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Varaudu jo
liukkaisiin!

Meiltä myös
NASTAKENGÄT!

Kenkämestari Kari Wiio esittelee
Mascotin laadukkaita huopakenkiä.
TERVETULOA.      KAHVITARJOILU!

ORIMATTILAN KANTRIKATSASTUS

SOITA
045 693 3748

Topintie 2B
Orimattila

www.omkk.fi

100% Kotimainen katsastusasema

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

Varaa aikasi: omkk.fi / 045 693 3748

Tervetuloa
Kantri-

katsastukseen!

www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

Meiltä 
lämpimät 
asusteet 
kylmään 
vuoden-

aikaan

Osta Orimattilasta - se on kotiinpäin!

Syystunnelmaa
luomaan 
kransseja,
asetelmia
sisälle ja ulos,
kimppuja ja
trendikkäitä
viherkasveja.

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
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Orimattilaa viedään Lahteen?

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

puh 0400 352 215
bussipalvelu.nieminen@phnet.fi
Bussipalvelu M.Nieminen Oy Topintie 2, 16300 Orimattila

Moi Reijo! Mikähän hiljaisuus Orimattilassa vallitsee???
Onkohan ihan yleinen vai minulla vaan?

Viime aikoina on tullut kuulosteltua tuollaisia yrittäjien ja kaup-
piaitten mielipiteitä, joissa nousee esiin myös Orimattilan tilanne 
Lahden kainalossa. Moni yrittäjä kokee, että on joutunut liian 
kovaan puristukseen viimeisen 10 vuoden aikana, kun palvelut 
ja kaupanteko ei enää kannata. Eurot karkaavat Lahteen.

Orimattilan oma vetovoimaisuus ei enää riitä ja samalla to-
detaan usein myös kaupungin osaamattomuus yrittäjyyden 
suhteen. Jonkin verran palkintoja kyllä jaetaan ja ollaan mu-
kamas kehittämässä elinvoimaista Orimattilaa, mutta laihoin 
tuloksin. Piiri pieni pyörii ja tehdään toimenpiteitä, jotka ovat 
lähinnä kosmeettisia.

Eräs pitkänlinjan yrittäjä totesikin, että olisi parempi jo 
liittyä Lahteen. Tuollainen mielipide ei synny ihan helpol-
la, joten se kannattaisi nyt joka instanssissa noteerata. 
Olisiko syytä ottaa oppia Mäntsälästä, jossa elinvoimahommat 
on hoidettu todella tehokkaasti? Orimattila siirsi aikanaan isolla 
rahalla elinkeinopuolen strategiat Ladeciin, joka ei paljonkaan 
ole saanut aikaan. Samaan aikaan on satsattu Hennaan, joten 
loppuseuraamus näkyy nyt.

- - -
Vuosi sitten keväällä hommansa aloittanut kehittämispäällikkö 
Jenni Tolvanen on syytön ja voimaton nykyiseen tilanteeseen. 
Hänellä on elinvoima-asioitten hoitoon aivan liian niukat resurssit 
ja Hennaakin kannettavanaan.

Hennakaan ei taida pelastaa?
Tilastokeskuksen väestöennuste 2019 vuoden lopussa:
Kunta v.2019 v.2040 Muutos 
Orimattila 16018 14329 -10,5 %
Väestöennusteen mukaan Orimattilan väkiluku romahtaa.

Nyt inhimillisyyttä, pliis…
Jätevesiasiat puhuttavat. Jätevesiasetuksen mukaan haja-asu-
tusalueitten kiinteistöjen jätevesiasiat tulee hoitaa kuntoon 
31.10.2019 mennessä. Eduskunnan hyväksymä asetus.

Toinen mikä puhuttaa, on Orimattilan oma sisäinen vesiasia, 
jossa kiinteistöjä vaaditaan liittymään kaupungin vesi- ja jäteve-
siverkkoon, jos kiinteistö sijaitsee paskaviemärin ja vesijohdon 
alueella. Tämä koskee kymmeniä ja kymmeniä kiinteistöjä, pää-
asiassa kaava-alueen ulkopuolella. Ja koskee sellaisia kiinteistöjä, 
joilla vesi- ja likavesijutut ovat toimineet omien perinteisten 
systeemien kautta vuosikymmeniä. Niitä lokakaivoja Kane & 
kumppanit ovat sitten tyhjentäneet ja kiikuttaneet jätevedet 
puhdistamolle. Systeemi toimii hyvin.

Nyt näitä kiinteistöjä vaaditaan liittymään kaupungin vie-
märiverkkoon. Useimmiten näissä kiinteistöissä asuu ja elää 
vanhempaa väkeä, osa jo eläkkeellä. 

Se olisi helppo liittyä kaupungin vesi- ja jätevesiverkkoon, jos 
olisi RAHAA!!! Liittymismaksut ja kaiken rakentaminen maksaa 
liian paljon köyhille eläkeläisille. Useimmat heistä eivät välttä-
mättä saisi minkäänlaista lainaa, kun ei ole takaisinmaksukykyä.

Vesilaitos kait perustelee liittymisvaatimusta sillä, että heillä 
itsellään on talous kehnolla tolalla ja siksi tarvitaan uusia mak-
savia asiakkaita? Onkohan Hennan kunnallistekniikka maksanut 
liikaa, vai onko syntynyt korjausvelkaa vanhoihin putkistoihin? 
Ja tarvitaan lisää rahaa…

Nyt olisi viimeinenkin jonkun otettava vastuuta tässä kau-
pungissa ja lopettaa ihmisten kiusaaminen pakkoliittymisillä 
ja uhkasakoilla. Kysymys kuuluu, että löytyykö keneltäkään ns. 
munaa ottaa homma järkevään hoitoon, vai jatkuuko iankaikkisesti 
pitkin seinänvierustoja hiippailu ja vastuun pakoilu?

Tiettävästi haja-asutusalueilla asuvat suunnittelevat yhteistoi-
mintaa jätevesiverkkoon pakkoliittymistä vastaan. Hakusessa on 
yhteinen lakimies, joka puolustaa kaikkia pakkojuttuja vastaan. 
Se lienee ainoa pakko, kun ei kaupunki enää muuten kuuntele 
asukkaitaan?

- - -
Vesihuoltolaitos antaa kuitenkin kirjeissään ymmärtää, että 

edellytyksenä vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle 
on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset 
täyttävää talousvettä.

Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta 
vapauttamiselle on, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja 
käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen 
vaatimusten mukaisesti.

Reijo Välkkynen www.olanextraa.fi

Huopakenkäpäivä
Mascotissa 18.10.
Tulevana perjantaina on Kenkätalo Mascotissa huopakenkien 
esittelypäivä kello 11-16. Kenkämestari Kari Wiio kertoo 
tasatunnein miksi huopakengät ovat sopivat ja lämpimät 
jalkineet jokaiseen jalkaan.

Mascotin omaa tuotantoa olevat huopakengät ovat saa-
vuttaneet suosiota ympäri Suomen. Varsinkin erilaisista 
jalkavaivoista kärsivät ja diabeetikot ovat todenneet huo-
pakengät erinomaisesti heille sopiviksi.

- Lämpimät ja laadukkaat huopakengät ovat myös hen-
gittävät, joissa jokaisen jalat viihtyvät. Niitä voi käyttää läpi 
vuoden, Kari selvittää.

- Tervetuloa huopakenkien esittelyyn. Tarjoamme samalla 
myös pullakahvit!

Edunvalvontavaltuutuksen
avulla voit varautua etukäteen
esimerkiksi sairastumisen aiheuttamaan
pysyvään toimintakyvyttömyyteen

- Ota yhteyttä, niin laaditaan 
yhdessä juuri sinun tilanteeseesi 
sopiva edunvalvontavaltakirja, 
Marja kehottaa.

Edunvalvontavaltakirjalla määritellään ne 
asiat, joita valtuutus koskee sekä nimetään 
henkilö, jolle valtuutus halutaan antaa. Orimat-
tilan Osuuspankissa valtakirjoja laatii monille 
tuttu sijoitusasiantuntija Marja Rajamäki.

Voit valtuuttaa tehtävään haluamasi läheisen 
ja luotettavan henkilön. Valtakirjaan on hyvä 
määritellä valtuutetun lisäksi myös vähintään 
yksi varavaltuutettu, joka hoitaa asiat, mikäli 
valtuutettu on estynyt niitä hoitamaan.

-Valtuutettuna voi toimia esimerkiksi omat 
lapset tai sisarukset, tai kuka tahansa sinulle 
luotettava henkilö, Marja kertoo.

Edunvalvontavaltakirjan tekeminen ei suo-
raan poista henkilön omaa toimikelpoisuutta. 

Valtakirjasta tulee pätevä maistraatin vahvis-
tuksella. Vahvistus vaatii lääkärintodistuksen 
siitä, ettei valtuuttaja kykene itsenäisesti 
enää hoitamaan asioitaan. 

Valtakirja tulee tehdä hyvissä ajoin ja sen 
sisällön pohtimiseen on hyvä käyttää hieman 
aikaa. Valtakirja voi olla hyvin yleisluontoinen 
tai sen voi rajata koskemaan vain tiettyjä 
asioita. Edunvalvontavaltuutus on tavallista 
edunvalvontaa joustavampi tapa järjestää 
asioiden hoito ja valtakirjan laatija itse päättää 
valtakirjan sisällöstä. Edunvalvontavaltakir-
jan tulee täyttää lain vaatimat määritykset 
ollakseen pätevä, joten sen laadinnassa 
kannattaa käyttää aina ammattilaisen apua.

Tule vaikuttamaan ja
kehittämään kaupunkia!
Tervetuloa keskustan kehittämisen työpajaan Jymylinnaan to 
17.10. klo 17-20.

Keskustan kehittäminen -hanke etenee. Olemme koon-
neet ideoita kaupunkilaisilta ja nyt niitä on tarkoitus viedä 
konkreettisempaan suuntaan. Luomme yhdessä ehdotuksia 
kestävän keskustan rakentamisesta kaupungin päättäjille. 
Tule keskustelemaan ja suunnittelemaan, mitkä jokivarren 
ideoista tulisi toteuttaa. Entä miten kävelyä ja pyöräilyä tulisi 
edistää? Millainen olisi orimattilalainen tori tapahtumineen? 
Mitä muuta toivoisit?

Työpajassa käydään läpi teemoja keskustan ympäristön, 
palveluiden ja tapahtumien kehittämiseen liittyen. Nuorille 
oma pöytä!

Tarjoamme Jymylinnassa kahvia, teetä ja pientä purtavaa.

Olahuone: Sambataanko?
Orimattilan teatteri esittää Olahuoneella monologi-näytelmän 
”Sambataanko?” marraskuussa. Elämänmakuinen tarina yk-
sinhuoltajaäidin tasapainoilusta perhe-, rakkaus- ja työelämän 
pyörteissä. Ei suositella alle 12-vuotiaille. Liput 10€. Varaa paikkasi 
ennakkoon: myynti@orimattilanteatteri.fi.

Tapahtuma-ajat: pe 1.11. klo 19–20, ti 5.11. klo 19–20, la 9.11. 
klo 15–16, ti 12.11. klo 19–20, pe 15.11. klo 19–20, ti 19.11. klo 
19–20 ja to 28.11. klo 19–20.

Vanha urkkatalo voidaan korjata?
Monet kuntalaiset ovat huolissaan vanhasta 
urkkatalosta, että onko se pakko purkaa? 
Se kun on niin kallis pytinki uimahalleineen, 
joten olisiko järkeä selvittää miksi siellä on 
lähinnä liikuntasalissa sisäilmaongelmaa, 
joka näkyy homeena jopa pelikellon pinnalla?

Olisiko viisasta kaivaa ainakin liikuntasa-
lin kohdalta ulkoseinän vierustat auki aina 
alapohjaan asti? Näkisi mitä se on syönyt 
vuosien saatossa ja makaako siellä vet-
tä? Kosteutta löytyi Mallusjoellakin uuden 
koulun perustuksista, joka nousi sisätiloihin 
aiheuttaen sisäilmaongelmia.

Kaivettaisiin rakennuksen seinänvierusta 
auki ja tutkittaisiin, miten voitaisiin sitä ala-
osaa ja rakennuspohjaa ilmastaa. Märkänä 
betoni näet vuotaa aina kosteutta sisätiloihin. 

Kannattaa myös tutkia urkkatalon nykyinen 
ilmanvaihtojärjestelmä ja pyrkiä painovoi-
maiseen ilmanvaihtoon. Tuulettaa tiloja silloin 
tällöin tarpeen mukaan, kun ukot ovat siellä 
salissa hikisinä telmineet.

Orimattilassa on ollut todella paljon si-
säilmaongelmia kaupungin rakennuksissa. 
Mistähän moinen johtuu? Onko ilmastointi-
laitteita käytetty oikein, onko automatiikka 
säädetty kohdalleen vai käykö joku niitä 
räpläämässä saatuaan käskyn ylemmältä 
taholta, kun pitäisi säästää ylläpitokuluissa? 
Sisäilmaongelmat ovat tulleet todella kalliiksi 
Orimattilalle.

Sama koskee myös yhteiskoulua. Onko 
se pakko purkaa ja rakentaa uusi?

Olisi syytä ottaa mukaan urkkataloa tutkaile-
maan Orimattilan omia osaavia rakennusalan 
tietäjiä ja taitajia, eikä aina ensimmäiseksi 
turvautua ulkopuolisiin konsultteihin.

Meitä ihmisiäkin on erilaisia. Toiset eivät 
reagoi sisäilmaongelmiin, mutta sitten on 
heitä, jotka saattavat saada hirveitä oireita.

Allekirjoittanut on yksi, joka reagoi sisäil-
maongelmiin ja se johtuu siitä, että joskus 
asuin hometalossa. Se tauti tarttui ja aiheuttaa 
aina ongelmaa, kun olen sisäilmaongelmai-
sessa tilassa.

Moni meistä altistuu tietämättään sisäil-

maongelmille ehkä kotonaan tai työpaikalla. 
Se ongelma tullee seuraamaan ikuises-
ti mukana, kun on siihen kerran itsensä 
kunnolla saastuttanut. Aina reagoi sisäilman 
epäpuhtauksiin ja hajuihin.

Kannattaa miettiä, jospa yhteiskoulussa 
olisi taatusti puhdas tila koulunkäyntiin heille, 
jotka ovat herkkiä sisäilmaongelmille. Ennen 
kuin puretaan koko koulu.

- - -
Sisäilmaherkkyys saattaa johtua myös ruo-
kien ja juomien lisäaineista sekä monien 
antibioottikuurien aiheuttamista immuni-
teettiongelmista.

Reijo Välkkynen

Vanhan urkkatalon liikuntasali sijaitsee osin maanpinnan alapuolella. 
Ehkä perustuksissa makaa kosteutta, kun ollaan muutenkin vesipohjai-
sella alueella?
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HARKITSETKO RAKENTAMISTA?
Valitse energiatehokas ja terveellinen hirsitalo! 
Toteutamme kotisi sinulle talopakettina tai 
muuttovalmiiksi toteutettuna – valintasi mukaan.

Olli Kivi, talomyyjä
p. 044 540 4000
olli.kivi@mammuttihirsi.fi

Katso mallistomme jo 
tänään osoitteesta 
mammuttihirsi.fi

AROASKEL jalkahoitola
Rantatie 6, I krs, ORIMATTILA

Tella Aronen, puh. 040 5238910

Parasta Sinun jaloillesi!
Jalkahoidon
yhteydessä
pikamanikyyri
tai pidennetty
jalkahieronta
samaan hintaan!

KORJAUSOMPELUAE UE U
Avoinna ti 10-17,

ke ja to 9-14. 
Muuten sop. muk.

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. 

Tietoisku mitä ja ketä
jätevesiasia koskettaa
31.10.2019 mennessä täytyy puutteelliset jätevesijär-
jestelmät päivittää uusien säädösten mukaiseksi: Ran-
ta-alueilla asuin- tai vapaa-ajan rakennus, jossa syntyy 
jätevesiä, alle 100 m päässä vesistöstä (joki, järvi, lampi) 
ja pohjavesialueilla.

Muualla kuin pohjavesialueella tai ranta-alueella ole-
villa alueilla jätevesien käsittelyjärjestelmän korjaus- ja 
muutostyössä huolehditaan siitä, että perustason puh-
distusvaatimus täyttyy, kun kiinteistöllä: - rakennetaan 
vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva 
luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä 
uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan; tai - tehdään 
rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva raken-
nuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.

Kiinteistöillä on myös huolehdittava siitä, että kiinteistöä 
ylläpidetään siten, että perustason puhdistusvaatimus 
täyttyy tehtyjen toimenpiteiden jälkeenkin.

Hoida nyt homma kuntoon!

aWater on edullinen
ratkaisu jätevesille!

Nyt alkaa olla todella kiire, sillä 
lokakuun loppuun 31.10. pitäisi 
hoitaa puutteelliset jätevesiasiat 
kuntoon. Joten nyt kannattaakin 
ottaa asiaan kiinni ja aloittaa en-
nen tuota 

Extraa tutustui jätevesipuhdista-
mo aWater -saneerauspuhdista-
moon, jota edustaa ja markkinoi 
diplomi-insinööri Milla Siiri YIP 
Ympäristöinsinööripalvelut Oy:stä.

- Sähkökäyttöiset aWater-kai-
vopuhdistamot kehitettiin, koska 
hyväkuntoisia ja tilavia betonikai-
voja ei haluttu jätevesisuunnitte-
lutyössä poistaa ja asentaa tilalle 
muovisia pienempiä ja heikompia 
säiliöitä, selvittää Milla. 

- Usein jätevesijärjestelmän 
uudistamistyö vaatii suuria 
kaivuutöitä säiliöiden maahan 
asentamisessa ja maaperäkä-
sittelykenttien rakentamisessa. 
aWater-puhdistamoilla voidaan 

olemassa olevat saostussäiliöt ja 
-kaivot uudistaa jätevesisäädök-
set täyttäväksi pienpuhdistamoksi 
jopa ilman kaivuutöitä.

- Useimmiten riittää, että sa-
kokaivojen lähelle tuodaan vain 
sähköpistoke ja tehdään yksi tai 
kaksi läpivientiä kaivoihin.

- Sähkönkulutus vastaa korkein-
taan jääkaapin sähkönkulutusta.

Milla kertoo, että tällä tavoin 
voidaan uusia myös tukkoon 
mennyt maaperäkäsittelyn 
suodatus- tai imeytyskenttä. 
Eli ohitetaan kenttäosa pienillä 
kaivutöillä, esimerkiksi jatkamalla 
imeytysputki purkuputkeksi, ja 
laitetaan aWater-laitteisto ole-
massa oleviin saostuskaivoihin. 
Myös muovisiin kaivoihin tämä 
voidaan tehdä. Muutama tukkoon 
mennyt suodatuskenttäkohde on 
jo toteutettukin tällä tavoin.

Milla kertoo, että aWater-puh-
distamo on yksinkertainen käyttää 
ja huoltaa. Asennus- ja käyttö-
kustannukset ovat pienet.

- Kaikkien vesien puhdistamo-
ratkaisussa käytetään kemikaa-
lia fosforin saostamiseen ja sen 
annostelumäärää voidaan säätää 
tulevan jäteveden mukaan, ja jota 
ei monissa muissa pienpuhdis-
tamoissa voida tehdä ja tässäkin 
voidaan säästää kemikaalissa 
ja ympäristössä, kun ei tarvitse 
lotrata sen kemikaalin kanssa.

- Kaikki laitteet ovat pistotulpalla 
ja jopa itse vaihdettavissa. Periaa-
te on rakennettu yksinkertaiseksi 
käyttää ja huoltaa.

aWater-puhdistamoja on saa-
tavilla seuraaviin tarkoituksiin: 
- harmaiden vesien (pesuvedet) 
puhdistamiseen, tähän tarvitaan 
usein kaksi jätevesikaivoa tai 
osastoa. - kaikkien asuinjäte-
vesien (pesuvedet ja WC) puh-
distamiseen, ja tähän tarvitaan 
usein kolme jätevesikaivoa tai 
osastoa. 

aWater tarjoaa huomattavasti 
edullisemman menetelmän puh-
distaa kiinteistöjen jätevedet ja se 
voidaan tehdä myös pelkästään 
omalla lapiotyöllä, mikäli viitsii 
kaivaa kaapelin maahan ja ha-
lutessaan laitesuojan maahan. 
Läpiviennit kaivoihin voi joutua 
myös tekemään.

- Pätevän sähköasentajan tulee 
tehdä sähkön liitoshommat, jotta 
se on joka tavalla laillinen, Milla 
muistuttaa.

- Ns. vähäisempien harmaiden 
vesien käsittelyyn on tulossa 
myös sähkötön aWater suodatin, 
joka ei tarvitse lietetyhjennyksiä. 
Tämä on patentoitu ja tuotteis-
tuksessa. Tässä kapasiteetin 
mukaan asennetaan hapellisia 
ja hapettomia kaivomoduule-
ja peräkkäin maaston kaatoja 
hyödyntäen.

Kannattaa soittaa Millalle 040-
5895123, www.yip.fi

- aWater-puhdistamon 
laitteet ovat laitesuo-
jassa, ja joka voidaan 
asentaa maan päälle 
kaivojen viereen tai 
kaivaa hieman maahan, 
Milla esittelee.

- 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 

Laiskaa touhua ja muutakin
Kyllä niin sapettaa, kun muuta-
mat tyypit jättävät ostoskärryt 
mihin vaan. Usein niitä näkee 
S-Marketin ja K-Supermar-
ketin pihassakin, kun niitä ei 
vaivauduta viemään takaisin 
kauppaan. Sitten pikkupojat ja 
vähän isommatkin rahtaavat 
kärryjä pitkin kylää.

Toinen mikä mummoa harmit-
taa, on se, kun jokuset puristelee 
kaupan vihannesosastolla tuot-
teita lähes mustelmille.

Varsinkin salaattien varret ovat 
usein poikki, kun niitä täytyy hy-
pistellä liian kovaa. Kyllä sen 
tuotteen näkee silmilläkin.

Yksi vanhempi naisasiakas 
näyttää avaavan kananmuna-
kotelotkin syynätäkseen, että 

onko munat ehjiä. Voi voi vaan.
Yks tyttönen
Käkeläntieltä

Asiakkaan kuvaama 
ostoskärry, jonka toinen 
asiakas jätti kaupan 
pihaan.

Tuntityönä maksaa liikaa?
Ollaan tässä äijäporukalla seu-
rattu miten Veteraanipuisto saa 
uutta ilmettä Lahdentien varrella. 
Ja ihmetelty miten hitaasti sa-
neeraus etenee. Monta viikkoa 
on jo hommaa tehty ja viereinen 
pyörätiekin pysynyt suljettuna. 

Onko puiston saneeraustyö 
avoimen tarjouskisan satoa? 

Jos niin on, sitten tehtäköön 
rauhassa vaan.

Jos on tuntilaskutustyönä, niin 
sitten tulisi viheltää peli poikki 
tai ottaa rivakampi ote.

Reilussa viikossa moinen 
homma olisi hoidettava!

Veronmaksajat

Liikenneopaste peitossa
Kesällä oli kirjoitus tällä palstalla, 
kun Lahdentien opastetaulu oli 
pusikon peitossa ja siitä ei enää 
näkynyt tietoja kunnolla. Sen joku 
taho laittoi kuntoon. Siitä kiitos.

Toinen vastaava tulee Luhtiky-
läntieltä, kun lähestytään kes-
kustaa. Hieman ennen Koivulan 

kioskia on liikenteen opastetaulu 
ollut jo vuosia vuorimännyn ja 
pensaiden peitossa. Oheinen 
lukijan lähettämä kesäkuva 
kertoo opastetaulun jääneen 
puiden peittoon.

Toimitus
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Medima jarrusukat.Maritta ja Medima-kauluri.

SILMÄLÄÄKÄRIT:
Ke 16.10. Ritva Lemola
Ti 29.10. Jukka Siitonen
To 31.10. Aleksi Sarkola
Ma 4.11. Ilkka Puusaari
Ke 6.11. Ritva Lemola

Kun haluat hyväntuulista
ja ammattitaitoista 
palvelua näköasioissa
- tervetuloa Orimattilan
Näkökeskukseen!
ORIMATIN kiinteistössä (osoite Erkontie 12) on 
entisen apteekin vieressä Orimattilan Näkökeskus. 
Heti sisään astuessasi, huomaat, että lämminhen-
kinen asiakaspalvelu on tämän paikan juttu! Sinut 
toivotetaan tervetulleeksi iloisen hymyn kera, olipa 
sitten myymälässä kiireinen tai rauhaisa hetki.

VALOISAN myymälän avariin tiloihin on helppo 
tulla; pysäköintipaikkoja on paljon suoraan edes-
sä ja rollaattorilla tai pyörätuolilla mahtuu hyvin 
kulkemaan liikkeen tiloissa, pyörätuolissa voi istua 
myös näöntutkimuksen aikana tarvittaessa.

NÄKÖKESKUKSEN henkilökunnalla on vankka 
kokemus optiselta alalta; yrittäjä, optikko Salla 
Salmela on valmistunut optikoksi v. 1991 ja on 
urallaan ehtinyt työskennellä useiden ketjuliikkeiden 
palveluksessa sekä maahantuojien linssikoulutta-
jana – näkemystä ja kokemusta on siis kertynyt 
runsaasti!

VUODESTA 2001 alkaen Salla on toiminut yrit-
täjänä; ensimmäinen liike oli Lahdessa Launeen 
Prismassa oleva Silmäasema (Sallan omistuksessa 
v. 2008 saakka). Asiakkaiden toiveesta Salla perusti 
v. 2007 Silmäaseman myös Orimattilaan, S-mar-
ketin alakertaan. Vuonna 2010 alkoi S-marketin 
laajennus, jolloin tuli tarve etsiä uusi liikepaikka. 
Nykyinen liiketila Orimatissa on osoittautunut oikein 
hyväksi. Vuonna 2013 Sallan liikeyritys irtaantui 
Silmäasema-ketjusta ja samalla myös nimi vaihtui 
Orimattilan Näkökeskukseksi.

”VAIKKA liiketila ja liikkeen nimi ovat vaihtuneet 
aikojen saatossa, niin henkilökunta silmälääkäreitä 
myöten sekä toimintaperiaatteet ovat edelleen sa-
mat; ystävällisyys, ammattitaitoinen palvelu sekä 
laajat ja laadukkaat tuotteet ovat toimintamme 
kulmakiviä!” toteaa Salla hymyillen.

”JOKA PAIKAN HÖYLÄ” Saana hoitaa lähes 20 
vuoden kokemuksella niin myyntityön, linssitila-
ukset, kehysjuotokset kuin linssihionnankin su-
vereenisti ja ammattitaidolla. ”Vaativat hionnat ja 
erityistä sorminäppäryyttä vaativat hommat ovat 
lemppareitani!” naurahtaa Saana. ”Oma linssien 
reunahiomo alkaa olla harvinaista herkkua optik-
koliikkeissä: meillä hiotaan lähes kaikki linssit itse 
myymälän pajassa. Tämä mahdollistaa laadukkaan 
työnjäljen, nopeat toimitusajat sekä myös uusien 
linssien asentamisen asiakkaan omaan kehykseen 
nopeasti ja vaivattomasti.” lisää Saana.

KONKARIMME, tyylitaituri Maritta on omimmillaan 
myymälän puolella: ”Minulla on jo yli 40 vuoden 
kokemus optisen erikoismyyjän työstä ja näköjään 
en milloinkaan kyllästy työhöni! On aina vaan iha-
naa auttaa asiakasta valitsemaan hänen tyyliinsä 
ja tarpeisiinsa sopivat kehykset! Usein rohkaisen 
hieman poikkeamaan tutusta ja turvallisesta ke-
hysvalinnasta – ja siitä saankin paljon positiivista 
palautetta! Olen myös ehtinyt testata ties kuinka 
monet erilaiset moniteholinssit vuosien saatossa ja 
voin vain todeta: kyllä on hurjia eroja linssien käyt-
tömukavuudessa ja mm. näkökenttien laajuudessa 
ja kuvan terävyydessä! Hyvä ja halpa on tässäkin 
kaksi eri asiaa. Meillä on laaja repertuaari hyviä 
linssejä, myös viimeisimmän teknologian kamera-
mitoitetut huippulinssit kuuluvat valikoimaamme!”

KANTAHENKILÖKUNNAN lisäksi liikkeessä pitävät 
vastaanottoaan silmälääkärit Ritva Lemola, Ilkka 
Puusaari, Aleksi Sarkola ja Jukka Siitonen.

Saat siis kaikki silmien hyvinvointiin ja näke-
miseen liittyvät palvelut helposti ja luotettavasti 
saman katon alta! ”Myös lähetteet tarkempiin tut-
kimuksiin tai vaikkapa kaihileikkaukseen julkiseen 
terveydenhuoltoon (tai halutessasi yksityiselle) saat 
tarvittaessa silmälääkärikäynnillä” muistuttaa Salla.

- Lämpimästi tervetuloa meille
– meillä Sinua palvellaan,
toivottavat Saana ja Salla.

Avaa tili!
Saat 12 kk
korotonta
maksu-
aikaa.
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Esittely Urheilutalon kahviossa,
Opintie 8, lauantaina 19.10. klo 10-15

BEMER tuo apua
moniin sairauksiin
BEMER-laitteet parantavat heikentynyttä pumppa-
usliikettä pienissä ja erittäin pienissä verisuonissa. 
Tästä on seurauksena veren parempi jakautuminen, 
solujen tarpeiden mukaan, pienten verisuonten 
verkostossa. Tämä tekee BEMER-terapiasta te-
hokkaan hoitovaihtoehdon moniin sairauksiin ja 
vaivoihin. Siitä on virallisesti tutkittua fysikaalista 
apua.

Saamme asiasta lisää infoa Tuuli Toivoselta 
ja Taina Jokiselta, jotka ovat tulossa Urheilu-
talon kahvioon pitämään tietoiskun Bemeristä 
ja verisuoniterapiasta.

Tuulilla kiinnostus Bemer-hoidosta sai alkunsa 
omasta hoitokokeilusta.

- Jo ensimmäisellä hoitokerralla tunsin, miten 
sormenpäissäni meni kuin muurahaisia. Ymmärsin 
heti, että laitteesta olisi varmasti minulle hyötyä. 
Laite hankittiin kotiin ja positiivisena ”sivuvai-
kutuksena” noin vuoden kuluessa säännöllisen 
käytön jälkeen totesin, että aiemmin vaivannut 
Menieren tauti on ollut täysin oireeton. Ja on 
edelleen, Tuuli kertoo

- Minulle tämä hoitomuoto on mahdollistanut 
täysipainoisen arjen eikä pienet krempat, Me-
nierestä puhumattakaan, enää vaivaa. Pystyn 
täysipainoisesti tekemään työtäni sairaanhoita-
jayrittäjänä, hän jatkaa.

Taina oli tutustunut Bemer-terapiaan ystävänsä 
kautta jo aiemmin, mutta varsinainen laitteen 
hankintaan johtanut innostus sai alkunsa hänen 
äitinsä saamista hienoista hoitokokemuksista. 
Vielä neljän vuoden jälkeenkin ovat äidin hyvät 
kokemukset Bemer-hoidosta vain lisääntyneet 
ja myös Taina käyttää hoitolaitetta säännöllisesti, 
vähintään kaksi kertaa päivässä.

- Itse hankin oman laitteen, jotta saisin ennalta-
ehkäistyä sukurasitteena perityt krooniset sairau-
det, sekä pidettyä selkäni kunnossa ja työkykyä 
yllä suuhygienistin päivätyössäni”, Taina kertoo.

- Bemer-tilaisuuden ohjelmassa kerromme mi-
kroverenkierron merkityksestä terveydellemme 
sekä fysikaalisesta Bemer-verisuoniterapiasta.

Väsyttääkö? Palaudutko rasituksista hitaammin 
kuin aikaisemmin? Haluatko enemmän elinvoimaa, 
terveyttä, ylläpitää työkykyä?

- Bemer-hoitoa voimme suositella kaikille, joilla 
on verenkierto!

Hoidosta apua
myös hevosille
- Aiemmin hoidin suomenhevostammaani ihmi-
sille tarkoitetulla laitteella, mutta nyt hevosille on 
olemassa myös oma Bemer VET hoitoloimi, joka 
on talliolosuhteissa paljon kätevämpi käyttää ja 
kehitetty nimenomaan hevoselle, Tuuli selvittää.

- Innostuin kokeilemaan hoitoa omalle hevosel-
leni raviuran jälkeisiin lihasjumeihin ja toispuolei-
suuteen, sekä nyt ratsastusharrastuksen tukena 
lämmittelyyn, palautumiseen, aineenvaihdunnan 
parantamiseen jne. Säännöllisen hoidon myötä 
myös viime kesinä pahentunut kesäihottuma on 
saatu hallintaan, tänä kesänä heitettiin ihottu-
maloimet juhannuksena tallin nurkkaan ja ollaan 
pärjätty jo kevyemmin hoidoin, Tuuli iloitsee! 

- Tervetuloa tapaamaan meitä, kuulemaan ai-
heesta lisää ja kokeilemaan Bemer-hoitoa, Tuuli 
ja Taina toivottavat!

Tuulin hevonen saa Bemer-hoitoa. Selman Sirpa on entinen ravuri, Vieskerin 
jälkeläinen.

Taina käyttää Bemeriä säännöllisesti.

ON AIKA KIITTÄÄ 
Olen muutamia taukoja lukuun ottamatta 
toiminut yrittäjänä vuodesta 1997 lähtien. 
Kolme vuotta sitten aloitin yritystoimintani 
hyvinvointialalla, pitäen vielä kauneusalan 
sivutoimisena mukana. Pääsin toteuttamaan 
unelmaani liikuttajana ja valmentajana, josta 
olen äärimmäisen kiitollinen. 

Halusin profiloitua kestäviin elintapojen 
muutoksiin ja kokonaisvaltaiseen hyvinvoin-
tiin. Ei siis pelkkää treeniä ja ruokavalioita. 
Lainatakseni arvostamaani ravitsemustera-
peuttia Petteri Lindbladia: ”Painonhallinnan 
ydintä on epäsäännöllinen ruokarytmi, liian 
vähäinen syöminen, kunnon ruoan pelkää-
minen, STRESSI, UNIVAJE, MASENNUS SEKÄ 
TUNNE-ELÄMÄN HAASTEET. Käytännössä 
näiden asioiden kuntoon laittaminen on 
yleensä pitkä ja työläs prosessi.” Pitkä ja 
työläs prosessi ei ole paras myyntilause, 
joten arvojeni mukainen markkinointi on ollut 
haasteellista. Onneksi on löytynyt rohkeita 
asiakkaita. Fyysinen treeni on lasten leikkiä 
verrattuna siihen mielen treeniin, mitä tapojen 
muuttaminen ja uuden oppiminen vaatii. Vip-
paskonstit, helppous ja nopeus myyvät, mikä 
on toisaalta ymmärrettävää, koska ihmismieli 
pyrkii useimmiten menemään sieltä mistä 
aita on matalin. Työn puolesta on pitänyt 
seurata hyvinvointialaa laajasti. Tässä ”kup-
lassa” eläminen on yhä enemmän alkanut 
ristiriitaisuudessaan vaikuttamaan välillä 
jopa pahoinvointialalta. Valheelliset myyn-
tipuheet, uskomukset, ulkonäkökeskeisyys, 
sekä turha lisäravinteiden kauppaaminen 
on iso osa valtavaa bisnestä. Kestä tahansa 
alaa opiskelemattomasta voi syntyä ”guru”, 
jota sinisilmäisesti uskotaan. Somessa, jos-
sa markkinointi paljolti tapahtuu, algoritmit 
nostavat vähäpukeiset fitnessvartalot esiin. 
Vaa’an lukema ja ulkonäkökeskeisyys vie 

voiton terveydestä ja hyvinvoinnista. Hyvin-
vointi koostuu kuitenkin paljon muustakin 
kuin siitä, mitä syömme tai miten liikumme. 
Arvojemme mukainen elämä ja sen merki-
tyksellisyys, itsetuntemus, sosiaaliset suh-
teet sekä ympäristö ovat tärkeämpiä. Se on 
ymmärrystä elämän kaikista puolista, niiden 
huonojenkin hetkien hyväksymistä, tunteiden 
kirjoa ja elämän nautintoja. Onneksi alalla on 
paljon myös aivan loistavia ammattilaisia, 
joita olen kunnioittaen seurannut ja joilta 
olen ottanut opiksi monta asiaa. 

Usean eri syyn summana olen päättänyt 
lopettaa yritystoimintani. Mikään ei muutu, 
jos mitään ei muuta. Haluamani muutos vaatii 
vaikeita ratkaisuja, mutta niiden kautta on 
toivottavasti mahdollisuus saada se, mikä 
on juuri minulle riittävän hyvää elämää. 

Olen kiitollinen kaikista kokemuksista ja 
kohtaamisista. Kiitos yhteistyökumppaneille ja 
palstan lukijoille. Erityisen suuri kiitos kaikille 
kauneus-, ryhmäliikunta- ja valmennuspuolen 
asiakkailleni. Pysähtykää ajoittain arvojenne 
ja itsenne äärelle, jotta voitte elää mahdolli-
simman mielekästä ja oman näköistä elämää. 

Rakastakaa 
ja pitäkää 
huolta it-
sestänne ja 
hyvinvoinnis-
tanne, jotta 
jaksatte pitää 
huolta myös 
läheisistänne. 

Ilolla ja
sydämellä,
Kisse
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Myynnissä moottoripyöriä, sahoja ym.

DRM ProMoto laittaa
pienkoneet kuntoon!

Ruohonleikkuri ei lähtenyt käyn-
tiin, vaikka kuinka monta kertaa 
kiskoi narusta. Bensa vaan haisi. 
Eihän se ole edes vanha vehje, 
joten kyllä sen vielä pitää toimia!

Onneksi Orimattilassa palvelu 
pelaa, ja ei muuta kuin yhteyttä 
DRM ProMotoon, joka huoltaa 
ja korjaa pienkoneita Wanhalla 
Amiksella. Entisellä ammattikou-
lulla, pihan perällä C-rakennus.

Extraa kävi morjestamassa 
mitä palveluja yrittäjät Antti 
Vesanen ja Heikki Mannila 
DRM ProMotossa tarjoavat.

- Meillä on molemmilla am-
mattikoulun autopuolen koulutus. 
Myös mopot ja moottoripyörät 
ovat tulleet tutuiksi ihan junnus-
ta alkaen, kun niitten kanssa 
touhuttiin ja korjailtiin, Antti ja 
Heikki toteavat. Moottoripyö-
räharrastus vei aikanaan Antin 
myös enduro-kisoihin.

- Moottorien remppahom-
mista kehittyi pikkuhiljaa oma 
yritys 2018 vuoden alussa ja 
nyt sitten korjataan kaikenlaisia 
pienkoneita ja myydään erilaisia 
tarvikkeita. Meiltä löytyy varaosia 
pienkoneisiin ja moottoripyöriin 
sekä metsureille varusteita moot-
torisahojen lisäksi.

- Pienkoneissa meillä on 
laadukkaitten Stihl- ja Sti-
ga-tuotteiden valtuutettu huolto 
ja myynti sekä varaosamyyn-
ti. Tietty korjaamme kaikkia 
pienkoneita, merkistä riippu-
matta. Kodinkoneiden huoltoa 
ja korjausta emme tee, vaikka 
niittenkin korjauksia kysellään, 
Antti selvittää. 

- Nyt olisi hyvä tuoda ruohon-
leikkurit ja muut kesällä tarvitut 
pienkoneet kausihuoltoon, jotta 
ne ovat sitten hyvässä iskussa 
ensi keväänä, kun alkaa uusi 
kasvukausi, Heikki suosittaa. 
- Samalla välttää kevätruuhkan, 
kun huoltaa koneet syksyn ja 
talven aikana. Ruohonleikkurikin 
pärähtää keväällä taatusti käyn-

tiin, kun se on syksyllä huollettu 
ja korjattu.

DRM Promoto tarjoaa ruo-
honleikkurin ja puutarhajyrsi-
men perushuollon 60 eurolla ja 

ajoleikkurin huollon 120 eurolla.
- Moni on todennut hintojen 

olevan kohdallaan, kun ne si-
sältävät leikkurin päälipesun, 
moottoriöljyn ja öljynsuodatti-

men vaihdon, ilmansuodattimen 
puhdistuksen, sytytystulppien 
vaihdon ja terien teroituksen. 
Lisäksi yleistarkastuksen sekä 
koekäytön, jotta taatusti leikkuri 

pelaa, Antti ja Heikki lupaavat.
Moottorisahat saavat täydel-

lisen huollon 48 euron hintaan. 
Se sisältää sahan päällispuh-
distuksen, polttoainesuodatti-

men ja sytytystulpan vaihdon, 
ilmansuodattimen puhdistuksen, 
letkujen ja liitosten tarkastuksen, 
terän teroituksen. Koekäyttö ja 
kaasuttimen säätö varmistaa, 
että taas saha pelaa kunnolla.

Moottoripyörien
erikoisosaamista

- Me teemme huoltojen ja korja-
usten lisäksi tarvittaessa myös 
varaosia, jos ei niitä enää saa 
muuten hommattua. Taannoin 
tuli värkättyä uusi vaijeri ruohon-
leikkuriin, kun sellaista ei enää 
ollut missään myynnissä. Oli sen 
verran vanha malli, Antti sanoo.

- Meillä on hyvät huolto- ja 
korjaustilat täällä vanhalla am-
mattikoululla. Oli oikeastaan 
löytö, kun saimme näin hienot 
puitteet erilaisiin remontti- ja 
huoltohommiin, miehet kiitte-
levät. Pienkoneiden lisäksi he 
ovat korjanneet ja huoltaneet 
hallissa myös moottoripyöriä, 
mönkijöitä ja perämoottoreita.

Pienkoneiden huollon ja kor-
jausten lisäksi DRM ProMoto 
tarjoaa Stihlin ja Stigan sekä 
monien laadukkaitten pien-
koneiden huoltoa ja varaosia. 
Löytyy mm. MTD, Echo sekä 
mönkijämerkit Trapper, TGB ja 
Access.

Sitten ihan erikseen on mai-
nittava moottoripyörä- ja mön-
kijävalmistaja GasGas-erikois-
osaaminen, josta löytyy mootto-
ripyörien jälleenmyynti, huolto 
ja varaosat.

- Täällä Orimattilan seudulla on 
paljon moottoripyöriä ja mönki-
jöitä. Huollamme ja korjaamme 
kaikkia merkkejä, Heikki ja Antti 
lupaavat.

- Kannattaa käydä tutustumassa 
nettisivuihimme: drmpromoto.fi 

Antin tavoittaa numerosta 044-
7512787 ja Heikin 044-7512777.  

Voi seurata myös facebookissa: 
DRM ProMoto

- Meiltä löytyy pienkoneiden huollon ja korjaamisen lisäksi myös laadukkaita työkoneita moneen tarpeeseen, 
Heikki ja Antti esittelevät.

Pöönaut ja tarina kiusaamisesta 
Kohtasin erään kiusaajani aikoja 
sitten helsinkiläisessä kuppilas-
sa. Tuli iloisena halaamaan, tämä 
mies ja sanoi että oli niin hauskoja 
muistoja kouluajoilta ja että olin-
pa mielestään yhtä kaunis kuin 
jo silloin. ”Muistan että sulla oli 
silloinkin makee tyyli.” Minä, jo-
ka olen impulsiivisuudessa aina 
mukana, jäädyin. Ahdistuin, en 
saanut sanaa suusta. Muistot 
olivat täysin erilaiset. 

Kasvoin perheessä, jossa van-
hemmat työskentelivät jopa kahta 
työtä kerrallaan. Kerran äiti tuli 
kertomaan, että isää ei saa nyt 
häiritä, hänellä on pöönaut. En 
tiennyt mitä se tarkoittaa, luulin 
että jokin vähän niin kuin rokko. 
Muistan hyvinkin miltä vesirokko 
näytti ja pysyin kaukana. Pöönaut.

Minulla oli punainen pipo, jossa 
luki valkoisella pohjalla RAKE. Siinä 
oli kulunut tupsu narun päässä, 
se oli lämmin ja kutitti. Sen malli 
oli kärjestä kolmiomainen. Se oli 
enoltani varmasti saatu ilmais-
pipo, hän omisti aikanaan me-
nestyksekkään lautafirman. Olin 
luova pukeutuja, vaatteeni olivat 
kirpputoreilta tai äidin vanhoja ja 
harjoittelin ompelemaan niitä itse. 
Minua kiusattiin eniten pukeutu-
misen vuoksi, sekä ulkonäön. Tulin 
tavallisesta työläisperheestä, enkä 
omistanut yhtään paria farkkuja 
tai piké-kauluspaitaa. 

Eräänä aamuna välitunnilla 
palelin ulkona. Minulla oli aina 
hameita, paksut sukkahousut ja 
säärystimet. Jokin lämmin takki, 
ei varmasti sopinut asuun, sillä 
inhosin talvea ja puen vieläkin 
kaksi takkia päällekkäin, sillä pa-
lelen aina. Tekokuituinen 70-lu-
vun hameeni ritisi sukkahousuja 
vasten. Oli loskainen inhottava 
keli. Yhtäkkiä käsi kiskaisee pi-
pon päästäni ja näen, miten se 
heitetään maahan kuraiseen lät-
äkköön. Ensin sen päälle hyppäsi 
yksi poika, sitten toinen, kolmas 
nauroi vatsa kippurassa vieres-
sä. ”Kato nyt sun vaatteita, ihan 
hirveet, eiksun vanhemmilla ole 
rahaa?”, sanoo pipon heittäjä. 
”Ei sillä oo, ei noin rumaa haluu 
kukaan ees katsoo, toivottavasti 
sun aivot jäätyy.” Sitten lähtivät. En 
kertonut kotona, mitä oli käynyt. 
Häpesin. 

Näen kiusaamisen anatomiaa 
päivittäin, kuulen siitä aikuistenkin 

parissa, viikoittain. Uusi elementti 
kiusaamisessa on some, mutta 
sama anatomia pätee. ”Sinä et 
kelpaa, sinä olet ruma, sinä olet 
hylkiö, emme halua edes katsoa 
sinua.” Ja ihminen suljetaan pois 
yhteisöstä.

Vanhemmat, ystävät. Se ei 
riitä, että sanomme aikuisina: ” 
älä välitä”. Muutoksen on tultava 
yksilöstä, perheen sisältä, sosiaa-
lisesta käytöksestä, itse toimien 
esimerkkinä. Kiusaamisella on 
hienovaraisia piirteitä, kukin ko-
kee sen myös eritavoilla, toiset 
raskaammin kuin toiset. 

On tulossa pitkä tumma vuo-
denaika, joka vaikuttaa mieleen 
synkistävästi, mikäli on kokenut 
syrjintää tai kiusaamista töissä, 
koulussa tai harrasteryhmässä. 
Tarinani jatkuu hyvin synkkinä ko-
kemuksina, halusin nostaa esille 
yhden nöyryyttävän tavanomaisen 
kiusaamisen muodon. 

Monet aikuisista kiusatuista 
kokevat pöönautin, joka saattaa 
viedä ihmisen pitkälle toipumis-
lomalle, sekin syrjäyttää. Miten 
sinun työpaikallasi tai koulussa, 
miten puutut kiusaamiseen?

Haastan kaikki kaivamaan 
RAKE -pipot esille, nehän ovat 
itseasiassa keräilyaarteita. Omani 
meni rikki. 

Teresa Ackalin

Puhuuko sielu vai ego
ja opitut uskomukset? 

Mielestäni yksi tärkeimpiä asioi-
ta elämässä on läsnäolon taito. 
Ja se aito läsnäolo johtaa myös 
rakkauden lähteelle - sinne mistä 
me olemme kotoisin. 

Opittuani tuon taidon, katsoin 
maailmaa aivan eri silmin. Näin 
kaikki pienetkin ihmeet ja lii-
kutuin monesta näkemästäni. 
Yksi niistä on eläinten luonto. Ja 
luonto yleensäkin, joka muuten 
oli paratiisi ennen ihmistä. 

Sen jälkeen alkoi sielu huutaa 
tuskaansa, kun tajusin missä 
maailmassa elämme. Sokeina, 
kiinni egoissa ja uskomuksis-
samme, joista moni pitää tiuk-
kaan kiinni huutaen, vaikkei ole 
edes pysähtynyt ajattelemaan 
tarkemmin miksi niin tekee.

Kun esimerkiksi katsot hevos-
ta silmiin, sen jaloa, vapautta 
uhkuvaa laukkaa, herkkyyttä, 
hyvyyttä... mitä oikeasti näet?  
Minulla sydän huutaa ilosta, jos 
näen villisti laukkaavan hevo-
sen, jolla on vielä oma luontonsa 
tallella. Sitä ei ihminen ole vielä 
riistänyt pois täysin. Näen pienen 
palan siitä, millaiseksi hevonen 
on alun perin luotu.

Sitten sielu huutaa tuskaansa, 
kun herään ajattelemaan kaupan 
muovipakkauksien salameja mitä 
ihmiset ostavat sokeina ajatte-
lematta, kuka siinä on ja miten 
se on siihen päätynyt, millainen 
sielu ja elämä sillä oli?  Nyt se 

on kuollut, että ihminen saisi 
tuon muovipakkauksessa olevan 
lihan silloin kun vain haluaa. Ja 
tapa miten se kuoli.

Mitä rakkaus tekisi nyt? 
Kun katson porsasta, näen sen 

silmien takana myöskin sielun. 
Ja kun katson teurastusta tele-
visiosta, näen myös sen silmit-
tömän kauhun niiden silmistä. 
Näen rakkauden kaipuun.

Tuo ulkonäkönsä takia vä-
heksytty upea olento on hyvin 
viisas. Tiesitkö sitä? Sekin ha-
luaa rapsutuksia ja hyvää ruokaa 
aivan kuten mekin, vaikka se 

on luotu tonkimaan maata ja 
näyttämään oudolta. Hajunsa 
takia kammoksuttu.

Mitä rakkaus tekisi nyt? 
Kun otat lihapaketin kaupan 

hyllyltä, mietitkö koskaan sen 
lihan tietä pakettiin asti? Minkä 
kärsimyksen ja kauhun tien se 
eläin on käynyt läpi uhrautuak-
seen ruuaksesi. Proteiinia saa 
monesta muustakin asiasta jopa 
enemmän kuin lihasta (ja se on 
jopa hyvää!) Joten tuo proteiini-
asiakin on vain vanha uskomus.

Mitä rakkaus tekisi nyt?
Hyvä lukija, tervetuloa 2000-lu-

vulle.
Voiko olla, että ihmiskunta on 

niin kehittymätön, ettei ymmärrä, 
tai vielä pahempaa; ei välitä, että 
eläinkin tuntee?

Meille on kuitenkin annettu 
syntymälahjaksi upea, rakkau-
dellinen sielu oppaaksi. Miksi 
olemme hiljentäneet sen äänen 
liian tehokkaasti egojemme alle?

Mitä Rakkaus tekisi nyt? Ol-
koon tuo lause oppaanasi, nyt 
ja iankaikkisesti.

Johanna,
eläinten ystävä
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Lokaa roiskuu
Luvassa taas positiivisia juttuja, 
kuinkas muuten

* * *
Lokakuuta poljetaan ja moni 
sai nuhan Dohan MM-kisojen 
jälkeen. Meikä laittoi kaikki peu-
kut ja jalat pystyyn Orimattilan 
kauniin Kristiinan puolesta, joka 
loikkikin loppukilpailuun. Muu-
ten suomilaisilla meni pahemmin 
penkin alle. 

Meikäkin oli nuorempana ki-
soissa mukana, mutta aina oli 
liian jäykkä seiväs ongelmana. 
Siirryinkin aittajuoksuun.

* * *
Meillä Heinämaalla puitiin posti-
laatikotkin kumoon. Mutta eihän 
tästä kerrota kenellekään, ettei 
kukaan luule jonkun ajelevan 
hiprakassa. Pois se meistä oman 
seurakunnan omista pojista.

* * *
Huumeet ovat Orimattilassakin 
jo arkipäivää. Enää ei riitä kaljan 
ja viinin kanssa dokailu, vaan nyt 
vedetään kovempia aineita. Ja 
käyttäjinä on henkilöitä, joista 
et olisi ikinä arvannut. Kerran 
kun kokeilee, niin koukku kutsuu 
seuraavaan ja seuraavaan.

Tunnistat kyllä, jos tuttu hen-
kilö on muuttunut ylierilaiseksi. 
Nyt toivotaan käytettyjen huume-
ruiskujen palautuspistettä, kun 
ollaan jo niin isossa kaupungissa 
ja kovassa kasvussa. Orimatti-
lakin kansainvälistyy.

* * *
Kovasti kaivataan myös kau-

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
13.11.2019

Graafisen alan palvelut
vuosien kokemuksella
Suunnittelen ja toteutan lehti-ilmoitukset, 
lehdet (myös järjestölehdet), esitteet, kirjat 
jne. haluamaasi muotoon sekä toimitan 
painovalmiin aineiston painoon.
Otan myös kuvat ilmoituksiin tarvittaessa.

Ota yhteyttä!
maaritov@hotmail.com • P. 040 506 1941

Maarit Ovaska, Orimattila
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Sähköasennustyöt 
luotettavasti ammattitaidolla

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

PALVELEMME
TEITÄ

MA-PE
7.-17

Tarjoamme asiantuntevaa
palvelua yli puolen
vuosisadan kokemuksella. 

Tarvitsetko
sähkömiestä? 
Soita ja sovi aika

03-7777 444 
Haluatko tarjouksen
sähköurakasta?
Ota yhteyttä:
Seppo Hämäläiseen,
040 5152 445
seppo.hamalainen@pp6.inet.fi

Rompe-päivät 19.-20.10. 
Perinteiset rompe-päivät pidetään la-su 19.-20.10. klo 10–16 
Jukkis Areenalla, Viljamaantie 4.

Lisätietoja numeroista 040 502 4916 ja 045 103 2839.

punkipyöriä Orimattilan kes-
kustaan, jotta olisi joustavaa 
liikkua ruuhkassa ja samalla 
tehdä suuri ilmastoteko!

Meikä kyllä pitää koko ilmas-
tointikeskustelua Suomessa kuin 
hyttysen kusena Itämeressä. Ja 
nuo kaupunkipyörätkin päätyi-
sivät lopulta Palojokeen.

* * *
Parkkiruutuun on edelleen vaikea 
peruuttaa S-marketin alakerras-
sa. Joku paikallinen autokoulu 
voisi järjestää sinne ajokurssin, 
jossa vaikka kolmannella kerralla 
osuu parkkiruutuun. Jookosta?

* * *
Yksi ikäneito välttämättä haluaa 
lähettää terkkuja Freebändin po-
jille. Oli kuulemma ollut kantreilla 
ja heittänyt pikkuhousunsakin 
lavalle. No, sinne nyt meni terkut 
vaaleanpunaisten mummopöksy-
jen heittäjältä. Toivottavasti hän 
saa nyt edes jotain palautetta 
orkesterin pojilta. Vaikka jonkun 
nimmarin.

* * *
Sitten lukijan lähettämä ky-
symys. Voiko Palojoessa uida 
turvallisesti? Ei kait siellä ole 
niitä ameboja, jotka voivat tulla 
ihmiseen nenän kautta ja pesiy-
tyä aivoihin? Ameba sitten syö 
aivojen hermosolut ja ihminen 
kuolee.

Meikä vastaa, että kyllä voi 
uida Palojoessa, kun ei laita pää-
tä veden alle, silloin ameba ei 
taatusti iske. Eikä sokeus.

* * *
Kauheeta! Tutkimusten mukaan 
kaikki kahdeksasluokkalaiset ei-
vät käytä kondomia? Yle uutisoi 
asiasta 23.9. moneen kertaan. 
Miten lainkaan on Orimattilassa? 

Valittivat valistuksen puutetta. 
Höpönpöpön, kyllä nykymuksut 
tietävät asiasta jo ala-asteikäi-
sinä. Entisaikaan oli toisin.

Meikä on sitä mieltä, ettei 

rukkaset kädessäkään ole kiva 
tehdä hommia.

* * *
Hennassa on hyvä pöhinä päällä. 
Peräti jo kolme taloa rakennettu. 
Ylväänä seisoo, niin kuin enti-
sellä sulhasmiehellä. Tosin tänä 
vuonna ei noussut yhtään uut-
ta pytininkiä, mutta ehkä taas 
joskus…

Pian sinne bulevardillekin on 
todella hieno yhteys vanhalta 
Helsingintieltä, upeine liiken-
neympyröineen. Maksajaa tosin 
ei vielä tiedetä.

Mistään väestöennusteesta ei 
päättäjien kannata todellakaan 

olla huolissaan, vaan tuplaten 
lisää rahaa rakkaaseen Hennaan.

Orimattilahan mainostaa ny-
kyään itseään: Sopivasti skut-
sissa. Tuo skutsi on slangia ja 
tarkoittaa metsää. Eli metsässä 
ollaan sitten ihan virallisestikin. 
Kiitos osaaville päättäjille.

* * *
- Et ole Eetvartti enää hehkutta-
nut nuoria Orimattilan poliitikko-
ja, joista vielä keväällä leivoit jopa 
kansanedustajaehdokkaitakin. 
Mistäs nyt tuulee? Noin kyseli 

Masa maitokaupassa.
Vastasin, ettei ole enää syytä 

hehkutella, sillä sinne samaan 
suohon ovat nekin toivot upon-
neet.

* * *
Pusikot ovat mieleen eräälle 
Ely-keskuksen alaiselle niitto-
miehelle, joka rakastaa raiskata 
pusikotkin samalla, kun leikkaa 
tienvieruja. Ei mitenkään kiitettä-
vää jälkeä Luhtikyläntien varrella 
ennen Päärniläntien liittymää. 
Aattelepa, jos vaikka joku mei-
dän silmäätekevä päättäjä joutuu 
moista näkemään ajellessaan 
kohti Hennan asemaa. Mieli-
pahaa saa.

* * *
Ai, ai, kun teki makeeta käydä 
jalkahoidossa. Oli meikän jalat 
aika jumissa, kun on tullut paljon 
tanssittua. Joskus harvoin myös 
vaimon pillin mukaan.

Kävin ottamassa hoidot jalkoi-
hin Rantatien Aroaskeleessa. Hy-
vässä iskukunnossa ollaan taas.

* * *
Näkyi viime lehdessä juttua 
entisestä elinkeinojohtaja Ku-
parisesta. Mies on pannut sanan 
mukaisesti tuulemaan ja tekee 
nykyisin antoisampia hommia 
kuin virkamiehenä, kun silloin ei 
ollut riittävästi pelimerkkejä ja 
joku hönki niskaan valkoisessa 
talossa.

Kiinteistökauppaa näkyy mies 
nyt tekevän ja mikä ettei onnis-
tuisikin, sillä hän on supliikki-
mies. Olisi Hennaankin saanut 
potkua enemmän, jos ei olisi 
ollut koko ajan puun ja kuoren 
välissä.

* * *
Talvirenkaat ehti kiireisimmät 
vaihtamaan jo syys-lokakuun 
vaihteessa. Hienoa osaamista, 
heh.

E E T V A R T T I

Tuttu mies nähtiin MM-kisojen katsomossa. Kuva 
kaapattu satelliitin välityksellä.

Tästä voisi jo antaa maisemointipalkinnon niittokone-
miehelle, vai mitä? On siinä ollut terä korkealla!

Postilaatikot saivat kovan kohtelun meillä Heinikses-
sä. (Lukijan kuva).

Tähän Hennan länsirinteeseen Korianterinkujalle on 
nousemassa 9 omakotitaloa osuuskunta-periaatteel-
la. Pitäisikö taputtaa rojektipäällikölle?

Aja parkkiruutuun -kurs-
sin voittajan ajotaitonäy-
te? (Lukijan kuva).
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nahkhiir.fi
0400 711 290

Hoidetaan talvi 
pois tieltä ja
sitten tulee kesä!

HUIPPUTUOTTEET HYVÄÄN  HINTAAN

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

www.lantmannenagro.fi/orimattila

AKKUPUHALLIN MAKITA
18V DUB183Z

6900

TINTIN RASVA- 
SIEMENSEOS

AURINGON- 
KUKAN- 
SIEMEN

350

2300
1 KG

20KG

ULKOLINNUILLE!

16900

PÖYTÄSAHA 
SCHEPPACH
HS100S

SÄHKÖASENNUSTYÖT
AMMATTITAIDOLLA

TILAA 03-7777444

LAADUKKAAT
VALAISIMET

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

46,-

Valaise kotisi!

Tarjous-

hinta

SISUSTUS-
 VALAISIMISSA

UUTUUKSIA TARJOUKSIA
POISTOERIÄ ALENNUKSIN!

MAYA Sessak
PÖYTÄVALAISIN
antiikki-
messinki,
hopea/
kirkkaat
prisma

MAYA Sessak
RIIPPUVALAISIN
kaunis
hopea,
antiikki-
messinki

Kauniit VALAISIMET - Tule ja ihastu!

TARJ.TARJ. 38€30€

Meiltä
ABLOY
CLASSIC
avain 7€
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Palvelemme
MA-PE
7-17

AMMATTILIIKKEESTÄ
laatua työhön
ja vapaa-aikaan

MONITOIMITYÖKALUT

Tar
hin
T

Ruskovillan tuotanto
on nyt 100% luomua
Artjärvellä toimiva perheyritys 
Ruskovilla on saavuttanut pit-
käaikaisen tavoitteensa, kun 
viimeinenkin tuotannossa tar-
vittava raaka-aine, silkkivilla, 
on nyt luomulaatuista. Kasva-
van globaalin kysynnän myötä 

riittävän suuria eriä korkealaa-
tuista luomuvillaa, -silkkiä ja 
-puuvillaa on yhä hankalampaa 
löytää. Ruskovilla on kuitenkin 
onnistunut siinä mistä moni 
vain haaveilee: se valmistaa 
Suomessa laajaa luomumate-

riaaleista valmistettua vaate-, 
asuste- ja vuodevaatemallistoa 
kannattavasti.

- 100 % luomulaatuisiin 
raaka-aineisiin siirtyminen 
on tapahtunut vähitellen 
yrityksen perustamisesta eli 
vuodesta 1981 lähtien. Toim-
me ensimmäisinä Suomeen 
luomupuuvillan ja luomuvil-
lan, ja viime syksynä olimme 
Pohjoismaiden ensimmäinen 
luomusilkistä tuotteensa val-
mistava yritys. Kun luotetta-
va yhteistyökumppanimme 
pystyi toimittamaan meille 
myös silkkivillaa luomuna, 
olemme siirtyneet kaikkien 
käyttämiemme raaka-ainei-
den osalta GOTS-sertifioituun 
luomutuotantoon, kertoo 
parikymmentä henkeä Päi-
jät-Hämeessä työllistävän 
Ruskovillan toimitusjohtaja 
Ossi Näkki.

- Silkkivillamallistomme on 
pitkän tuotekehityksen sekä 
asiakastoiveiden tulos. Luo-
mulaatuiseen materiaaliin siir-
tyminen ei aiheuta muutoksia 
itse valikoimaan, vaan edelleen 
valmistamme tuotteita koko 
perheelle. Ei-luomulaatuinen 
tuotevalikoima myydään verk-
kokaupassamme uusien luo-
muasujen rinnalla niin kauan 
kuin tuotteita riittää, kertoo 
tuotevalikoimasta vastaava 
Leena Näkki.


