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Syystunnelmaa luomaan 
kransseja, asetelmia
sisälle ja ulos,
kimppuja ja
trendikkäitä
viherkasveja.
Syystarjous:
Callunat 3kpl 10€

Erkontie 13, Orimattila
ma-ke 9-17, to-pe 9-18 la 9-16 ja su 11-15

044 974 6132  www.diia.fi

Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu Diia Oy

SILMÄLÄÄKÄRIT:
To 18.10. Jukka Siitonen
To 1.11. Jukka Siitonen
Ke 7.11. Ritva Lemola
Ti 13.11. Jukka Siitonen
Ma 19.11. Ilkka Puusaari
To 13.12. Aleksi Sarkola

Avaa tili!
Saat 12 kk
korotonta
maksu-
aikaa!

ORIMATTILAN KANTRIKATSASTUS

SOITA
045 693 3748

Topintie 2B
Orimattila

www.omkk.fi

100% Kotimainen katsastusasema

39€

KATSASTUS Varaa aikasi heti!

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

Varaa aikasi: omkk.fi / 045 693 3748

+PÄÄSTÖT

Kahvitarjoilu!

VahvaTassu

VahvaTassu

Tervetuloa tutustumaan ihaniin eläin-
ystäviin lauantaina 20.10 klo 10-13!

Tapahtuman järjestää yhteistyössä

Lämpimästi tervetuloa!

Kenkätalo
MASCOTTI

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

Avoinna: ma-pe 9-16,30, la 9-14

- syysjalkaan
  tarjoushintaan!

Naisten 

LENKKARIT

Naisten 

NILKKURIT

Miesten 

LENKKARIT

koot
36-41

koot
40-47

koot
36-41

Mascotin parhaat!

Saimme vielä erän!

koot 40-46

NYT
VAIN

MIESTEN
KENGÄT 1999

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

KATSO
TAKA-
SIVU!

Tavataan taas
KE 14.11.
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Yrityksiä ei arvostella

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

NYT TÄYSIN VALMIINA!

Tilaa uusi hirsikoti vaivattomasti
Toteutamme sinulle täysin valmiin hirsikodin yhdellä ainoalla 
sopimuksella. Kerro meille rakennuspaikka, me hoidamme kaiken.

Väkikin karkaa pois…?

Kierrätyksestä vetovoimaa

Tämän tästä allekirjoittanut saa kuulla, että miksi Ext-
raa ei arvostele ja kirjoita Kehräämön touhuista, kun 
siellä on se ja se päin peetä? Vastaus on joka kerta 
ollut sama ja yksinkertainen: Kehräämö on yksityinen 
yritys, jota allekirjoittanut ei suostu arvostelemaan. 
Eikä muitakaan Orimattilan yrityksiä. Päinvastoin, Keh-
räämöstä ja sen yrityksistä on kirjoitettu ja julkaistu 
kymmeniä juttuja, jotka aina ovat olleet positiivisia. 
Jos joku muuta väittää ja tietää, niin se tieto otetaan 
mielellään vastaan.

Miksi kirjoitetaan sitten Orimattilan kaupungin asioista, 
joista päällimmäisenä Henna ja nyt polttopisteessä oleva 
Järvikunnan koulu sekä tiet ja kevyenliikenteenväylät, 
niitten kunto, Palojoki… Syy on yksinkertainen: Kyse 
on meidän kaikkien yhteisistä asioista, joita ylläpi-
detään ja maksetaan yhteisistä varoistamme. Niistä 
veroista, joilla pidämme Orimattilan kaupunkia ja sen 
palveluja yllä.

Väitän, että monet epäkohdat ovat nousseet Extraa-leh-
den myötä esiin ja monet ovat myös korjaantuneet. Kiitos 
siitä. Ja kiitos kuntalaisten aktiivisuudesta, kun ottavat 
reippaasti yhteyttä ja antavat vinkkejä, epäkohdistakin. 
Orimattilan päättäjissä on yrittäjiä, joilla eivät kaikki 
asiat ole kunnossa esimerkiksi verottajan kanssa. Niis-
täkään ei ole kerrottu. Äänestäjien pitäisi itse seurata 
ja olla hereillä keitä valitsevat päättäjiksi.

- - -
Viime kerran Järvikunnan sisäilmaongelmajutusta tuli 
99 prosenttia kiitosta. Tykättiin, kun Extraa nostaa 
esiin totuuksia. Yksi vastuullinen virkamies vastusti 
juttua ja väitti sen olevan valetta. Oli valemedia ollut 
taas asialla?

Jotain outoa tapahtuu Orimattilassa, kun tänä vuon-
na Orimattilan väkiluku on jo vähentynyt peräti 150 
henkilöä! (ESS 26.9.)

Miksi ihmiset lähtevät Orimattilasta, sopii kysyä? 
Nuoret lähtevät, koska Orimattila ei tarjoa enää heille 
oikeastaan mitään.

Mitä tekevät vastuuhenkilöt asian suhteen? Eivät 
mitään, koska kukaan ei ota Orimattilassa vastuuta. 
Miksi väki lähtee kaupungintaloltakin? Sitäkin sopii 
kysyä.

Kaupungin työntekijät peräänkuuluttavat henkilös-
töpäällikköä johtamaan asioita, henkilösuhteita. Joku 
ei todellakaan osaa hommaansa!

Marjasuon alue Tuuliharjan vieressä Orimattilassa 
olisi oiva paikka Lahden seudun kierrätyspuistolle.  
Kierrätyspuisto toimisi moottorina myös Hennan kehityk-
selle. Toisi töitä ja muitakin yrityksiä Hennan teollisuus-
alueelle ja sitä kautta myös asuntorakentamista Hennaan. 
Nyt päättäjät hommiin Orimattilan kierrätyspuiston ja 
Hennan yritysalueen puolesta!

Reijo Välkkynen www.olanextraa.fi

Edullisinta on käyttää omia

Orimattilasta löytyy
rakennusalan osaajia
Järvikunnan koulu puhutti jo en-
nen rakentamista. Silloin, kun sen 
rakentamisesta päätettiin, niin ih-
meteltiin sitä, että koulu piti ostaa 
kouvolalaiselta rakennusfirmalta, 
vaikka Orimattilassa on omasta ta-
kaa rakentamisen huippuosaamista 
Kaupungit ja kunnat menevät päätök-
sissä usein ns. hankintalain taakse 
ja halvin vaihtoehto huomioidaan. 
Halvin saa urakan, tehdään sitten 
mitä tehdäänkin. 
Halvin ei välttämättä ole kokonai-

sedullisin, sillä jälkiseuraamukset ja 
välilliset vaikutukset tulisi huomioida.

Kun teetetään työt Orimattilan ulko-
puolisilla yrityksillä, niin se vie eurot 
pois omasta kaupungista ja harvoin 
työllistävät Orimattilan omaa väkeä. 
Tätä harva päättäjä tai virkamies 
tajuaa?

Usein myös muulla asuva virkamies 
ei noteeraa Orimattilan asioita sy-
dämellään ja ei oikein välitä miten 
kaupunki voi. Tämäkin on nähty.
Järvikunnan koulu ostettiin avai-

met käteen -periaatteella, eli se oli 
kvr-urakka, ja samalla vietiin paljon 
Orimattilan rahaa pois omasta kau-
pungista. Yli 2,5 miljoonaa euroa taisi 
mennä kuin ”kankkulan kaivoon”. 
Kvr-hanke sisälsi kokonaissuunnit-
telun ja toteutuksen lisäksi myös 
maanrakennuksen ja perustukset.
Järvikunnan koulu makaa märän 

savipatjan päällä. Ainoa pelastus 
on purkaa koulu ja tehdä se uusille 
perustuksille. Toinen vaihtoehto on 
kaivaa koulun ympäriltä maata pois, 
jolloin koulu jää korkeammalle ja 
silloin vedet virtaavat sen alta pois 
luonnollisesti. Ihan kuin entisajan 
vallihauta koulun ympärille.
Orimattilasta löytyy omasta takaa 

osaamista ja tavaraa, ammattitaitoa 
10+.

Rakennusten pohjatöitten tekijöitä, 
jotka osaavat hommansa, löytyy mo-
nia, kuten Erkki Heikkilä, Niinikosken 
Kaivin, Nahkhiir (pihatyöt) ja monia 
sorankuljetusfirmoja löytyy.

Rakennuksen perustat; Perustava.
Rakennusliikkeet; Olavi Järvinen, 

Karirakenne, T.Näräkkä, Maxiraken-
nus, SPLR Termo... Todella suuri jouk-
ko on myös rakentajia, jotka joutu-
vat tekemään hommia Orimattilan 
ulkopuolella, kun omasta takaa ei 
löydy kohteita. Yksi syy myös se, kun 
kaupunki teettää ulkokuntalaisilla 
hommia.
Rakennusmateriaalit; Maatalous-

pirkka (kaikki mitä tarvitaan), Olan 
Puu, peltiliikkeet ja katontekijät, Heik-
ki Saarinen, Ormax, Orima-Tuote...
Keittiö- ja kodinkalusteet; Velj. 

Ovaska.
Sisustusmateriaalit; Orimattilan 

Tapetti ja Väri.
Kodinkoneet ja -laitteet; Veikon 

Kone.
LVI-työt: Orimattilan Putkityö.
Sähkötyöt: Sähköasennus.

Rakentamisen vuokrakoneet ym. 
Motopalvelu.

Tämä ihan vaan tiedoksi kaupungin 
virkamiehillekin, jotta käyttäkää nyt 
ihmeessä oman kaupungin yrittäjien 
palveluja!

- - -
Kilpailuttamisen periaatteet

Hankintalain tavoitteena on saada 
aikaan kilpailua, sillä taloustieteel-
lisesti kilpailu tehostaa julkisten 
varojen käyttöä. Kilpailuttamisessa 
hankintalaki vaatii noudattamaan 
avoimuus-, syrjimättömyys- ja 
tasapuolisuusperiaatetta. Niitä on 
noudatettava hankinnan kokoon 
nähden suhteellisessa laajuudessa.

Avoimuuden periaatteen mukaisesti 
hankinnasta tulee tiedottaa avoimes-
ti ja riittävän laajasti. Hankinnasta 
julkaistaan ilmoitus, joka sisältää 
tarjouspyynnön tai tiedon siitä, mis-
tä varsinaisen tarjouspyynnön voi 
pyytää. Kaikki hankintailmoitukset 
julkaistaan Hilma-palvelussa osoit-
teessa www.hankintailmoitukset.fi. 
Reijo Välkkynen

Digiopastusta
senioreille 24.10.
Palveluiden siirtyessä yhä 
enemmän verkkoon, Orimat-
tilan Osuuspankki yhdessä 
Veikon Koneen kanssa järjes-
tää maksuttoman digi-infon 
senioreille.

Tapahtuma järjestetään kes-
kiviikkona 24.10. klo 14 al-
kaen Orimattilan Osuuspankin 
kokoustiloissa. Veikon Koneen 
edustaja esittelee senioreille 
sopivia helppokäyttöisiä lait-
teita,

kun taas Osuuspankin puo-
lelta esitellään OPn sähköisiä 
palveluita, esimerkiksi laskun 
maksuun ja muihin päivittäi-

siin pankkipalveluihin liittyen.
Ilmoittautumisia pyyde-

tään tiistaihin 23.10. klo 16 
mennessä numeroon 050 493 
6522. Paikkoja on rajoitetusti.  
Kahvitarjoilu osallistujille.

- - -
Orimattilan Osuuspankki jär-
jestää asiakkailleen ajanva-
rauksella myös henkilökoh-
taista opastusta verkko- ja 
mobiilipalveluiden käyttöön.

Kuvassa Orimattilan 
Osuuspankin asiakas-
neuvoja Sirpa Kataja.

Järvikunnan koulu. Surullinen tapaus.
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ORIMATTILAN SÄHKÖ- JA
KONEHUOLTOKESKUS OY

LAADUKASTA PALVELUA

KODINKONEIDEN HUOLLOT,
ASENNUKSET ja VARAOSAT 

Toimisto puh. 050 443 5245
Ari 050 534 0619, Tapani 050 307 0879

sähköposti: huolto@konehuoltokeskus.fi 

Aina yhteistyöterveisin!
- - Leikkaa talteen - - Leikkaa talteen - Topintie 2, 16300 Orimattila

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

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

www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

Meiltä 
lämpimät 
asusteet 
kylmään 
vuoden-

aikaan

KORJAUSOMPELUA
Avoinna: Ti 10-17,

ke ja to 9-14.
Tai sop. mukaan.

Erkontie 6, Orimattila
käynti Tullintien puolelta
Puh. 045-8806650
 heli.lahtonen@katsura.fi
myös facebook:
katsurahelilahtonen

Vetoketjujen vaihdot 
Lahkeiden, hihojen ja
helmojen lyhennykset
Kavennukset, paikkaukset ym. 

Tervetuloa esittelyyn 

Zonta Bariin aurinkovoimaa
Mallusjoella, Halmaantie 113, 
sijaitseva Halmaan kongres-
sikeskus Zonta Bar saa katol-
leen aurinkopaneelit ja alkaa 
tuottamaan sähköä koko tilan 
tarpeisiin.

Aurinkopaneelit asentaa Suo-
men Aurinkotekniikka Oy, joka 
on tehnyt aurinkosähköistyksiä 
jo vuodesta 2016 alkaen.

- Aurinkopaneelien pitäisi olla 
taloudellista ja helppokäyttöistä, 
joten se oli yksi näkemys niit-
ten asentamiseen ja toinen oli 
se, että pitää olla sähköä myös 
vanhuuden päivien varalle, nau-
rahtaa yrittäjä Antti Lyyra.

- Myös ekologisuus ratkaisee 
valinnassa, Zonta Barissa kun 
kaikki on luonnollista.

Esittelyasennus
pidetään 13.11.

Zonta Barin aurinkopaneelien 
asennus on avoinna kaikille 
halukkaille, jotka ovat kiinnos-
tuneet asiasta ja jotka miettivät 
aurinkosähkön käyttöä omaan 
talouteensa. Extraa kyseli jo 
etukäteen aurinkosähköasian-
tuntija Paavo Uusitalolta mitä 
esittelyssä tapahtuu.

- Eka päivänä asennetaan 
kattokiinnikkeet, asennuskiskot 
ja tehdään alustavat sähkötyöt 
aurinkopaneeleja varten. Toise-
na päivänä asennetaan paneelit 
paikalleen, tehdään sähkötyöt 
loppuun ja sitten testataan, että 

laitteet toimivat.
Paavo antaa selvitystä miksi 

aurinkosähkö on erinomainen 
asia.

- Jokainen, joka käyttää 
sähköä ok-talossaan, niin sii-
tä kannattaisi tuottaa 15-30 
prosenttia aurinkosähköllä. 
Talouden sähkönkulutuksesta 
riippuu, millainen järjestelmä on 
sopivin. Pienikulutuksellinen talo 
pärjää järjestelmällä, joka mak-

saa haarukassa 6.000-10.000 
euroa ja suurempi kulutus vaatii 
sitten isomman järjestelmän. On 
laskettu, että nykyisillä sähkön 
hinnoilla aurinkosähköjärjes-
telmän kuoletusaika on 10-16 
vuotta, riippuen järjestelmästä.

- Me Suomen Aurinkoteknii-
kassa käytämme aurinkopanee-
leissa lappeenrantalaisen GEF:n 
(GreenEnergy Finland Oy) äly-
järjestelmää ja laitteita. Ne ovat 

markkinoiden laadukkaimmat, 
Paavo selvittää.

- Tarjoamme kahvit esittelypäi-
vänä, joten tervetuloa Halmaalle 
13.11. klo 13-17, Antti kutsuu.

- - -
Aurinkosähkön hyödyt: Talou-

dellisesti kannattavaa. Omava-
raisuutta uudella teknologialla. 
Päästötöntä sähköä. Aurinkopa-
neelit avaimet käteen palveluna. 
Kannattaa tutustua!

Zonta Barin katto on sopivan jyrkkä ja erittäin aurinkoisella paikalla, jolloin valoa 
riittää keväästä syksyyn.
- Erinomainen paikka aurinkopaneeleille, Paavo toteaa.

Oikaisu väärinkäsitysten välttämiseksi

Huolto pelaa kuin ennenkin!

Tapani ja Ari hoitavat kodinkoneiden huollot ja kor-
jaukset kuten ennenkin. 

Joku levittää orimattilalaisten 
yrittäjien keskuudessa huhua, 
ettei Orimattilassa ole eikä teh-

dä kodinkonehuoltoja… Se on 
perätöntä puhetta.

- Kyllä me Tapanin kanssa 

tehdään edelleen kodinkone-
huoltoa ja asennuksia Orimat-
tilassa, selvittää Ari Haakana 
Orimattilan Sähkö- ja Kone-
huoltokeskuksesta. - Teemme 
asiakaskäyntejä ihan yhtä lailla 
kuin olemme tehneet jo kuusi 
vuotta.

- Vaikka myymälämme siir-
tyikin Hyvinkäälle, niin edelleen 
Orimattila ja ympäristökunnat 
ovat toimialuettamme, lisää 
Tapani Puranen.

- Kannattaa myös muistaa, 
että kodinkoneiden tarvikkeet 
asiakkaille ovat puhelinsoi-
ton päässä. Soitto numeroon 
050 443 5245 Tealle, niin 
homma toimii, Ari lisää.

Myös ilmalämpöpumppujen 
myynti ja huolto kuuluvat edel-
leen yrityksen palveluihin.

Leikkaa oheinen Sähkö- ja 
Konehuoltokeskuksen mainos 
talteen. Siitä löydät nopeasti 
palvelevat numerot.

Rompepäivät
la-su 20.-21.10.
Nikke ja Jukkis Areenalla
Luvassa on monenlaista 
tavaramyyntiä, kun Nikke 
ja Jukkis Areenalla järjeste-
tään rompepäivät la-su 20.-
21. lokakuuta, Viljamaantie 
4, Orimattila. Reija ja Jukka 
Nikula herättävät henkiin 
vahvaa orimattilalaista rom-
petoriperinnettä. Kannattaa 
mennä bongaamaan mitä 
on tarjolla. Rompetori on 
avoinna molempina päivinä 
kello 10-16.

Mukaan pääsee myy-
mään omia tavaroitaan 
ja romppeita. Kannattaa 
nopeasti vielä tiedustella 
numerosta: 040 502 4916 
ja kysyä myyntipaikkojen 
hintoja. 

Paikalla on kaksi kahviota, 
joissa on myytävänä myös 
pikkusuolaista ja makeaa. 
Ulkona lämpiää grilli, josta 
voi ostaa makkaraa. Ter-
vetuloa mukaan!
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Hemmottelua Hellimöllä 
pikkujoulukauteen

Pikkujoulujen varaukset ovat 
jo kovassa käynnissä ja nyt 
onkin viimeinen hetki varata 
ne omalle porukalle! Miten 
olisi erilainen pikkujoulu? 
Meillä Hellimöllä pääsee 
pienet ryhmät (max 8 hlöä) 
myös hemmotteluhoitoihin 
yhdessä. Miten olisi esimerkiksi 
puolen tunnin kuumakivihie-
ronta, intialainen päähieronta, 
spa-jalkahoito tai kasvohoito 

jokaiselle? Osa voi rentoutua 
hoitojen ajan Äänisen aalto-
jen matalaäänihieronnassa 
ja lopuksi kaikille yhdessä 
esimerkiksi käsiparafiinihoito 
takkatilassamme. Tämän hoito-
paketin hinta on vain 50€/hlö. 
Tämä paketti yleensä mahdol-
linen vain arkisin, lauantaisin 
pienemmille ryhmille. 

Toki voi viettää pikkujoulu-
ja myös esimerkiksi saunoen 

ja nauttien jouluruuista. Esi-
merkiksi Saunova pikkujou-
lu, 60€/hlö, 68€/hlö tai 49€/
hlö ruokavalinnasta riippu-
en. Hinta sisältää jouluisen 
ruokailun Hellimön tiloissa, 
saunamaailman vapaassa 
käytössä (infrapunasauna, 
höyrysauna, perinteinen 
sauna, porepalju). Hellimö 
varattuna teille 5 tuntia. 

Lisätietoja saat nettisivuil-
tamme: www.hellimo.fi/pik-
kujoulut tai ryhmävaraukset 
sivulta, sähköpostitse emma.
malinen@hellimo.fi tai pu-
helimitse p. 044-3773019.  
Oikein tunnelmallista

syksyn aikaa toivotellen,

Emma Malinen

Ruskovilla tuo luomusilkin
markkinoille ensimmäisenä
Silkinvalmistuksen jalo taito 
ratkaistiin Kiinassa jo 5 000 
vuotta sitten. Yhä perinteisin 
menetelmien tuotettu luomusilkki 
on artjärveläisen Ruskovillan syk-
syn uutuusmateriaali. Jo neljällä 
vuosikymmenellä suomalaisia 
vaatettanut perheyritys halusi 
ottaa valikoimiinsa huippulaa-
dukkaan luomusilkin, jonka 
valmistuksessa on huomioitu 
sekä ympäristön että ihmisten 
hyvinvointi.

- GOTS-sertifioidun luomusil-
kin ottaminen valikoimiimme on 
ollut pitkäaikainen haaveemme. 
Olemme ensimmäinen yritys 

Pohjoismaissa, joka voi tarjota 
asiakkailleen luonnonmukaisesti 
tuotetusta silkistä tehtyjä alus-
asuja, kertoo parikymmentä hen-
keä Päijät-Hämeessä työllistävän 
Ruskovillan toimitusjohtaja Ossi 
Näkki.

Luomusilkki on tehomaa-
taloudessa tuotettua silkkiä 
laadukkaampaa

Tehotuotetun ja luomulaatuisen 
silkin välillä on selkeä laatuero, 
joka johtuu paljolti silkkitoukki-
en nauttimasta ravinnosta. Mitä 
laadukkaampaa ravintoa, sen 
laadukkaampaa silkkiä. Ilman 
teollisia lannoitteita ja kasvin-

suojeluaineita kasvatettavan 
mulperipuun lehdet ovat ra-
vinteikasta raaka-ainetta, josta 
silkkiperhosen toukat tuottavat 
jopa 1500 metriä pitkää yhte-
näistä filamenttisilkkiä.

Ruskovillan väki matkusti 
keväällä 2018 Qianjiangiin 
Keski-Kiinaan tutustumaan 
heidän silkkinsä valmistavan 
laitoksen toimintaan. Tuotanto 
on järjestetty BSCI (Business 
Social Compliance Initiative) 
-standardin mukaisesti siten, 
että työntekijöillä on turvallinen, 
tasa-arvoinen ja oikeudenmukai-
nen työympäristö. Luomusilkin 
valmistus on monivaiheista kä-
sityötä. Silkkifarmin työntekijät 
eivät altistu myrkyllisille aineille, 
ja silkin korkeasta laadusta joh-
tuen työntekijät saavat parem-
man korvauksen työstään.

Allergikoille sopivat 
luomusilkkiasut

Silkki materiaalina on ollut pit-
kään allergikkojen ja muiden her-
kän ihon omaavien suosiossa. 
Silkki on hyvin lähellä ihmisen 
ihon koostumusta, ja tuntuukin 
erityisen miellyttävältä päällä.

- Elokuussa lanseeratusta 
luomusilkkimallistosta löytyy 
alusasuja vauvoille, lapsille ja 
aikuisille. Koko valikoima on 
ostettavissa verkkokaupastam-
me, valtuutetuilta jälleenmyyjiltä 
sekä tehtaanmyymälästämme 
Artjärveltä, kertoo Ruskovillan 
tuotevalikoimasta vastaava 
Leena Näkki.

- - -

Ruskovilla on vuonna 1981 
perustettu artjärveläinen per-
heyritys, joka avainlippuyrityk-
senä valmistaa Suomessa luon-
nonmateriaaleista alusasuja ja 
vuodevaatteita koko perheelle. 
Lisätietoja: www.ruskovilla.fi

Pikkujouluilta 23.11.

Pikkujoulua vietetään Keh-
räämöllä Kantrifestareiden 
parhaiden bändien kanssa 
musiikin ja hyvän ruoan kera.

Freeband ja Rock Voyage 
TAIKOVAT nuotit esiin par-
haista Kantri-, 60-70 -luvun 
ja brittipopin helmistä.

Jos pidät kunnon popmu-
siikista, älä missaa tätä tilai-
suutta, jossa sitä on tarjolla 
varmasti joka makuun. Keh-
räämön perinteiset musiikki-
pitoiset pikkujoulut vietetään 
23.11. Kehräämön tanssisa-
lissa. Hyvää ruokaa ei tule 
juhlasta puuttumaan. Kinkkua 
ja kastikkeita on tarjolla yllin 
kyllin. Päälle kunnon kahvi ja 
paakelssi. Ruokatarjoilu alkaa 
jo klo 19.00. Joulutotibaari 
on avoinna koko illan.

Joulupukki on luvannut 

poiketa ja tuo vain kilteille 
tytöille pikku lahjan. Pojille 
ei luvata kuulemma mitään. 
Yhteislauluun ei ole pakko 
osallistua, jos sitä on tarjolla. 
Paras pop-tyylinen asu palki-
taan kunnon joulupalkinnolla.

Yhteislipulla saa koko oh-

jelman ja erityisen maittavan 
joulupöydän antimet. Hinta 
vain 30 e / henkilö. Varaa 
paikkasi oheisista numerois-
ta, tai lähetä viesti. Puhelintie-
dustelut 0400 464 893 Pirjo, 
0400 492 944 Hanski ja 0400 
884879 Ari.

Rock Voyage ei jätä kylmäksi.

Freeband tanssittaa 60-luvulle…

Lähdepuistoa siistittiin
Orimattilan keskustan 
alueen kaunein kesä-
keidas, Lähdepuisto, sai 
kaunistuksen syyskuussa.  
Puistolampi siivottiin ja 
sieltä poistettiin runsaasti 
vesikasveja, kun lampi oli 
jo kasvamassa umpeen. 

Orimattilan kaupunki ansait-
see Lähdepuiston alueen hoi-
dosta kympin. Se on aina ke-
säisin tiptop-kunnossa. Moni 
siellä pysähtyy ihailemaan 
sorsia ja muita lintuja sekä 
läheisen Palojoen kohinaa. 
Paikka sopii hyvin eri-

laisten piknik-tapahtu-
mien areenaksi. Vaikkapa 
kesäisille konserteille. 
Kuvassa Nahkhiirin kiinteis-
tönhoidon Tommi ja Tero Kii-
veri vetävät köyden kanssa 
leikatut kaislat ja muut vesi-
kasvit lammesta pois.
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Ota yhteyttä. Remontit puh. 040  513  8073, tai  0400 492 944
Tai suoraan netistä: orimattilanputkityo.fi
Myymälä klo 8.00-15.30  Tokkolantie 8

Orimattilan Putkityö Oy
Olemme myös
Facebookissa

LUOTETTAVA OMAN KAUPUNGIN
PUTKIMIES TEKEE LVI-REMONTIN
    AINA LAATUTUOTTEISTA JA
ASENNUKSET TAKUUN KANSSA!

Tarvitseeko

vesikalusteet
päivitystä? 

Uudet Oras-sekoitus-
kalusteet säästävät vettä
ja samalla euroja.
Kysy tarjous meiltä.

Uusi Oilon LF 10
ÖLJYPOLTIN takaa koko
talven häiriöttömän lämmön.

Polttimen vaihtotarjous myymälästä.

Lämmityslaitehuolto ja toiminta-
tarkistus kannattaa tehdä ennen
pakkasia! Tilaa pätevä huolto meiltä.

Kaukora
Jäspi

LÄMPÖJOHTO JA
VESIPUMPUT
- Tanskalainen
  takuutuote

Tulossa LÄMMITYSPÄIVÄT
MARRASKUUSSA 23.11. 2018
KAHVIKUPPOSEN
KERA KLO 10-15.

LUOTETTAVAAN
VESIHUOLTOON

Tervetuloa
tutustumaan!

Termostaattipatteriventtiilit
takaavat
oikean
lämpötilan

Kotimaiset laadukkaat
IDO WC-

POSLIINIT ja
varaosat 
meiltä

Kotimaiset la
IDO WC-

POSLIINIT
v
m

PYYDÄ
TARJOUS
UUDESTA

POLTTIMOSTA
ÖLJYLÄMMITTÄJÄ HUOM!
TÄYTTÖJOHDON LIITIN on vaihdettava
ennen seuraavaa täyttöä. Tilaa meiltä.
Saat asennusvakuuden.Vakuutusyhtiön vaatimus.

ILMAVESILÄMPÖPUMPUT
Kaukoran valikoimasta
löydät kaikki lämmitys-
laitteet ilma/vesilämpö-
pumpuista halkokattiloihin.
Tehtaan edustaja paikalla 23.11.
Tule tenttaamaan asiantuntijaa!

HULINAA
Kärrytiellä
lauantaina 20.10.

Tämä kaveri ihastuttaa 
Kärrytiellä 20.10.

Vaikka ollaan jo pitkällä syksyssä, 
niin Kärytiellä tapahtuu.

Lauantaina 20.10. klo 9-13 
on tarjolla grillimakkaraa, jon-
ka tarjoaa Sähköasennus. Lu-
vassa on myös munkkikahvit. 
Sähköasennus lataa huikeita 
tarjouksia niin tiskiin kuin 
ulkomyyntiinkin.  Nyt kannat-
taa lähteä valoisille kaupoille! 
VahvaTassussa on monia yllärei-
tä. - Tämä on ehkä parasta iki-
nä!! Lauantaina 20.10. teemme 
yhteistyötä K-marketin kanssa 
ja saamme paikalle Hutkon tilal-
ta laama Kielon sekä miniaasi 
Pasin. Eläimet ovat täällä vie-
raanamme klo 10-13. Maltan 
tuskin odottaa, sanoo Katja.

Orimattilan kauppojen
JOULUN-
AVAUS
LA 17.11.

- 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 
näkemyksiä ei julkaista.
Mieluusti mielipiteet sähköpostitse: reijomedia@hotmail.com 

Pari vinkkiä
Kun ajat Käkeläntietä Jo-
kivarren koululta K-Super-
marketille päin, niin varo 
ettei lähde legot suusta, 
varsinkin vähän ennen 
ABC-kylmäasemaa on 
suurin ”töyssy”. Joten 
varo autosi öljypohjaa! 
Toinen, kun ajat Viljamaan-
tieltä Käkeläntietä rautatielle 
päin, niin siinä on liikenne-
merkki ”moottoriajoneuvolla 
ajo kielletty”! Ei muuta kuin 
u-käännös ja takaisin Vil-
jamaantielle.

Autoilija

Tapakasvatusta
Tämä pyyntö tulee kouluil-
le Orimattilan keskustassa. 
Voisivatko opettajat antaa 
lapsille tapakasvatusta miten 
ei ole kivaa, kun roskataan 
ympäristöä?

Varsinkin yhteiskoulun lap-
sissa on monia, jotka heittä-
vät karkki- ja keksipakettien 
paperit ja pakkaukset tielle. 
Tokmannilta koululle ja sit-
ten vastaavaa löytyy Koivulan 
kioskin läheisiltä pyöräteiltä. 
Pyyntö kouluille siksi, kun mo-
nikaan lapsista ei saa enää 
tapakasvatusta kotonaan.

Yks Irja vaan

Matkan varrelta poimittua…

Syysmarkkinoilla Sähköasen-
nuksessa kävi porukkaa hyvin. 
Kahvi maistui lähes 400:lle 
henkilölle. Kärrytien liikkeitten 
tarjouksia tutkailtiin ja tava-
raakin myytiin ihan kivasti. 
Mainittakoon, että VahvaTas-
sun pelkokerroin-tapahtuma 
herätti taas monenlaisia tun-
teita, kun ihmiset saivat tu-
tustua ötököihin ja hiiriin… 
Kehräämölläkin oli tohinaa ja 
hernekeittoa oli tarjolla. Plus-
saa olivat monet mukana olleet 
peräkonttikirppismyyjät.

- - -
Kynttiläpaja Maria Drockila 
vietti 20-vuotissynttäreitään, jota 
juhlistettiin myös hevosajelulla. 

Oli sitä wanhan ajan meinin-
kiä suomenhevonen Kiripassin 
kyydissä.

Synttärit sujuivat iloisesti ja 
kaikki tykkäsivät, myös lapset 
oli huomioitu kiitettävästi. 
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“ Lopetin kilpailu-urani Ruotsin MM-kisojen jälkeen 
35-vuotiaana. Sain kilpaurheilusta sen mitä hain, 
lähinnä halusin katsoa, miten pitkälle pystyn kehit-

tymään. 

Rakkaudesta 
liikuntaan!

Pakaantie 1,
Kehräämö 2. krs

Tuttu mm. AstralTV:stä
Suomen tunnetuin,

TAROT -tulkitsija
TUULA HUHTALA

Katso lisää netistä:
www.tarot-tuula.fi

0700 90905
(2,95 min.+pvm)

ROMPEPÄIVÄT
la-su 20.-21.10. klo 10-16

Nikke ja Jukkis Areena, Viljamaantie 4, Orimattila
Runsaasti rompemyyjiä, tarjolla erilaista tavaraa.

 Paikan päällä kaksi kahviota, joissa on myynnissä
pikkusuolaista ja makeaa sekä ulkoalueella on

myös maistuvaa grillimakkaraa.
Tervetuloa rompepäiville iloiseen menoon!

Moninkertainen paraolympiavoittaja ja maailmanmestari

Veikko on todellinen sisupussi!
Suomalaiset tunnetaan maailmalla 
sisustaan ja siitä yhtenä hyvänä esi-
merkkinä on orimattilalainen Veikko 
Jantunen, joka on koko ikänsä näyttä-
nyt, että periksi kun ei anna, niin pärjää!

Veikko oli vasta 12-vuotias, kun hän 
joutui Karkkulassa onnettomuuteen. 
Hän oli moottoripyörän kyydissä, kun se 
kaatui soraisessa kurvissa. Veikko pais-
kautui vastaan tulleen leikkuupuimurin 
etuosaan. Siinä kävi niin pahasti, että 
hänen vasen jalkansa ruhjoutui ja jou-

duttiin amputoimaan polven alapuolelta. 
Se oli kova kokemus nuorelle pojalle, 
joka sydämestään jo silloin harrasti 
hiihtoa ja maastojuoksua.

- Siitä tuli pitkä sairaalareissu. Minulle 
on tehty useita kymmeniä leikkauksia 
jalkani takia. Kaikki on kuitenkin kes-
tetty ja hyvissä voimissa ollaan, sanoo 
Veikko topakasti.

Veikolle tehtiin jalkaproteesi ja elä-
mänmeno jatkui niin kuin muillakin 
nuorilla. Koulut käytiin, mentiin töihin 
laitosmiehen hommiin Nastolaan Upo-
norille. Sitten naimisiin Seijan kanssa, 
rakennettiin omakotitalo 1976 Koivu-
laan. Perheeseen syntyi kaksi lasta, 

poika ja tyttö.
Hiihto maistui nuorelle miehelle, 

samoin pyöräily sekä rullasuksihiih-
to. Aina piti olla liikkeellä, kun Veikko 
halusi pitää hyvää huolta itsestään. 
Orimattilan urkkatalon kuntosalikin on 
nähnyt miehen monet hikoilut. Samoin 
soutu on ollut hyvää treeniä, aina Sul-
kavaa myöten.

- Hiihto on aina ollut minulle se omin 
lajini. Olin treenannut pikku hiljaa ja 
päätin mennä vammaisurheiluun mu-

kaan. Kokeilla miten pärjään.
- Eka kerran olin talviurheilupäivillä 

vuosina 1972 ja -73. Sitten tuli muutama 
välivuosi omakotitalon rakentamisen 
vuoksi. Selkävaivojeni takia silloinkin 
hiihtelin, kun oli pakko saada selkä 
parempaan kuntoon. Sitten taas mu-
kaan kilpailuihin ja vuosina 1980-86 
tuli hyvää menestystä.

- Tosin vuonna 1981 sain selän väli-
levyn pullistuman, joka laittoi miehen 
polvilleen hetkeksi. Lääkärin teettämä 
proteesi oli neljä senttiä liian pitkä ja 
se aiheutti melkoisen skolioosin, jonka 
seurauksena välilevy pääsi haittaamaan 
aika pitkään, Veikko harmittelee.

Mestaruuksia
monelta matkalta

Veikko valittiin Suomen joukkueeseen, 
kun kisattiin hiihtolajien paraolympia-
laisia Norjan Geilossa vuonna 1980.

- Ne olivatkin hyvät kisat, kun voitin 
kolme olympiakultaa. Ensin 5 kilometrin 
voitto ja sen jälkeen vielä 10 kilometriä 
sekä viestikultaa Suomen joukkueessa, 
Veikko muistelee.

Vuosi 1981 meni Veikolla välilevyn-
pullistuman takia förbii, mutta mies 
ei antanut periksi, vaan treenasi taas 
minkä muilta töiltään ehti.

Mies oli iskukunnossa vuoden 1982 
Sveitsin MM-kisoissa, joista kotiin tultiin 
maailmanmestarina. Voitto viestissä, 
hopeaa 5 kilometrin hiihdossa, hopeaa 
7,5 km ampumahiihdossa ja päälle 
vielä pronssia 15 kilometrin hiihdossa.

Sitten Innsbruck 1984. Sieltä Veikko 
nappasi kaksi olympiakultaa, ensin 5 
kilometrin hiihdosta ja päälle vielä vies-
tivoitto sekä pronssia 10 kilometrin 
hiihdosta.

Vuosi 1986 tuo viestinhiihdon maail-
manmestaruuden Ruotsista sekä peräti 
kolme hopeaa!

- Silloin kulki hienosti, kun olin kak-
konen vitosella ja kympillä sekä vielä 
ampumahiihdossakin.

Ruotsin kisoista tuli siis kaikkiaan 
neljä mitalia.

Veikolta löytyy lisäksi monia Pohjois-
maiden ja Suomen mestaruuksia niin 
hiihdossa kuin ampumahiihdossakin.

- Lopetin kilpailu-urani Ruotsin 
MM-kisojen jälkeen 35-vuotiaana. Sain 
kilpaurheilusta sen mitä hain, lähinnä 
halusin katsoa, miten pitkälle pystyn 
kehittymään. Hiihdin aina itseäni vas-
taan, sijoituksilla en mieltäni vaivannut, 
sillä tiesin sekuntikellon ratkaisevan 
joka kisan.

Veikko on tyytyväinen elämänmat-
kaansa. Urheilun myötä hän on päässyt 
tutustumaan moniin maihin ja saanut 
paljon kavereita.

Nykyisin mies hoitaa kuntoaan rul-
lasuksilla ja pyöräillen, talvella hiihtä-
en. Mainittakoon vielä se, että Veikko 
harjoitteli myös työmatkat Nastolaan, 
sillä sinne mentiin usein vauhdikkaasti 
polkupyörällä töihin. Reilut 30 kilsaa 
mennen tullen…

Kisoissa sattuu kaikenlaista, ja usein 
muistot ovat mukavia, varsinkin kun on 
mestaruuksia kotiin tuomisina.

Tosin 1979 Pohjoismaiden mesta-
ruuskisoissa ruotsalaisia harmitti Vei-
kon hirvittävä hiihto, jossa mies pesi 
ennakkosuosikkeina olleet ruotsalaiset 
kilpakumppanit. Yrittivät tehdä protes-
tiakin Veikon hiihdosta sillä perusteella, 
että joku olisi mukamas ollut Veikon 
kirittäjänä takana hiihtäen. Ruotsalaisia 
kismitti Veikon ylivoimainen voitto niin 
paljon, etteivät saapuneet palkintojen 
jakoon.

Veikon menestys huomattiin myös 
presidentti Kekkosen aikaan, ja kutsu 
kiiri Linnan juhliin, jossa Veikko ja Seija 
edustivat Orimattilaa hienosti.

- Se oli yllättävän mukava juhla ja 
olihan se komeata puristaa Kekkosen 
kättä, Veikko hymyilee.

Harmillinen juttu tapahtui viime vuon-
na, kun kaikki vanhat paraolympiavoit-
tajat unohdettiin jostain syystä, kun 
Suomi 100 -vuoden kunniaksi jaettiin 
Suomen Leijonan I luokan ritarimerkit. 
Sen saivat kaikki terveet olympiavoit-
tajat ja vuoden 2000 jälkeen menesty-

neet paralympiavoittajat. Kaikki vanhat 
paraolympiavoittajat unohdettiin täysin.

Urheiluministeri Sampo Terho osoitti 
näin kaikkitietäväisyytensä, kun mi-
taleita jakoi.

- - -
Orimattila voi olla ylpeä huippu-urhei-

lijoistaan, joihin Veikkokin kuuluu. Mies 
kuntoilee ja harrastaa kivien keräilyä. 
Upeita aarteita on löytynyt Orimattilasta 
ja ympäri Suomen. Veikko on selvästi 
myös luontoihminen.

Reijo Välkkynen

Mestarin mitaleita, kultaa, hopeaa, pronssia…

Veikko on pitänyt itsestään hyvää huolta. Kuntoilu kuuluu aina 
miehen menoon.

Tässä Veikko lykkii 5 kilometrin mestariksi vuoden 1984 vam-
maisten olympialaisissa Innsbruckissa.
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Kiitoksiakin
Meikäkin antaa positiivista palau-
tetta silloin, kun siihen on aihetta. 
Nyt sellainen tulee oheisen ku-
van ”Orimattila”-kukkatekstistä, 
joka komeasti toivottaa Hesan 
(Pukkilan) suunnasta tulevat ra-
harikkaat ostoksille Orimattilaan. 
Tönnön mäen alaosassa oleva 
kukkaistutus on hoidettu hyvin. 
Siitä kiitos istutusta hoitavalle 
puistotyöntekijälle ja se voisi 
näkyä myös tilipussissa.

* * *
Toinenkin kiitos siitä, kun 
Koivulan ja Myllylän pääteille 
sekä Kärrytielle on maalattu 
keskiviivat. Nyt näkee ne hui-
mausaineissakin ajavat parem-
min mikä on se oma kaista. 
Joten ei tällä palstalla mollata 
aina teknistä puolta, sillä kii-
tostakin satelee. Jos on aihetta. 
Samaiselta Koivulan öky-alueelta 
vielä yksi kiitos Myllylän-Lin-
tulan välin puistopolusta, jossa 
palaa kerrankin kaikki ulkovalot 
iloisna, usein aamulla pitkään. 
Tekninen puoli on nyt höövelillä 
päällä. Jossain vaiheessa voisi 
laittaa takaisin kärjellään olevat 
kolmiot, kun ajetaan Latolantielle 
ja Juonalantielle kyseisillä asui-
nalueilla. Kukahan toope on ne 
nykyiset systeemit kehittänyt, et-
tä väistetään oikealta tulevaa…

* * *
Orimattilan tärkeimpiä asioita 
päätetään jo nyt Salusjärven 
rantasaunalla, jossa viikoit-
tain kokoontuu saunomaan 
takarivistä nousseet kaverit. 
Tiettävästi siellä parantavat 
maailmaa muun muassa Ville 
Erola, Matti Korkeamäki ja muu-
tama muukin varteenotettava.  
Kovasti ovat jo kyseiset kaverit 
vaikuttamassa Orimattilan kehi-
tykseen. Vanhat jäärät alkavat 
olla jäämässä jo taustalle. On- Parasta asiaa

Orimattilasta
Vast. toim./kustantaja
Reijo Välkkynen,
050 336 8425
ReijoMedia, Yt: 1896706-8
reijomedia@hotmail.com
Raitakuja 1 as 3,
16300 Orimattila
Paino: SLY-Lehtipainot Oy
Jakelu: Lahden Jakelut Oy
Jakelujuniorit Oy

JAKELUHÄIRIÖT

02 900 100 47
JOKA TALOUTEEN
Orimattila, Artjärvi,
Myrskylä, Pukkila.
Noutojakelussa: Kehräämö 
ja K-Supermarket Orimattila.
Jakelupainos:

n. 10.500 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
14.11.2018

torstaisin klo 17-19.
3. krs. Pekka

Löytty 040 322 1780

SUOMI-
TIKKAA

Kehräämöllä JOULUN-
AVAUS
17.11.-18

Ravintola Tehdas palvelee
myös sunnuntaisin klo 13-16
Ruokalistamme on nyt uusittu, 
tervetuloa herkuttelemaan!

Erkontie 11
Orimattila
010 327 4400

Aukioloajat:
ma 10.00-14.30
ti 10.00-14.30
ke 10.00-02.00

to 10.00-21.00
pe 10.00-05.00
la 13.00-05.00
su 13.00-16.00

ORIMATTILAN OMAKOTIYHDISTYS RY
APUA PIHATÖIHIN JA PIKKU REMONTTEIHIN  

TILAA  OMAKOTITALKKARI Kari Viitanen mp. 044 712 6669
Palvelu on tarkoitettu omakotiyhdistyksen jäsenille ja palvelusta 
peritään 19,00 € tunti + matkakulut 0,42 €/ km. Kari tekee normaali 
talkkari töiden lisäksi pikku sisäremontteja, maalauksia, tapetointia, 
laminaattiasennuksia ym.  sekä ATK – apua.
Liity jäseneksi nyt, kampanja etu loppuvuosi ilman jäsenmaksua:  

Pertti Oksanen  mp. 0400 459 222 tai  pertti.oksanen@phnet.fi

Kehräämö tanssittaa
- nyt myös sunnuntaisin 

Torstaitanssit jatkuvat klo 14-17.30, liput 10 euroa.
Sunnuntaitanssit alkavat 21.10. klo 17-21.30, liput 14 euroa.
To 18.10. Hyvinkään harmonikkakerho
Su 21.10. Ari Nylundin orkesteri & Jyrki Nurminen
To 25.10. Pepe Enroth
Su 28.10. Leif Lindeman
To 01.11. Tuplawernet
Su 04.11. Helminauha
To 08.11. Ari Nylund & Jyrki Nurminen
Su 11.11. Pekka Niskan Pojat
To 15.11. Vitoset

neksi kehitys kehittyy. Sittenkin 
myös Orimattilassa.

* * *
Ei tämän lehden kaljupäätoi-
mittaja ole turhaan suitsuttanut 
uutta kaupungin kehittämispääl-
likköä, jota meikäkin suositti ko. 
tehtävään. On meinaan Jenni 
Tolvanen pannut vauhtia rat-
taisiin ja saanut aikaan jo mo-
nenlaista, paljon yhteistyötä 
myös yrittäjien kanssa. Hienoa! 
Toivottavasti hän saa rauhas-
sa rakentaa eikä kateus iske 
valkoisessa talossa, jossa on 
virkoilijoita liian moneen läh-
töön. Kuparinen sai tehokkaan 
työnsä jatkajan!

* * *
Alkaa olla se aika, kun pohditaan 
vuoden kaupunkilaisen valintaa. 
Useinhan on niin, ettei ei kahta 
ilman kolmatta. Tältä pohjalta 
katsottuna valinta on siis selvä 
juttu! Moni veikkaa jo Jokista.

* * *
Järvikunnan koulun kohtaloa 
mietitään kuumeisesti ja yk-
si vaihtoehto on purkaa se ja 
kiikuttaa Hennaan, jonne tulee 
koulu ja päiväkotiakin jo pian 
rakennetaan. Tosin meikä ei 
ymmärrä ketä varten, mutta 
sitä on turha murehtia, kun 
kerran kaupungilla on rahaa. 
Nythän se bussikin ajelee lähes 
tyhjänä keskustan ja Hennan 
aseman väliä, niin voidaanko 
sitä sopimusta jatkaa ja kuljettaa 
lapsia sinne kouluun? Samal-
la bussi palvelisi niin aseman 
kuin koululaistenkin kuljetuksia? 
Kuivannon koulu on lopetuksen 
alla, samoin Artjärven Vuoren-
mäen koulun lakkauttaminen on 
lähivuosien asia. Näin Orimat-
tilassa osataan.

* * *
Meikä luki, että tämä kaupun-
gin entinen elinkeinottelujohtaja 
Kuparinen, olisi aloittanut uuden 
pestin kiinteistönvälittäjänä? 
Aika ylläri ainakin Eetvartille. 
Kuparisen oma talo Villikkalan 
peltoaukeilla on kait myynnissä, 
joten siitä sitten ensimmäinen 
kohde kiinni ja kaupaksi. 

* * *
Joku koiranleuka väitti nähneen-
sä kuinka kuvassa Palojoessa 
killuva viinipullo olisi heitetty 
valkoisen talon parvekkeelta, 

josta oli kuulunut myös hirveää 
mekkalaa. Uskokoon ken tahtoo. 
Pullo seikkaili monta päivää Palo-
joessa, kun se puuroutui vihreään 
kasvustoon, joka lilluu joessa.

* * *

Artjärven humu ei paljon saa 
kiitosta lukijoitten palautteissa. 
Keskusta on kumossa joka ta-
valla ja Artjärvelläkin on alamäki 
alkanut. Kaikki kaupungin toi-
minnot on ajettu alas jollain leh-
mänkauppa-sopimuksella? Tuota 
usein kysellään Eetvartiltakin, 
jolla on tuttuja itäkeskuksessa.

* * *

Huumeet ovat kova ongelma 
Orimattilassa. Toivottavasti 
siihen vihdoinkin puututaan ja 
saadaan lapset ja nuoret näke-
mään maailma ilman huimaavia 
aineita. Harmi vaan, kun monen 
lapsen omat vanhemmat itse 
bilettävät viikonloppuisin melkoi-
sissa höyryissä. Homma karkaa 
heiltäkin pikkuhiljaa käsistä. Niin 
kuin viinin ja kaljan läträäjiltäkin.

* * *
Meikä suosittaa iloisia ulkovaloja 
muulloinkin kuin joulun aikaan. 
Nyt kun kaupunkikin säästää ka-
tuvaloissa, niin olisi mukavaa, 
jos kuntalaiset laittaisivat enem-
män kivoja valoja tontilleen. Olisi 
sitten monen pikku hiprakassa 
suunnistaa kotiin päin vaikkapa 
Tehtaasta tai Arviitista, kun on 
edes näkyviä maamerkkejä.

* * *
Jokseenkin ottaa pattiin, kun 
Elisan puhelinliittymämyyjät 
suorastaan roikkuvat kimpussa, 
kun käy keskustan kaupoissa. 
Jatkossa lähden välittömästi 
toiseen kauppaan, jos näen 
kyseiset heput kaupassa. Ja 
meitä on paljon muitakin, jotka 
eivät tykkää pakkomyynnistä. 
Heinämaan Cittarissa ei koskaan 
ollut tuollaista touhua…

* * *
Joulun odotusta! 
E E T V A R T T I

Viinipullon matka on kes-
tänyt hitaasti virtaavas-
sa Palojoessa. Sotkun 
seassa.

Tämä kukkaistutus oli näyttävä siihen saakka, kunnes 
halla pani kunnolla.

Puistopolulla on valot tiptop. Ne palavat hienosti.

Kuparinen oli virassaankin innokas kahvittelija. Tässä 
ollaan Maatalouspirkassa.
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TUNNISTIN-
VALAISIN L585 S
- tunnistin valvoo
- liike sytyttää
- musta ja valk.

46,-

Valaise kotisi!

Tarjous-

hinta

 SÄHKÖASENNUSTYÖT
 AMMATTITAIDOLLA

 ILMALÄMPÖPUMPPUJEN
 MYYNTI JA ASENNUS
Hyvä
kaveri
kesällä
ja talvella

7€

Meiltä
ABLOY
CLASSIC
avain 4 KPL

LAMPPU 
6W
9.5W 9€

PALO-
VAROITIN .........7€

JÄNNITTEEN- 
KOETIN ..............7€

TASKU-
TYÖVALO ...........6,90

YÖVALO .......5,50

LAADUKKAAT 
VALAISIMET

MONITOIMI-
TYÖKALUT

Ammattiliikkeestä laatua
työhön ja vapaa-aikaan

PALVELEMME TEITÄ
lauantaina 20.10. klo 9-13.

Tervetuloa MUNKKI-
         KAHVILLE!!!

MAKKARATARJOILU!

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTeeeeeerveTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTeeeeerverrvve

Sisustusvalaisimet
- malli-
  valaisimet
norm.hinnasta -15%

TUNNELMAVALOT
   SAAPUNEET!
Airam MINNI
20
lamppua
Eri värejä10€

LED

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

EDULLISEEN HINTAAN

www.lantmannenagro.fi/orimattila

490

27900

1395
HIEKOITUS- 
SEPELI 20 KG

MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI 
ASP30 SCHEPPACH JULIUS KISSAN-

RUOKA 5 KG

LEHTIPUHALLIN 
MAKITA 
DUB362Z

29900

Kiinteistönhoitoa
asiakkaan ehdoilla

luuta&luuttu
nahkhiir.fi

Nahkhiir Oy
Joka toiselle kuoppaa kaivaa...

puh. 0400 711 290

ja paras
juhlapaikka
Halmaasityssä on

ZONTABAR

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

Syksyn sisäremontteihin

 

 

Luosto 4790€
+ rahti ( norm.5290+rahti)

Koko perheen hemmotteluun:
Kotimaiset Novitek-ulkoporealtaat

Halti syys-
kampanja

vain 6990€
+rahti (norm.8990+rahti)

Värisilmä-keittiöt
Osina, kasattuna tai asennettuna!
Tule tutustumaan malleihin ja
varaa suunnitteluaika.

Helppo lattiaremontti
TM-testi-
menestyjä!

Ideo vinyyli-
lankku

Kylpyhuoneet kuntoon!

 saniteettikalusteet.

2250€
m2

Tarjous

MYÖS RAHOITUS
(Esim. 30 erässä. Tilin perustaminen 
180,-, tilin hoito 5,-/kk, korko 0 %.)


