinhallinnan ja energisyyden 
lisääntyminen. Valmennus 
käynnistyi hyvin ja yhteistyö 
Kissen kanssa tuntui luonte-
valta. Linja oli maltillinen, mitään täyskieltoja 
ruokavalion suhteen ei tullut, eikä kaikkia 
iltoja täytynyt viettää kuntosalilla. Haettiin 
ratkaisuja, jotka sopivat minun elämääni ja 
toiveisiini. Liikuntalajeiksi haettiin lajeja, joista 

tykkäisin ja yllätyksekseni huomasin tyk-
kääväni monestakin liikuntalajista. Ruokailun 
suhteen opettelin syömään säännöllisesti, 
lisäsin kasvisten käyttöä, opettelin proteii-
nipitoisen aamupalan ja vaihdoin höttöviljat 
täysjyväviljatuotteisiin.

Ravinnon ja liikunnan lisäksi keskustelimme 
paljon riittävästä unesta, stressinhallinnas-
ta ja omien arvojen mukaisesta elämästä. 
Pikkuhiljaa havaitsin asenteissani ja ajatuk-
sissani tapahtuvan muutoksia. Olin ennen 
liikkunut vain sen vuoksi, että paino tippuisi. 
Tulin tietoisemmaksi siitä, millainen olotila 

on nukkumaan mennessä sellaisina päivinä, 
jolloin olen liikkunut verrattuna niihin päiviin, 
jolloin en ollut liikkunut. Liikunta paransi yöunta 
ja paremman unen avulla jaksoin kiinnittää 
huomiota mm. säännölliseen syömiseen ja 
liikkumiseen. Syntyi siis positiivinen kierre 
ja yksi suurimmista oivalluksista. 

Alkuvaiheen kilojen putoamisen jälkeen muu-
tosta painossa ei ole juurikaan tapahtunut ja 
se on ollut suurin haasteeni. Alun onnistumisen 
innoittamana tiukennettiin hieman linjaa, mutta 
se osoittautui liian työlääksi. Pettymys laski 
motivaatiota, tuli pikkujoulukautta ja flunssaa-
kin vielä. Olin heittämässä jo hanskoja tiskiin 
ja houkutus ei-niin-maltillisiin ratkaisuihin oli 

suuri. Ehdotin jopa laihdu-
tuslääkkeen kokeilemista. 
Kissen vastaus oli napakka 
ei perusteluineen. Arvostin 
tätä suoraa maanpinnalle 
palautusta. Oikoteiden ti-
lalle olen saanut Kisseltä 
rohkaisua, kannustusta 
ja uskoa onnistumiseen. 
Myös kotiväen varauk-
seton kannustus on ollut 
valtava voimavara tässä 
muutoksessa. 

Valmennus on nyt lo-
pussa. Vaikka vaaka ei 
ole näyttänyt toivottavia 

tuloksia, ovat mitat ja valokuvat kertoneet 
toista. Kehonkoostumus on muuttunut. It-
seluottamus on kasvanut valtavasti fyysi-
sen kunnon kehittymisen myötä ja ankara 
itsekritiikki on vähentynyt. Olen lempeämpi 
itselleni. Pidän hyvinvointiani uudenlaisessa 
arvossa ja pidän itsestäni tietoisesti parempaa 
huolta. Itsestäänhän se ei tapahdu. On suun-
niteltava, ennakoitava ja vielä osa asioista 
vaatii harjoittelua. Ajatusmaailmani on muut-
tunut. En enää tavoittele painonpudotusta, 
vaan hyvinvointia. En halua tehdä sellaisia 
muutoksia, jotka perustuvat kieltäytymiseen 
ja pakottamiseen, vaan lisään hyviä asioita 
tuovia sisältöjä elämääni, hyvinvointiini ja 
jaksamiseeni. Voin suositella tätä valmennusta 
ihmiselle, joka hakee maltillista linjaa, etsii 
liikunnan iloa ja pysyvää elinikäistä muutosta. 

Kissen asiakas

Tmi Kisse, Krista Laurila
Hyvinvointivalmentaja, henkilö-

kohtainen kunto- ja elämäntapaohjaaja
tmikisse.weebly.com

Lisää vinkkejä ja ajankohtaisia
asioita Facebookissa: Tmi Kisse

Osuuspankki tempaisi

Veteraanit saivat liikuntaa
Orimattilan Osuuspankki järjesti 
20.9. senioreiden ulkoilupäivän 
liikuntapuistossa.

Ulkoilupäivä vietettiin pirteän 
syksyisessä, mutta sateetto-
massa säässä. Senioreita - sekä 
muutamia junioreitakin - saa-
tiin mukava määrä liikkeelle ja 
liikkumaan.

Liikunnan monitoimimies Matti 
Heikkilä oli paikalla ohjaamassa 
liikuntapuiston laitteiden oikeaan 
käyttöön. Moni seniori innos-
tuikin tempauksesta ja lupasi 
jatkossa käydä treenaamassa 
liikuntapuiston monipuolisilla 
laitteilla. Ulkoilupäivä sai kiitosta 
ja lisää vastaavia toivotaan, jossa 
on myös liikunta-asiaa tunteva 
ohjaaja paikalla.

Tempaus oli osa OP:n lah-
jaa satavuotiaalle Suomelle. 
Tapahtumassa pankki tarjosi 

pullakahvit ja grillimakkaraa.

Matti Heikkilä innosti senioreita mukaan liikkumaan 
ja sai monet kokeilemaan kuntoilulaitteita

“
Voin suositella tätä val-
mennusta ihmiselle, joka 
hakee maltillista linjaa, etsii 

liikunnan iloa ja pysyvää elin-
ikäistä muutosta.

Kissen asiakas
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Pirä ittestäs hualta
Kehräämöllä la 14.10. klo 10-14
TERVEYS-LIIKUNTA-RAVINTO (2 krs)

Myös PUOTIKUJALLA
tapahtuu klo 10-14!

Tarjolla runsaasti
HYVINVOINTIA!

*Senkku-jumppa (60+) 10-10.45
*JUMPPAA klo 11.00-14.00

Rakkaudesta
liikuntaan 

KATSO LISÄÄ INFOA 
Pirä ittestäs hualta
-facebook-sivuiltamme

Pakaantie 1, Orimattila

Mukana ovat mm. seuraavat:
*Bemer-terapia *Leikkien oppimispelejä
*Suuhygienistipalvelut Shine *Taputapu
*Forever Living *Tarjan Ateljee *Fitline
*Urheiluhieroja Reetta Hatamaa *Osteo-
 paatti Niilo Guttorm *Eerolan Hunaja
*Selvänäkijä Marja Huovinen *Oriflame
*Villa Karma *Energia- ja muita hoitoja,
  ym. tarjouksia, paikalla myös puffetti

Hellimön avoimet ovet 10-14
- hoitopisteet vain 5€/piste/hlö

Ilmainen 
sisäänpääsy

Pienimuotoiset kisat 11-13
- lajeina leuanveto myötä-
otteella, lankutus, kyykky-

pito seinää vasten ja
punnerrus. Osallistu kisaan!

Alfa Mover/Gym23, Hellimö,
Kehräämö ja Olan Extraa

TAVATAAN 
KEHRÄÄMÖLLÄ

Mariian kasvisruokavinkki

LUONTO ESITTELEE meille edelleen upe-
aa väriloistoaan ja ilma on raikas hengit-
tää.

Kesän salaateista ja smoothieista moni 
siirtyy tässä vaiheessa luontevasti kehoaan 
kuunnellen lämmittäviin ruokiin ja esim. 
keitot monessa muodossaan ovat hyvää 
ja helppoa ruokaa.

Tällä kertaa siis samettisen pehmeä keitto 
jonka seuraksi leipoutuu käden käänteessä 
lämpimät puurorieskat - jotka harvoin edes 
säilyvät jäähtymiseensä asti. 

Kokeile rohkeasti!

Mariia antaa 
Extraa-leh-
den luki-
joille ihania 
ruokavink-
kejä, joissa 
kasviksilla on 
suuri osuus.

Puurorieskat
(pellillinen)

Keitä litran puuro; spelttihiutaleista, kau-
rasta, tattarista, mistä haluatkaan. Lisää 
puuroon 2,5 -3 dl jauhoja ja n. 1 tl suolaa 
(puuro saa olla jo keittäessäkin suolattu). 
Oma puuroni oli spelttiä ja jauho tattaria. 
Levitä pellille leivinpaperin päälle ja tasoita 
levyksi esim. nuolijalla. Paista 225 asteessa 
n. 20-25 min. Leikkaa sopiviksi paloiksi ja 
tarjoa mieluiten lämpimänä.

Kesäkurpitsasosekeitto
1-2 hlölle

1 kesäkurpitsa
reilusti kookos-ja oliiviöljyä (kylmäpu-

ristettuja)
2-3 tl chilihiutaleita (miedohkoja) tai tuo-

retta chiliä pikkupala
1 tl ruususuolaa
1 dl kookoskermaa
1 dl vettä
2 tl valkosipulijauhetta
2 tl sipulijauhetta
1/2 avokado

Kuutioi kesäkurpitsa reiluiksi kuutioiksi. 
Kuumenna kattilassa öljy ja lisää chili. Li-
sää kesäkurpitsat ja kuullota kunnes ovat 
hieman pehmenneet. Kippaa kesäkurpitsat 
tehosekoittimen kannuun ja lisää kattilaan 
jääneeseen öljyyn sipulijauheet sekä koo-
koskerma. Kuumenna hetki. Kaada seos 
tehosekoittimeen ja lisää vesi sekä avoka-
do. Soseuta samettiseksi. Tarkista suola ja 
paksuus (lisää vettä tarvittaessa).

Mariia Kotila
mariiashealthjourney.fi

Lähde mukaan 14.10. 

Pirä ittestäs hualta
Jälleen meitä kutsuu Pirä ittestäs hualta 
-hyvinvointijuttu, joka pidetään Kehrää-
möllä lauantaina 14.10. kello 10-14. Tällä 
kertaa tapahtuma on kokonaisuudessaan 
kakkoskerroksessa, joten ei tarvitse kavuta 
rappuja kolmanteen kerrokseen.

Kehräämöllä on lisäksi Puotikujalla mark-
kinamyyjiä sekä KirppisRukin tempauksia. 
Tarjolla on myös hernekeittoa ostettavaksi, 
myös kotiin vietäväksi.
Luvassa on laaja kattaus hyvinvointia, 

josta jokaiselle löytyy jotakin. Tapahtu-
maan on ilmainen sisäänpääsy.
Mukana ovat mm. seuraavat: 
*Leikkien oppimispelejä, neulomuksia ja 

koruja: Kirsi Wennqvist ja Anne Honkanen
*Suuhygienistinpalvelut Shine: Maikki 

Uuttu, hampaiden laservalkaisu työnäy-
töksiä
*Forever Living: Kirsi Fredriksson
*Villa Karma, fengshui: Piia Vainio
*Bemer-terapia: Eija-Helena Lindfors
*Tarjan Ateljee: Tarja Koistinen
*Parantava Voima: Reijo Välkkynen
*Selvänäkijä: Marja Huovinen
*Urheiluhieroja: Reetta Hatamaa
*Osteopaatti: Niilo Guttorm
*Herbalie: Lea Räihä
*Eerolan hunaja
*Fitline: Tiia Sydänmaa-Kapio
*Oriflame: Minna ja Marita, käsi- tai 

kasvohoitoja (ilmainen) 
*Taputapu: Katarina Vikman (kestova-

nulappu ja muut kauneudenhoitoon ja 
hygieniaan liittyvät tuotteet)

*Vaatetusteknikko Mervi Helenius, pel-
lava- ja puuvilla-asut, retrokankaista ja 
vanhoista vaatteista uutta.
*Orimattilan työttömät, liikuntaryhmä.

- - -
Marja Huovinen: Varattavissa yksityisiä 

aikoja selvänäköön viestillä 040-5687380. 
Villa Karma: kodin hyvinvoinnin tuotteita, 

mm. omaa tuotantoa olevat ja tiloja har-
monisoivat kristallikoristeet, energiapuh-
distukseen tarkoitetut yrttituoksut sekä 
muut sisustusesineet. Myös meditaatio-
tyynyjä, koruja luonnonmateriaaleista ja 
paljon muuta itselle tai lahjaksi. Isom-
pia tuotteita voi myös tilata ennakkoon 
(piia(at)villakarma.fi), jolloin ne voi noutaa 
tapahtuman aikana. www.villakarma.fi  

GYM23:n avoimet ovet klo 10-14. Pieni-
muotoiset kisat 11-13 - lajeina leuanveto 
myötäotteella, lankutus, kyykkypito seinää 
vasten ja punnerrus.

Hellimöllä avoimet ovet, tervetuloa tu-
tustumaan! Klo 10-14 hoitopisteet vain 
5€/piste/hlö

(suolahuone, käsiparafiinihoito, Äänisen 
aaltojen matalaäänihieronta, Mielenkei-
nujen riippukeinurentoutus, Pyramidin 
kirkasvalohoito).

AlfaMoverin puolella jumpataan il-
maiseksi: 
10.00-11.00 Spinning - Paula
10.00-10.50 Senkku-jumppa (60+) - Jenni
11.00-11.30 LesMills Grit - Jonna 
11.45-12.30 LesMills Bodyvive - Paula
12.40-13.25 LesMills Sh´bam - Johanna
13.30-14.00 Reisi-pakara rääkki – Piia

*Urheiluhieroja Reetta Hatamaa tekee 
15 min hierontoja (10€) AlfaMoverin 
spinning-salissa klo 11.00 eteenpäin.

*Osteopaatti Niilo Guttorm tekee kliinisiä 
tutkimuksia 10€/hlö toimipisteessään 
Gymin vieressä.
*Reijo Välkkysen energiahoitoja ilman 

ajanvarausta, 5 min./5€.
Paikalla on myös Jossun kiska/ puffetti, 

josta saa ostaa hyvää…
Huom! Muutokset mahdollisia!

Senkku-jumppa alkaa!
Pirä ittestäs hualta -tapahtumas-
sa lanseerataan uusi senioreille 
tarkoitettu Senkku-jumppa!

- Kannattaa lähteä mukaan 
ilmaiseen senkku-jumppaan 
(60v+) lauantaina 14.10. klo 
10-10.45. Silloin saa jo esi-
makua mitä kivaa liikuntaa on 
tarjolla selvittää Piia Andelin 
Alfa Moverilta.

- Idea senkku-jumpasta 
syntyi, kun sellaista ei oikein 
taida enää olla Orimattilassa.., 
ja vanhempikin väki tarvitsee 
aktiivista liikuntaa.

Ja kuin tilauksesta ohjaajaksi 
saatiin Jenni Mynttinen, joka te-
kee työharjoittelua liikuntasalilla 
vuoden 2019 toukokuun loppuun. 
Jenni opiskelee Pajulahdessa 
liikunnanohjaajaksi ja on nyt 
oppisopimuksella liikuttamassa 
ihmisiä Alfa Moverilla ja Gymillä.

- Minulle liikunta on aina ollut 
tärkeää. Jenni on harrastanut 
ratsastusta Vironmäen ponital-
leilla, nyt hänellä on oma heppa.

- Meillä on liikaa huonokuntoi-
sia ihmisiä, jotka sitten joutuvat 
terveyskeskukseen, kun eivät 
enää selviydy kotona. Liikun-

nalla ja terveellisellä ravinnolla 
he pärjäisivät kotona paremmin 
/ pidempään, Jenni tiivistää lii-
kunnan merkitystä.

- Senkku-jumppa sisältää help-
poja lihaskunto- ja liikkuvuus-
harjoitteita. Mukaan saa tulla 
kaikenkuntoiset, tunnin sisältö 
ei ole haastava, vaan keskittyy 
tukemaan ja vahvistamaan nii-

tä lihaksia, joita tarvitaan myös 
arjen askareissa.

- Tunti on myös sosiaalinen 
”tapahtuma”, jossa kannuste-
taan ja tuetaan toinen toistamme, 
Jenni toteaa.

Tunti alkaa jatkossa pyöriä 
maanantaisin 16.10. alkaen 
klo 10.00-10.50. Kertamaksu 
on 4 euroa.

Piia Andelin (vas.) ja Jenni Mynttinen seurasivat 
miten Raimo Siira teki käsivarsien vahvistamisliikettä. 
Hyvin homma sujui Raimolta!



11.10.2017 7

Loiskintaa!
Lokakuuta polskitaan ja onneksi 
lämpeni sen verran ja kuivasi 
kelejä, että saatiin hinattua 
leikkuupuimurit pois pelloilta. 
On siinä monella maajussilla 
synkkä joulu eessä, kun vilja-
pelto muuttui vesipelloksi. Ei 
paljon laulata.

Potut sen sijaan kasvoivat 
Villikkalassa komeasti. Kuvan 
potusta Aija Kahola teki kunnon 
muusia.

* * *
Tönnössä on sitten se kuuluisa 
taloyhtiön piha saatu kokonaan 
asfaltoitua. Tämän lehden kal-
jupäätoimittaja oli jopa joutunut 
ko. paikallisen jeppen puhutte-
luun, kun Eetvartti viime vuonna 
paljasti vain puoliksi asfaltoidun 
pihan. Oli kuulemma herraa 
närästänyt kuin harakkaa. Toi-
vottavasti ei närästä enää ja on 
hyvä mieli, kun hirnuu pihallaan.

* * *
Sade ei haitannut Luhtikylässä, 
jossa oli ennätysmäärä yleisöä 
juhlistamassa suomenhevosen 
110-vuotista taivalta. Toki hum-

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: Lehtisepät 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. 10.500 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
15.11.2017

Orimattilan
kauppojen
JOULUN-
AVAUS
la 18.11.

torstaisin klo 17-19.
3. krs. Pekka

Löytty 044 3160 925

SUOMI-
TIKKAA

Kehräämöllä

an
n

Halloween Party
pe 3.11. klo 22-04

tai 39€
kolmen lajin

Pikkujoulumenu

Pikku-
joulu-
paketit

alk. 30€
perinteisellä tai

ei niin perinteisellä
joulupöydällä Varaa pöytäsi ajoissa!

Oma koti syntyy ideasta
– tule ideoimaan kanssamme!
Lämminhenkisestä hirrestä syntyy terveellinen ja aikaakestävä koti.

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 

MAALAUS-HIDIR
puh. 040 751 6229
Maalaustyöt ammattitaidolla

ahkerasti. Kysy tarjous!

Kymmenien vuosien
kokemuksella

SELVÄNÄKIJÄ MARJA
Varaa aikasi 040-5687380

www.marjahuovinen.com

Facebookissa:
Selvänäkijä Marja Huovinen

Mukana PIRÄ ITTESTÄS HUALTA
-tapahtumassa Kehräämöllä 14.10.

Osteopaattinen hoito
MSF-kuntoutus
Kohdistettu hieronta
Itsehoidon ohjaus

NIILO GUTTORM
0400 623 853
Kehräämö, Orimattila

Nivel- ja nikamakäsittelyt
20 vuoden kokemuksella

www.nikamax.fi

ma on vanhempaa sorttia, mutta 
jokin kantakirja on tuon ikäinen. 
Hienosti junailtu tapahtuma.

Yksi porukka ei tapahtumaan 
osallistunut, sillä valtuustoret-
ki oli samaan aikaan. Sielläkin 
oli ollut närästystä ilmassa, kun 
kaikki eivät tanssikaan mafian 
pillin mukaan. Osa jäi suosiol-
la pois koko retkueesta. Pääsi 
vähemmällä.

* * *
Kaikki ei ole kultaa mikä kiiltää, 
sen ovat huomanneet myös ns. 
vanhat poliitikot, kun uusi val-
tuusto ja uudet päättäjät ovat 
astuneet esiin ja ottavat hana-
kasti kantaa. 

Eetvartti on seurannut kuin-
ka Erolan ja Hirvosen lisäksi on 
noussut uusista nimistä mm. 
Särkinen ja Räsänen esiin ja 
eivät pureskelematta niele mitä 
syötetään.

* * *
Henna on vienyt viime vuosina 
valtavasti kaupungin voimavaroja 
ja rahaa. Nyt on näytönpaikka 
saada se myös tuottamaan, eli 
nyt pitää niitä tontteja myydä!

* * *
Nyt sitten isit ja äidit, kenen 
pikku kullanmurut ovat taas 
töhrineet paikkoja spraymaa-
lilla? Opettakaa ne muksunne 
edes piirtämään kunnon kuvia!

* * *
Orimattila juhli 25 vuottaan kau-
punkina ja samalla juhlittiin myös 
100-vuotiasta Suomea. Ola juhlii! 
-kaupunkifestivaali pidettiin lau-

antaina 2.9. ja kaikella kansalla 
oli riemua ja hyvää mieltä. Vai 
oliko niin? Valtuutettu Jouni Rä-
sänen (ps) olisi halunnut jakaa 
tilaisuuden osallistujille 200 
pientä Suomen siniristilippua, 
mutta se evättiin häneltä. Nyt 
kysytään, että miksi? Kuka 
esti, ettei Jouni saanut jakaa 
pienoislippuja? Kaupungin vies-
tintäsuunnittelija oli ilmoittanut, 
että hänen esimiehensä kieltää 
lippujen jaon, koska tilaisuus ei 
ole erityisen kansallismielinen… 
Oh hoh!

* * *
Aluejohtokunnat on sitten valit-
tu itse kullekin kulmakunnalle. 
Siellä näkyy entisiä hyviä po-
liitikkoja ja uusia nimiä, jotka 
eivät ole olleet politiikassa mu-
kana. Juuri nämä uudet nimet 
tuovat tuulahdusta kaupungin 
päätöksentekoon ja antavat 
uutta ilmettä kokonaisuuteen. 
Mm. Tuukka Tuomala ja Sirkka 

Peltonen ovat hyvä valinta. Ja 
moni muukin.

* * *
Pukkilantiellä on juhlistettu 
komeaa monttua kesällä as-
faltoidulla tiellä. Monttu on ol-
lut jo kaksi kuukautta tiessä ja 
vieläkään ely-keskus ei ole saa-
nut sitä korjattua. Täytyy todeta, 
että mitähän täällä Hämmeessä 
touhuillaan! 

* * *
Eetvartilta pyydetään monen-
laista. Nyt pitäisi pöyhiä mihin 
kaatui se Orimattilan alueen suuri 
Sadan Megan valokuitukaapeli-
hanke, jota muutama vuosi sitten 
niin kovasti markkinoitiin? Kuka 
hyötyi hankkeen suunnittelusta 
ja kuka korjasi ison potin rahaa? 
Pitääkin asiaa tivata…

* * *
Erkontietä remontoitiin ja samalla 
siitä tehtiin todella ahdas. Seu-
rauksena sitten ahtaan paikan 
pysäköintejä, jossa osa ajo-
neuvosta jää ajotielle. Ei pal-
jon innosta parkkeeraamaan ja 
menemään kaupoille…

* * *
Pikkujouluaikaa jo kaipaillaan. 
Sitten on hirvipeijaiset. Miten 
kunto mahtaa tänä vuonna kes-
tää? Mascotista näkyy saavan 
pikkujoulukengät kahdella 
kympillä…

E E T V A R T T I

Villikkalassa kaikki on 
niin suurta. Potutkin.

Tönnössä saatiin koko piha asfaltoitua. Onneksi 
olkoon!

Kenen lapsukaiset taas töhrii keskikaupungilla?

Pukkilantien monttu hämmästyttää.

Ei saa koko ajoneuvoa mahtumaan ahtaisiin Erkon-
tien parkkiruutuihin.
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Tervetuloa SISUSTUSILTAAN TORSTAINA 19.10 klo 18 - n. 20.30

VÄRISILMÄ Orimattilan Tapetti ja Väri Oy Kärrytie 3, Orimattila.

Esittelyssä illan aikana:

Maksa esim. 30 erässä!
Aktiivirahalla. Korko 0%
(tilin perustamiskulut 180€, tilin hoito 5€/kk)

Ilmoittautumiset sisustusiltaan
ke 18.10. mennessä: p. 03 871250,

tekstiviestillä: 0400 464 905,
s-postilla: varisilma@otv.fi 

Tarjolla pientä iltapalaa.

Anna ammattilaisen auttaa remonttipulmissa, varaa ilmainen kotikäynti:
SISUSTUSSUUNNITTELUUN: Minna Frang  045 1189475
LATTIA, KYLPYHUONE YM. REMONTTIEN SUUNNITTELU:

 Aimo Lappalainen 0400 464905, Pentti Karstila 045 1189472
KEITTIÖT: Matti Karjalainen 045 1189473

TARJOUS! illan aikana valitut Boråstapeter tapetit -30%!

Lattia-
maailman
uutuudet.

Näe kuinka helppoa
lattian asennus voi olla

Pure click-vinyylilaatoilla.
Esittelemässä

Tauno Sundvik
Väritukku Oy:stä

y

Syksyn
tapetti-

ihanuudet:
Boråstapeter,

Eco, Cole&Son
Tehtaan edustaja

Sari Niinistö paikalla 
opastamassa
valinnoissa. 

TARJOUS!

Orimattilan
omakotiyhdistys

Esittelemme oman kodin
huoltokirjan, tallenna kaikki 

tiedot samaan paikkaan.
Jollet ole vielä jäsen,
voit samalla liittyä ja

hyödyntää edut!

Värisilmän
keittiöt:

Mitä keittiön suunnittelussa 
tulee ottaa huomioon?

Keittiömyyjämme
Matti Karjalainen esittelee 

uusimmat mekanismit
ja materiaalit.

Illan aikana mallikeittiöön
tutustuneiden kesken

arvomme
induktiotason!
(arvo arvo 399€)

koko perheen
hemmotteluun!

Tarjous: Nyt Luosto-
allas heti toimitukseen

4550€
(raj. erä,

norm. 5790€)

Novitek
ulkoporealtaat

a

N
u-laatoilla toteutat

unelmiesi
kylpyhuoneen. 
Nyt 3-D kuvat

suunnitelmaan
veloituksetta!

Syksyn tuoteuutuudet: 
Paneeliseinämaali

ja hirsivaha.
Taina Jyrkkärinne

Teknos Oystä
paikalla.

Ekologiset Vintro
kalkkimaalit,

tule kokeilemaan.
Voit ottaa myös oman, 
maalattavan esineesi

mukaan!
“Kalkkimaaleilla voit

maalata lähes
mitä vaan”

3900

www.k-maatalous.fi

JEPPE 
KOIRAN- 
RUUAT

29900

JÄTEASTIA 
JÄKKi 140 L

KISSAN- 
RUOKA 
JULIUS 
5 KG

1495

KOMPRESSORI+ 
LETKU+NAULAIN 
Paslode 
FN1850.1+ 
Proline160

AINA
EDULLISESTI!

www.k-maatalous.fi

95
Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

Tokkolantie 8, Orimattila
www.orimattilanputkityo.fi 

Orimattilan
Putkityö Oy

LVI-MYYMÄLÄMME

palvelee arkisin

8.00-16.00

Olemme myös
Facebookissa

Myymälä Joni 040 513 8073, Janne 0400 616 234, Hanski 0400 492 944

Tilaa putkimies: www.orimattilanputkityo.fi

MITSUBISHI
ECODAN 
ilma / vesi-
lämpöpumppu
Saat lämmityksen ja lämpimän 
veden samasta yksiköstä.
Se toimii yksin tai vanhan 
järjestelmän rinnalla. 
Säästä euroja ja hermoja!

LÄMPÖPÄIVÄ 13.10.
Tarjolla runsaasti ajan-
kohtaista lämmitysasiaa!

SCANOFFICEN

EDUSTAJA on

paikalla 10-16

Keskustellaan ja esitellään myös muita lämmitysmuotoja,
öljy, pelletti, hake,  jne... Meiltä löytyy erilaisia lämmitys-
ratkaisuja joka kohteeseen. Laadukkaasti ammattitaidolla.

Tervetuloa
klo 9-17

          KAHVI+
          MUNKKI

          TARJOILU

MUISTA HUOLTAA
ÖLJYPOLTIN ennen
pakkasten tuloa.
Huollon yhteydessä
uusi suutin ilmaiseksi.


