
Joka talouteen Orimattilassa,
Myrskylässä ja Pukkilassa.
Jakelupainos n. 11 700 kpl

KATSO KIVA
JOULUKISA
ja paljon muuta!19.11.2014

Orimattilan palvelujen, kaupan, osaamisen ja tapahtumien erikoislehti.

JOULUN-
AVAUS

LA
22.11.
klo 10-14

Katso lehdestä mitä 
tapahtuu ja onkaan
tarjolla...
Tervetuloa mukaan!

S-ETUKORTILLA BONUSTA

Erkontie 16
Orimattilan S-market
av. ma-pe 9-18, la 9-15

p. 03-7331 223   

Tarjoukset voimassa 5.12.2014 asti
tai niin kauan kun tavaraa riittää.

Joulua kohti
TERVEYSKAUPPA CARESTA...

23,90

9,90
(12,50)

Magnex SITRAATTI+B6
100 tbl tai
20 pss Annosjuomajauhetta

26.90
(32.00)

FOOTNER
KUORINTASUKAT
- Vähentää kovettumia
ja ihon halkeamia.
- Pehmeät jalat
YHDELLÄ hoitokerralla!

"Pysy pystyssä liukkaalla"
Kenkään kiinnitettävät 
LIUKUESTEET 
MINI ..................9,90
WALKING ........ 14,90Raakasuklaa

KONVEHTIEN
VALMISTUS-
PAKKAUS 
- Tee itse helppoa ja
herkullista
terveyssuklaata

Baba de caracol
etanavoide 100 ml

35.00
(49.90)

SYDÄMELLE,

LIHAKSILLE,

HERMOSTOLLE.

Kenkiä joka jalkaan
Mascotin tehtaanmyymälästä

Kenkätalo
MASCOTTI
Erkontie 14, ORIMATTILA

S-marketin vieressä
ma-pe 9-16.30, la 9-14.

Puh. 040-558 6702

36-41

40-46

40-46

36-41

36-42

Syys-
uutta!

Tervetuloa ostoksille!

36-42

 

 

 

 
 

 
 

 

       

       

      

Puh. 037773111 ORIMATTILAN
URHEILU JA KONE OY  

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

Maksa ostosi 10 edullisessa erässä Aktiivirahalla

249€

KIITOS! 
Veikko kiittää suuresta 
suosiosta. Eläköön 
kotimainen konekauppa!

Samsung tv 
UE 32EH4004W 
32" HD-valmis LED-TV tyylikkäällä 
muotoilulla ja laadukkaalla 
kuvaprosessorilla. Antenni- ja 
kaapeliverkon digivirittimet.

239€

Rosenlew pesukone RTTB1016 
Voit nyt pestä pieniä pyykkimääriä nopeasti ja 
taloudellisesti. Pika -lisätoiminto pesee pienen 
pyykkimäärän nopeasti ja energiatehokkaasti. 
Täyttömäärä 6kg, Energialuokka A+, leveys 
40cm, syvyys 60cm, linkousteho 1000 krs/min

6
ja 

enn 
stii. 

min

UPO liesi CM6000 
Tähän Upo-lattialieteen saat 5 vuoden taku-
un rekisteröimällä tuotteen. Leveys 50cm, 
Energialuokka A, uunin tilavuus 49L.

Nokia Lumia 625 
Terävä 4,7” näyttö. 
5Mpix kamera. Windows 
Phone-laitteille löytyy laaja 
valikoima sovelluksia. värit 
musta ja valkoinen.

99€

299€
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Osta Orimattilasta joulunakin

Se on aina kotiinpäin!

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

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

KORUTASKU
Kehräämöllä
Pakaantie 1
Orimattila
7878 277Ohittamaton LAHJAPAIKKA!

Lahjavinkit

kivestä

käsin:
Lahjavinkit

kivestä

käsin:

Kiitosta satelee
Kaksi aamuista Koivulan sauvakävelijää 
pyysi laittamaan kiitosta Erkontien onnis-
tuneesta rempasta. On nyt hyvä päästellä 
pyörälläkin turvallisesti. Kiitos siis heille, 
jotka ovat tämän kaiken saaneet aikaan.

Toinen kiitos lähtee heille, jotka ovat 
viisaasti siirtäneet ns. Henna-hanketta 
eteenpäin. Syy on yksinkertainen, ei ole 
kaupungilla rahaa näinä aikoina sellaiseen 
hankkeeseen. Fiksu päätös.

Henna puhuttaa kansaa. Väitän, että 
70 prosenttia orimattilalaisista on sitä 
mieltä, ettei nyt ole Hennan rakentami-
sen aika. Nyt pitää ennen kaikkea pystyä 
hoitamaan kaikki ne peruspalvelut, jotka 
muutenkin ovat vaarantuneet valtiovallan 
kuristusotteen takia.

Hennaa pitää selvittää, tehdä riskiana-
lyysi kuten Riitta Lonkakin esitti.

Tehdä myös selvä näkemys Pennala-
Virenojan alueen kehittämisestä, joka 
syntyy luonnollisen kasvun seuraukse-
na, yhteistyössä myös Lahden kanssa.

Kiitos, kun järki on voittamassa.
- - -

Valtuutettu Seppo Venesjärven tekemä 

aloite monitoimihallista on kannatettava. 
Siellä olisi kunnon tilat liikuntaan, teatteriin 
ja tanssiinkin. Se palvelisi Orimattilan 
nykyisiä tarpeita keskustan alueella.

Joulun-
avaus
lauantaina 
Orimattilan kauppojen ja liikkeitten perin-
teinen joulunavaus potkaistaan käyntiin 
ensi lauantaina 22.11. klo 10-14. Tässä 
lehdessä on asiaa mitä missäkin tapahtuu, 
missä pukki luuraa ja liikkuu…

- Osta Orimattilasta joulunakin, sanoi 
elinkeino- ja kehittämisjohtaja Kimmo 
Kuparinen, kun keskusteltiin hyvästä 
iskulauseesta joulunavaukseen. Se on 
juuri noin!

On juuri nyt entistä tärkeämpää suosia 
oman kaupungin kauppoja ja palveluja. 
Nyt kannattaa ihan tosissaan ottaa itteään 
niskasta kiinni ja ostaa Orimattilasta. 

* * *
Kaikki Erkontien tyhjät liiketilat johtuvat 

vain ja pelkästään siitä, että me ollaan 
liikaa ostettu muualta, lähinnä Launeen 
ja Renkomäen suunnalta. Ne eurot ei-
vät enää koskaan lämmitä Orimattilassa, 
vaan siirtyvät aina vaan enemmän myös 
ulkomaisten omistajien taskuun, jotka 
ovat pikku hiljaa siirtyneet suomalaisten 
yritysten omistajiksi. 

Jatkossa on entistä tärkeämpää ostaa 
Orimattilasta ja käyttää paikallisten yritys-
ten palveluja. Silloin ne eurot jäävät tänne 
pyörimään ja niillä euroilla ja verorahoilla 
rakennetaan yhteistä hyvää Orimattilaa, 
niin kaupungin tarjoamia kuin muitakin 
palveluja. Se on fakta.

Orimattilasta löytyy paljon kaikkea hyvää. 
Kannattaa bongata ne täältä ennen kuin 
ajaa parikymmentä kilsaa hyppyrimäkien 
suuntaan. Säästät taatusti.

Tehdään muutos, ostetaan jatkossa 
enemmän Orimattilasta! Se on hyvä 
ratkaisu katkaista lamalta siivet. Jookosta?

Reijo Välkkynen
reijomedia@hotmail.com

www.olanextraa.fi

Tulevia kivoja jutskia…
22.11. Orimattilan kauppojen 
joulunavaus klo 10-14.
23.11. Bingoa Niinikosken
Kerholassa klo 16.
19-21.12. Loppurutistus jouluun 
pe-su. Erikoisliikkeet.
21.12. Eläinten joulurauhan-
julistus Hevosklinikalla
klo 17.30 (Ravitie 3).

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

Yrityskummin palsta:

Kunnalliset hankinnat
Laki julkisista hankinnoista 
asettaa kansallisesti kilpailut-
tamisen rajat: tavaralle ja palve-
luille, käyttöoikeussopimukselle 
ja suunnittelukilpailulle 30.000 
€, sosiaali- ja terveyspuolelle 
sekä eräille työvoimahallinnon 
koulutuspalveluille 100.000 €, 
rakennus- tai käyttöoikeusura-
koille 150.000 €. EU Oikeusdi-
rektiivillä parannetaan tarjoajan 
suojaa.

Hankintalain rikkominen johtaa 
entistä ankarampiin seuraamuk-
siin. Markkinaoikeus voi määrätä 
uusia seuraamuksia perusteet-
tomista suorahankinnoista ja 
hankintapäätöksen tiedotta-
misen rikkomisesta.  Julkisis-
sa hankinnoissa on käytössä 
HILMA-järjestelmä. Hankinta-
päätökseen tyytymätön ei voi 
tehdä oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta kynnysarvot 
ylittävissä hankinnoissa. Silloin 
käytettäväksi jää ainoastaan 
valitus Markkinaoikeuteen. 
Virheellisen hankintapäätök-
sen tehneillä on mahdollisuus 
korjata päätös tai menettelyvirhe 
hankintaoikaisuna.

Hankintapäätöksen asiakirjois-
sa tulee kertoa valinnan kriteerit 
siten, että tarjoaja perusteluista 
ymmärtää hankintamenettelyn 
noudattavan lain velvoitteitta. 
Suorahankinta HILMA-järjes-
telmän kautta on poikkeus 
kilpailuttamisvelvollisuudesta, 
ilmoituksen tekeminen on va-
paaehtoista, kuitenkin yleinen 
käytäntö on tiedottaa kaikille kil-
pailuun osallistuneille tuloksesta.

Hankintapäätöksen jälkeen on 
tehtävä hankintasopimus, joka 
allekirjoituksella astuu voimaan. 
Sopimusta ei voida kuitenkaan 
tehdä, mikäli asia on saatettu 
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 
Jos hankinta ei salli viivytyksiä, 
voidaan tehdä väliaikainen sopi-
mus, jonka tulee päättyä mark-
kinaoikeuden ratkaisun tullessa 
lainvoimaiseksi. Markkinaoikeus 

voi kumota virheellisen päätök-
sen, kieltää soveltamasta sitä tai 
noudattamasta virheellistä me-
nettelyä, velvoittaa korjaamaan 
menettelyn ja hankintayksikön 
maksamaan hyvitysmaksua, mi-
käli edellytykset täyttyvät. Myös 
perusteettomat suorahankinnat, 
tehottomuusseuraamukset, so-
pimuskauden lyhentäminen, 
uhkasakot ym. ovat keinoja, 
joilla Markkinaoikeus oikaisee 
virheellistä hankintaa.

Orimattilan kaupungilla ei ole 
varsinaista hankintayksikköä ja 
valtaosa hankinnoista suorite-
taan Lahden seudun kuntien 
perustamissa osakeyhtiöissä tai 
kuntayhtymissä. Suuret vuosit-
taiset maksut maksetaan tästä 
palvelusta. Löytyykö paikallista 
osaamista hankintoihin, kontrol-
lointiin, kaupungin organisaa-
tiosta kiinnostuneena kyselen? 
Julkisten hankintojen plussana 
on se, että mitään harmaata ta-
loutta – joka on yllättävän yleistä 
erityisesti kantrikaupungin maa-
tiloilla – ei pääse syntymään ja 
yhteiskunta saa verorahansa ja 
ammattitaitoiset henkilöt työtä, 
sosiaali- ja eläketurvaa tuotan-
nossa ja palveluissa.

Leena Ritala

Luvassa taas monenlaista kivaa lauantaina 22.11.

Joulunavaus Orimattilassa
Orimattilan kauppojen ja liikkeitten joulunavaus 
pidetään ensi lauantaina 22.11. klo 10-14. 
Silloin tapahtuu taas keskustan alueella. Katso 
tästä mitä missäkin on tarjolla ja tapahtuu…

Joulupukkikin tallustelee mukana ja on 
tavattavissa ensin Kehräämöllä klo 11, sit-
ten Kärrytien alueella klo 12 ja S-Marketin 
kauppakeskuksessa ja lähialueella klo 13. 
Jokaisessa paikassa joulupukki viipyy 50 
minuuttia ja laittaa suut makeiksi jakamalla 
karkkia, jotka sponsoroi Orimattilan kaupunki.

Kärrytie ja Käkeläntie

Sähköasennus on joulumielellä ja lataa tar-
jolle upeita jouluvalojuttuja, samoin valaisin-
tarjouksia. Luvassa on myös kahvitarjoilua 
joulutortun kera.
VahvaTassussa saadaan upeita kuvia lem-
mikeistä, kun Kia Aakala kuvaa lemmikkejä 
maksua vastaan. Pullakahvitarjoilu. 
Siwassa jouluglögi- ja piparitarjoilua klo 10-14.
Sarin Kauneussalonki, avoimet ovet, Bru-
noVassari -tuotteet, arvontaa.

Lounaskahvila Sokurissa 
pihvilauantai klo 11-15.
Akku ja Varaosa on joulupukin 
erikoistavaratalo…
Kuumakupissa on paussinpaik-
ka naatiskeluun.
Värisilmässä viime hetken si-
sustusvinkit, ehtii laittaa kotia 
vielä jouluksi.

Erkontiellä

Näkökeskus on mukana jou-
lutohinoissa klo 10-13.
Mascotissa on enemmän kuin 
paljon kenkätarjouksia!
Mannatorilla tarjoillaan joulug-
lögiä ja piparia iloisen mielen 
lisäksi.
VeikonKone on tulvillaan lah-
jaideoita!

S-Marketin
kauppakeskus

S-Marketissa on tuote-esittely-

Kynttiläpajalla Ulla ja tonttutytöt ovat jo loihtineet mitä kauneimpia 
lahjaideoita…
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jä. Maistattamaan tulee Satotukku hedelmiä, FinnSweet pähkinöitä, 
Sinuhe ja Maatilan parhaat.
Musti ja Mirrissä tapahtuu lauantaina 22.11.2014 Fretti-esittely 
klo 10-14 ja Express-tarjoukset!
Caressa on paljon jouluisia lahjaideoita sekä glögitarjoilua.
 
Kehräämöllä

on isot hyvän mielen joulumarkkinat tuttuun tapaan. Mukana 
ainakin piparkakkutaloja, me&i; naisten ja lasten vaatteita, lauk-
kuesittelijä, PXC Alusvaate-esittelijä. Sisustuspuoti Onneli; iha-
naa pientä sisustustavaraa, osin käsityötä, Kakkutukun herkkuja; 
karkkeja ja pipareita, Nosh Organics-esittelijä; luomupuuvillaisia 
lasten ja naisten vaatteita ja kankaita. Käsin tehtyjä saippuoita, 
kynttilöitä yms... 
Joulupukki ehtii Korvatunturilta paikalle varmasti klo 11-11:50 

kuuntelemaan lahjatoiveita
Joulupuuroakin on tarjolla ja tietysti glögitarjoilu.
Drockilassa on kynttiläpaja tulvillaan mitä ihanimpia lahjaideoita.
Korutaskun lahjavalikoimat ihastuttavat. Varmasti.
Käsityövakka ja Pitsitupa, niissä on paljon lahjavinkkejä.

Kynttiläpajalla
tuoksuu joulu…

Maria Drockilan kynttiläpajalla vietetään jälleen kerran perinteistä 
joulun kanta-asiakasiltaa 3. joulukuuta. Ilta kerää yhteen joukon 
tunnelmoijia läheltä ja vähän kauempaa. Kynttiläpajalle katetaan 
tuolloin tarjolle joulupuuro ja muita ihania herkkuja sekä tietenkin 
hemmotellaan kanta-asiakkaita tuotetarjouksilla. Ostosten ja her-
kuttelun lomassa on mahdollisuus myös rauhoittua kuuntelemaan 
musiikkiesitystä ja nauttimaan joulun tunnelmasta.

Jokainen 
rakastaa lämpöä.

Hyvä olo näkyy.
Kääri se pehmeään pakettiin.

www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

Kukka- ja Hautauspalvelu
Henriikka Oy

 Liiketalo Erkontähti, Niementie 2, Orimattila
p. 777 8160 Av: ma-to 9-17.15 pe 9-18 la-su 9-14

Orimattila - Artjärvi - Kuivanto - Myrskylä
- Pukkila - Lahti ym. paikkakunnat

Joulu saapuu...
– Hyvää palvelua 
lähellänne –

Tehdään yhdessä kaunis Joulu!

- Löydä kauneutta
- Sinun jouluusi

- Kukat - Kranssit - Kynttilät
- Laadukkaat lahjatavarat

EDULLISILLE OSTOKSILLE!
Mannatori – kirpputori, Erkontie 12, Orimattila.

Ma – pe 10 – 17, la 10 – 14.
Mannatori – kirpputorilta löydät edullisia

huonekaluja, koriste- ja käyttöesineitä, ym.
Uutta, sekä hyvälaatuista kierrätystavaraa.
Tuo tämä ilmoitus myymälään, saat 10 %
alennusta normaalihintaisista tuotteista.

www.lahdenmanna.fi

Leikkaa talteen!

S-market Orimattila palvelee   
Arkisin 7–21  Lauantaisin 7–18    Sunnuntaisin 12–18

Rauhallista Joulua!

Paistopisteestä 
tuoretta leipää joka päivä

Palvelutiskiltä
laajat valikoimat edullisesti

SEPPÄ KALLEN TONTTUPAJA
Päärniläntie 169,  Niemenkylä Orimattila

Tonttupaja on avoinna la 13.12. klo 10-15
ja su 14.12. klo 10-15

Tervetuloa, jouluisille ostoksille Niemenkylään. 
Käsitöitä, leivonnaisia, joululahjoja, sepän töitä, pajasinappia.

Tönnön Myllyn tuotteita, hunajaa, laukkuja, koruja,
Party Lite kynttilät. Arvontaa, kukkia, Aloe vera -tuotteet,

joulumusiikkia ym. 
Vapaa pääsy. Buffetti ym.

Lisätietoja: Pertti Oksanen mp. 0400 459222
pertti.oksanen@phnet.fi

Orimattilan kauppojen ja liikkeitten joulukisa 
22.11.-9.12. 2014

Etsi kirjaimia kauppojen ja liikkeitten 
näyteikkunoista ja muodosta niistä jou-
luinen teksti, eli iskulause. Kirjaimet ovat 
kampanjaliikkeiden ikkunoissa, mutta ei ihan 
kaikissa… Vinkkinä: lauseessa on 29 kirjainta, 
mukaan lukien huutomerkki !

Kaikkien oikein ratkaisseiden kesken arvotaan 
lahjakortteja ja tuotepalkintoja mukana oleviin 
kampanjaliikkeisiin.

Täytä oheinen kuponki ja palauta se Säh-
köasennukseen, Terveyskauppa Careen, Ori-
mattilan Verhokulmaan tai Kynttiläpaja Maria 
Drockilaan 9.12. mennessä. Voit voittaa trait-
traitrallalaa jotain ihanaa…

Lahjakortteja ja tuotepalkintoja ovat lahjoittaneet:
Seppälä Orimattila, lahjakortti 30€.
Parturi-kampaamo Hairlekiini, 35€ lahjakortti.
Ravintola Tehdas, 50€ lahjakortti.
Tukkatiimi, hiustenleikkuun lahjakortti 40€.
Hellimö, 30€ lahjakortti käsiparafiinihoitoon.
Musti ja Mirri, 30€ lahjakortti.
Parturi-kampaamo Studio K, Paul Mitchell -tuotepaketti 50€.
Orimattilan Verhokulma, 30€ tuotepaketti.
Kukka- ja Hautauspalvelu Henriikka, 40€ joulukori/istutus.
Parturi-kampaamo Lilja Halme, 30€ lahjakortti.
Mannatori, 30€ lahjakortti.
Parturi-kampaamo Riitta Lonka, 30€ tuotepaketti.
Kivipaja Korutasku, 50€ tuotepaketti.

Osallistu jouluiseen tempaukseen ja
saksi tästä JOULUKISAN KUPONKI,
ja täytä se iloisin mielin, ratkaise 
mikä on jouluinen iskulause?

Auta joulupukkia ratkaisemaan mikä
on jouluinen viesti orimattilalaisille!                                               
JOULUKISA   

Alfa Mover, 50€ lahjakortti.
Kynttiläpaja Maria Drockila, 50€ tuotepaketti.
Parturi-kampaamo Anne, 50€ tuotepaketti.
Huoltoasema Uuttu Oy, 50€ auton sisäsiivous.
Sähköasennus Oy, 30€ tuotepaketti.
LähiTapiola, 2 kpl ensiapulaukkuja.
Akku ja Varaosa, 30€ lahjakortti.
Värisilmä, 50€ käytävämattolahjakortti.
Siwa, 40€ tuotekori.
Orimattilan Näkökeskus, 50€ lahjakortti.
Veikon Kone, jäätelökone, arvo 89€.
VahvaTassu, 30€ lahjakortti.
Kuumakuppi, 30€ kahvi+munkkilappuja.
Kirpputori Piparuuti, myyntipöytä 2 vko, arvo 54€.
Sarin Kauneussalonki, 50€ lahjakortti.
S-Market, 30€ lahjakortti.
Lounaskahvila Sokuri, pihvilounas kahdelle, arvo 30€.
Kenkätalo Mascotti, 50€ lahjakortti.
Terveyskauppa Care, 50€ lahjakortti.

Joulukisan voittajat julkaistaan joulukuun Extrassa 17.12., 
jolloin he ehtivät vielä lunastamaan voittonsa jouluksi.

OTA OSAA JA VOITA
YLLÄTYSPALKINTO!

_ _ _ A _   _ _ U _ _ M _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ T _ _ _ _ _ _ !

Mukana matkassa ja
joulunavauksessa on

Palauta kuponki joko Sähköasennukseen, Kynttiläpaja Maria 
Drockilaan, Orimattilan Verhokulmaan tai Terveyskauppa Careen 
9.12. 2014 mennessä. Voit voittaa jonkun kampanjaliikkeen 
lahjoittaman tuotteen tai lahjakortin. Tuotteita peräti 34 kpl!
Onnea matkaan, kannattaa lähteä porukalla kiertämään Ori-
mattilan keskustaa…

Nimi .................................... Puhelin .........................................................

Osoite ........................................................................................................

..................................................................................................................
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PITSITUVASSA
Kehräämöllä Puotikujalla,

Pakaantie 1

KÄSITYÖVAKASSA
Kehräämöllä Puotikujalla,

Pakaantie 1

Käsityövakassa
runsas valikoima 
kauniita käsitöitä 

pukin konttiin

ma – pe klo 11 – 17, la 10 – 15,

su (16.11.–21.12.) klo 12 – 15

www.kasityovakka.com

Pitsitupa avoinna 9.11. – 23.12.2014

ti – pe 11 – 17 la 10 – 14

www.heinamaanpitsi.fi

Laaja valikoima nyplättyjä
liinoja, nyplättyjä

joulukoristeita, joulukortteja, 
T-paitoja, malleja

tikujalla,

1

sa
ma
itä
n

Kehräämön joulumarkkinat
lauantaina 22.11. 2014 klo 10-14
Vanha villatehdas tuo hyvää
joulumieltä kaikelle kansalle!
Runsaasti erilaisia tarjouksia,
luvassa myös jouluyllätyksiä.
Mukana myös markkinamyyjiä ja tuotteita,
mm. piparkakkutaloja, me&i; naisten ja lasten
vaatteita, laukkuesittelijä, PXC alusvaate-esittelijä. 
Sisustuspuoti Onneli; ihanaa pientä sisustus-
tavaraa, osin käsityötä, Kakkutukun herkkuja;
karkkeja ja pipareita, Nosh Organics-esittelijä; 
luomupuuvillaisia lasten ja naisten vaatteita ja 
kankaita, käsintehtyjä saippuoita, kynttilöitä yms.

JOULUPUKKI Korvatunturilta
on tavattavissa klo 11-11.50
- lahjatoiveita saa kuiskata…

Tarjolla JOULUPUUROA
ja tietysti glögitarjoilukin.

Tervetuloa mukaan iloiseen
joulunavaukseen!

Kehräämöllä joulutunnelmaa

Kynttiläpajalla avattiin ovet jouluun marraskuun 8. päivä. Mukana oli myös Ori-
mattilan Naiskuoro, joka loi lauluillaan kaunista joulutunnelmaa.
Samana päivänä myös Pitsitupa avasi ovensa ja kutsuu tutustumaan.

Oiva lahjavinkki vaikka heti:

Ctek auttaa vajaita
akkuja latautumaan!
Akku ja Varaosa tarjoaa auton 
akullekin apua, niin että akku 
jaksaa pelittää eikä tyhjää hui-
tele. Sitähän piti käydä oikein 
tutkailemassa…

- Kyseessä on akun ylläpito-
laturi Ctek, joka korjaa akun 
alilatautumisen, selvittää Topi 
Turkulainen.

- Ylläpitolaturi sopii sellaiselle 
autoilijalle lisävarusteeksi, joka 
ajaa autollaan muutaman kerran 
viikossa lyhyitä pätkiä, käy kylillä 
vaikka vaan kauppareissuilla. 
Silloin ei auton akku ehdi latau-
tumaan ja kuitenkin akusta kuluu 
virtaa käynnistyksiin ja auton 
sähköisiin lisälaitteisiin. Näin 
akku pääsee alivarautumaan.

Vajaa akku ei käynnistä au-
toa ja voi jättää vaikka kaupan 
pihaan, kun ei olekaan enää 
virtaskaa. Vajaa akku myös 
heikentää akun kuntoa ja moni 
onkin joutunut vaihtamaan akun 
jo kahden vuoden päästä, kun 
akun teho on häipynyt.

Ctekin ylläpitolaturi pitää akun 
täydessä latingissa. Sitä voi käyt-

tää kotona tai muuallakin, jossa 
on verkkovirtaa saatavilla.

- Ctek laitetaan pistorasiaan 
ja sitten sen ”hauenleuat” kiin-
ni akun napoihin ja lataaminen 
käynnistyy. Silloin tällöin akulle 
kannattaa antaa tätä hoitoa, niin 
ajopeli kulkee ja kuski ei kiu-
kuttele, Topi suosittaa.

Ylläpitolaturi sopii hyvin myös 

autoihin, joissa käytetään polt-
toaineella toimivaa lämmitintä, 
joka kuluttaa akkua. Ctekillä on 
viiden vuoden takuu. Ylläpito-
latureiden hinnat ovat alkaen 
29,90 euroa. Sopii vaikka joulu-
lahjavinkiksi niille kuskeille, jotka 
ajelevat autollaan vähän. Kiva 
ylläri muillekin, jotka haluavat 
ladata akkujaan.

- Ylläpitolaturi pitää akun aina latingissa. Sopii niille 
autoilijoille, jotka ajavat vähän autollaan, Topi esitte-
lee.
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Orimattilan Mieslaulajat 

 Itsenäisyyskonsertti 
        tanssiaiset 

 Johtaa : musiikkineuvos Paavo Kiiski 
  
 Säestys : piano : Jarkko  Kiiski   
    harmonikka : Jarno Kuusisto 
    puhaltimet : Martti Heinonen

kitara : Veli-Matti Onnela 

Solistit : Risto Ahola 
    Erkki Anttonen 
    Veli-Matti Onnela 
    Juha Sirkkala 

 Jymylinnassa 
  

Tanssittaa   
Vesa Laaksosen yhtye 

                              11.10 .2014 
                                         Er kki Anttonen 

Parturi-Kampaamo Anne

Haluatko
muutosta elämääsi?

Tarvitsetko työtä, koko- tai osa-aikaisesti?
Haluatko itse päättää työmääräsi/työtuntisi?
Tarjoan sinulle mahdollisuuden tulla upeaan 
tiimiin. Verkostoidutaan yhdessä!
Usko itseesi, Sinä pystyt siihen!
Etsin yhteistyökumppaneita, kysy lisää:
040-5062239, Anne Rampa-Pajuvesa

Selvänäkijä 
Tuulia Mäntylä
Ajanvaraus 040-4108877

tai tuuma@suomi24.fi

Tämänkin
lehden
painaa

Seppä Kallen
Tonttupaja
kutsuu taas
Kannattaa jo nyt laittaa lappu 
jääkaapin oveen ja merkata 
siihen, että Seppä Kallen Tont-
tupaja on avoinna la-su 13.-14. 
päivinä joulukuuta.

Tarjolla on taas monenlaista 
maistuvaista, ideoita pieneen ja 
isompaankin lahjaan. Kannattaa 
käydä tutustumassa ja nauttia 
joulun musiikista ja tunnelmasta. 
Tonttupajalle on vapaa pääsy, 
avoinna molempina päivinä klo 
10-15 ja osoite on tuttu Päär-
niläntie 189, Niemenkylässä. 

Mohikaanikampaus ja
rennosti pikkujouluun!

Marraskuun puolivälin jälkeen on 
alkanut pikkujouluralli. Firmat, 
kaveriporukat ja muutkin toimi-
vaiset viettävät pikkujoulujaan. 
On aika nauttia yhteisiä kivoja 
hetkiä työn ja arjen lomassa...

Monet kiertävät vaatekauppoja 
etsimässä jotain uutta kivaa mitä 
päälleen laittaisi pikkujouluun, 
ja sen lisäksi pitää hiustenkin 
olla kunnossa, mukana menossa 
kun ollaan.

- Nyt kammataan naisille ja 
miehillekin mohikaanikampa-
uksia, sanoo Anne Rampa-
Pajuvesa Parturi-Kampaamo 
Annesta ja toteaa, että pikku-
joulussa voi ja saakin hieman 
hullutella. Hiuksissa pitää olla 
myös kimalletta, strassia, ko-
rupantoja, ihan kaikkea mikä 
sopii iloiseen menoon.

- Naisten mohikaanikampaus 
on muotoiltu lady like tai sitten 
rockrock, jossa hiukset tavallaan 

kammataan revitynnäköisiksi.
Mohikaanikampaus tuli tu-

tuksi jo 1980-luvulla, kun sitä 
käyttivät silloiset punkkarit ja 
nyt viimeisin muoti siitä saatiin 
jalkapallon MM-kisojen aikaan, 
kun monet pelaajat käyttivät 
mohikaanikampauksia.

- Jalkapalloilija David Beckham 
nosti mohikaanikampauksen 
esiin muutama vuosi sitten ja 
siitä on tullut nyt suosittu kam-
paus niin nuoremmille kuin vart-
tuneillekin, naisille sekä miehille, 
selvittää Inka Peltola.

Mohikaanikampauksessa ajel-
laan pään sivuilta hiukset lyhy-
eksi ja sitten päälaelle tehdään 
mitä erilaisimpia harjavirityksiä, 
myös enemmän ja vähemmän 
ns. revittynä ja erilaisin värein.

- Silloin aikanaan punkkareitten 
mohikaanikampauksia ihmetel-
tiin ja oudoksuttiin, mutta nyt 
niistä on tullut suosittuja. Samoin 
ne ensimmäiset pastellinväriset 
vaaleansiniset hiukset herättivät 
jopa närkästystä, mutta tänään 
ne ovat okei, Anne naurahtaa.

- Kannattaa varata aikaa pikku-
joulujenkin hiustenlaittoon. Teh-
dään sitten normaali kampaus 
tai hiustenleikkaus. Mohikaani-
kampauksen teko kestää tunnin 
verran ja olisi suotavaa, jos jo 
etukäteen pesisi hiuksensa ja 
laittaisi hoitoaineen hiuksiin.

- Me sitten jatkamme sii-
tä, leikkaamme ja laitamme 

muotoilutuotteet, jotka sopi-
vat kampausten pohjatyöhön. 
Käytämme myös lämpörullia 
ja kihartimia, jotta saadaan se 
valloittavin kokonaisuus esiin, 
Inka lisää.

- Päällisosan muotoilu voidaan 
tehdä myös ihan perinteisenä 
käsityönä, jolloin muotoilu vaatii 
enemmän aikaa, Anne selvittää.

- Ei muuta kuin mohikaani-
kampaus hiuksiin ja menoksi 
pikkujouluihin ja vaikka ihan 
muutenkin vaan, Anne ja Inka 
suosittavat.

David Beckhamin mohi-
kaanitukka.

- Pikkujouluissa voi olla villi ja vapaa hiustensa kans-
sa, Inka ja Anne sanovat.

Naisille pikkujouluun.

Orimattilan Seppälässä tarkasteltiin 
ajankohtaista juhlamuotia. Asuvaih-
toehtoja on tarjolla molemmille, 
naisille ja miehille. 

- Tyypilliset pikkujoulupukeutu-
misen värit naisilla ovat musta ja 
punainen, mutta myös kaunis sähkön 
sininen on väreistä esillä, selvittää 
myymäläpäällikkö Tiina Määttä.

- Sinisen yläosan voi helposti yh-
distää mustaan alaosaan. Naisten 
asuissa ja asusteissa näkyvät myös 
läpinäkyvyys, kerroksellisuus, hapsut 
ja paljetit. 

Pikkumusta on Tiinan mielestä 
aina hyvän valinta.

- Täydellinen pikkumusta ei vaadi 
muuta kuin dramaattista huulipunaa 
sekä korkokengät ja juhlatyyli on 
valmis. Yhdistämällä pikkumustaan 
asusteista ja koruja, saa vuorostaan 
erilaisia kokonaisuuksia. Harteille 
voi halutessaan valita boleron tai 
istuvan bleiserin. 

- Mekon sijaan voi pukeutua 
kaksiosaiseen asuun, esimerkiksi 
kynähameeseen ja toppiin. Tämä 
vaihtoehto voi imarrella kantajaansa 
paremmin kuin tyköistuva mekko. 
Kaksiosaisessa asuyhdistelmässä 
voi leikitellä erilaisilla materiaaleilla, 
kuten kiiltäväpintaisilla housuilla, 
jotka tuovat heti mielenkiintoa ko-
konaisuuteen, tai voi valita hyvät 
istuvat housut ja yläosan, jossa on 
käytetty mielenkiintoisia leikkauksia 
ja yksityiskohtia. Juhlavaa koko-
naisuutta korostavat kampaus ja 

meikki. Korkeat korot maustavat 
lopputuloksen.

Tiina sanoo, että miehille tumma 
puku tai asu on tyylikäs valinta.

- Kravatti kaulaan ja kengillä ryhtiä 
kokonaisuuteen! Perinteisen puvun 
itse asiassa saa näyttämään eri-
laiselta hankkimalla trendikkäät 
kengät. 

- Rennomman vaikutelman luo 
valitsemalla hieman eri materiaalia 
olevat housut ja pikkutakin.  Uutta 
ilmettä saa aikaa myös pukemalla 
hauskan väriset sukat mustien si-
jaan ja valitsemalla kravatin sijaan 
rusetin.

- Kauluspaita ja puvun housut ovat 
turvallinen vaihtoehto. Tähän päälle 
voi pukea kivan neuleen, johon voi 
hakea sävyä kauluspaidasta. Farkut 
vuorostaan soveltuvat rentoon pikku-
joulutunnelmaan. Rennomman, mut-
ta mielenkiintoisen kokonaisuuden 
saa aikaan esimerkiksi pukeutumalla 
tavallista poikkeavan värisiin hou-
suihin. Tähän voi helposti yhdistää 
kauluspaidan, neuleen, pikkutakin 
sekä halutessaan vielä kravatin. Ko-
konaisuuden kruunaa vyö ja kengät. 
Miesten kannattaa muistaa myös 
loppusilaus eli hiusten laitto. 

- Seppälän juhlamuodis-
sa korostuvat pikkumusta 

sekä asujen kerroksel-
lisuus ja läpinäkyvyys, 

Tiina esittelee.

Pikkumusta ei vaadi kuin
huulipunaa ja korkeat korot
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Lämmitysalan Yritys Oy
www.lammitysalanyritys.fi
suomenlammitys@gmail.com
045 123 4567

Osta testivoittaja ja 
leikkaa lämmitys-
kuluja heti!

TESTIVOITTAJA 12/13

 Kiitettävää lämmitystehoa
 Testin paras energia- 

tehokkuus jäähdytyksessä
 Testin hiljaisin

Ilmalämpöpumppu 
Panasonic HE12PKE

kaukomarkkinat.fi

Panasonicin uusimman 
12-sarjalaisen 
lämmitysteho ja 
energiatehokkuus 
osateholla olivat 
kiitettävällä tasolla.”

Panasonic HE12PKE
TM Rakennusmaailma 12/13

– 30°CLämpöä jopa

pakkasesta

Kärrytie 4, Orimattila

P. 03-872 872

ORIMATTILAN SÄHKÖ- JA
KONEHUOLTOKESKUS OY

Koko perheen
joululahjaidea!

Nyt meiltä myös:

Käkeläntie 11,
Orimattila
Varaa aikasi
040 705 9098

www.sarinkauneussalonki.fi

AVOIMET OVET 22.11. klo 10-14.
Nyt Suomessa ja meillä!

Maahantuojan edustaja
Tanja Lautkankare paikalla

HOITONÄYTÖKSIÄ
ARVONTAA

Elämyksiä

LAHJA-
KORTILLA

ORIMATTILAN AKKU JA VARAOSA Oy
Kärrytie 4. Puh. 040-584 2831

Tarjoukset voimassa jouluun saakka.

Lahjavinkkejä
Hitachi 
akku-

porakone

9990  9990  

2990  2990  

2590  2590  
1990  1990  

Hitachi kulmahioma-
kone 125mm 730 W  

Ylläpito-
laturi12V
1A (5-70Ah akuille) 

Kaasupoltin 
mini+3 säiliötä

4900  4900  

Taloustikas
4-askelmaa,
työtaso 77cm,
tikas 145 cm     

Meiltä myös LAHJAKORTTEJA.
Lahjoille paketointipalvelu.

1490  1490  

Sammutuspeite
120 x 120 cm 

Huoltoasema Uuttu Oy
Käkeläntie 9, Orimattila  p. 777 1590 

KYSY TALVI-
RENGASTARJOUS!

Pesukortilla
joka 6. pesu

VELOITUKSETTA

Palv.

Ma-pe

7-18

TALVIHUOLTO
PAKETTI-
HINTAAN 130€

(öljy)

(pakkasenkestävyys)

Polttimot ja tuulilasin-
pyyhkijät vaihdetaan

odottaessa. auton
pesu.

Se on BINGO!
Niinikoskella pelataan nykyisin 
bingoa!

Ihan totta se on, sillä lokakuus-
sa kyläyhdistys veti ensimmäisen 
bingon Kerholassa ja toka kerta 
tulee nyt ensi sunnuntaina 23.11. 
Ja se onkin oikein kunnon van-
han ajan tavarabingo.

- Voittoina on tällä kertaa muun 
muassa 16 tonnia soraa pihaan 
ajettuna, kärryllinen klapeja, ko-
dinkoneita ja risteilyjä, selvittää 
Jakke Partinen, jonka ideasta 
kyläyhdistys innostui bingotou-
huun.

- Kyläyhdistys pohti erilaisia 
tapahtumia, ja esitin bingoa, jota 
lupasin vetää kuusi eri kertaa. 
Bingo on ollut meillä Halavatun 
Papoissa yksi suosittu ohjelma 
safareilla ja muissakin tilaisuuk-

sissa, Jakke selvittää. Tuttu juttu 
siis hänelle.

- Osa palkinnoista on saatu 
lahjoituksina. Löytyy myös ”Reis-
koja” sekä kaurasäkkejä kotiin 
tuotuna. Eka kerralla pääpalkin-
tona oli komea 7-vaihteinen 
hybridipolkupyörä, jonka arvo 
oli 500 euroa. Silloin pelaajia 
oli noin 40.

Jakke kertoo, että bingoa pe-
lataan rivibingona ja yksi lappu 
maksaa 5 euroa. Pelilappuja voi 
ostaa vaikka kuinka paljon, kun 
vaan ehtii seuraamaan mitä nu-
meroita löytyy. Jos ei itse ehdi 
kaikkea tarkastamaan, niin 
kannattaa hommata sihteerik-
kö avuksi. Kierroksia pelataan 
kaksi ja siinä kierrosten välissä 
on pieni kaffeepaussi.

- Tykkään veivata bingokonetta. 
Varmaan olen pyörittänyt pienen 
ikäni aikana jo 200 kertaa bin-
goa, joten homman pitäisi sujua. 
Seuraava bingo on siis 23.11. 

kello 16 alkaen Kerholassa. Sit-
ten 14.12. pelataan kinkkubin-
go, jossa on voittoina useampia 
kinkkuja, Jakke lupaa.

Niinikoskella bingoa pelataan vanhaan tyyliin.

Jakke on vetänyt Halavatun Papoissa ainakin 200 
kertaa bingoa.

Minna on uusi marketpäällikkö
Orimattilan S-marketissa on 
tapahtunut marketpäällikön 
vaihdos, kun reippaat viisi vuot-
ta S-Marketia luotsannut Petri 
Koski siirtyi Lahden Sokokseen 
ja hänen tilalleen Orimattilaan 
saapui marraskuun alusta alkaen 
Minna Kovero.

- Tulin Orimattilaan Hennalan 
S-Marketista. Osuuskauppa Hä-
meenmaan palveluksessa olen 
ollut reilut 10 vuotta, joista vii-
meiset seitsemän vuotta olen 
toiminut tulosvastuullisen päälli-
kön tehtävissä, Minna selvittää.

- Orimattila näyttää kivalta 
paikalta, ihmiset ottaneet mi-
nut hyvin vastaan, niin asiakkaat 
kuin henkilökuntakin.

- Kauppa on valoisa ja tilava, 
uudehko kiinteistö antaa hyvät 
puitteet. Täällä on myös S-Mar-
ketin laajimmat valikoimat tuot-
teita, joten pystymme tarjoamaan 
monipuolisesti päivittäistavaroita 

jokaiselle. Varmasti löytyy mitä 
tarvitaankin, Minna hymyilee.

- Olen iloinen, että meillä on 
tarjolla paljon myös lähitilojen 
tuotantoa. Se tärkeää tuoreuden 
kannalta ja tuotteet ovat aina 
taatusti laadukkaita.

Minna asuu Lahdessa ja käy 
sieltä töissä. Aika näyttää miten 
Orimattila kutsuu hänet tänne 
kokonaan. Hän harrastaa liikun-
taa, käy kuntosalilla ja jumpassa, 
ulkoilee aina kun on vapaata 
aikaa.

- Tervetuloa ostoksille. Minulle 
saa kertoa myös toiveita vaikka 
tuotteistamme ja palveluistam-
me, Minna sanoo.

Minna siirtyi Hennalan 
S-Marketista Orimatti-
laan, jossa kauppa on 
paljon suurempi.
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VÄRISILMÄ Orimattilan Tapetti ja Väri Oy
Kärrytie 3, 16300 Orimattila. Puhelin (03) 871 250
www.orimattilantapettijavari.fi
Avoinna: ma-pe 8.30-18.00, la 9.00-13.00.

Seuraa blogiamme: tunnetilablogi.blogspot.fi
http://www.facebook.com/VarisilmaOrimattila

  

Hyvät valikoimat käytävä-
mattoja, kantattuna 
mittojen mukaan!

BOROSAN
EASY UP TAPETIT

Tapetit alk. 9,90e/rll

Varastossa olevat
MAISEMATAPETIT 

-30%

2990€
/rll

vain

UPEAT ROOMS LAMINAATIT, 
TULE TUTUSTUMAAN!

4990€
+ rahti

Joulukoristeiden 
tekoon:
Spraymaalit
kulta, hopea,
kupari

590€
/pll

1290€
/m2

vain

Cutter oak
vaalea tammi

Koko perheen joululahja:
Novitek Ounas ulkoporeamme 
nyt tarjous-
hintaan

Uusi ilme kotiin jouluksi
- Värisilmästä!

   Kärrytie 4, Orimattila P. 03-777 7444.

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

39,- 29,-Tarjous

Joulu on tullut
Sähköasennukseen!

SÄHKÖASENNUSTYÖT
AMMATTITAIDOLLA

TUNNISTIN

PALVELEVA SÄHKÖKAUPPA

03-7777444

Tule ja ihastu!

SESSAK IRINA
5-OS VALAISIN

SISUSTUSVALAISIMIA

UUTUUKSIA  TARJOUKSIA
76,-TARJOUS

TARJOUS

TERVETULOA LA 22.11.
JOULUTORTTU-

KAHVILLE KLO 10-14

KAUPUNGIN
KAUNEIMMAT
JOULUVALOT

MEILTÄ!

Siwa palvelee
kärrytie 6, orimattila
ma-la 8-22, su 10-22

puh. 020 700 4005 • tervetuloa

JOULUGLÖGIÄ JA
PIPARITARJOILUA
LA 22.11. klo 10-14

250KAHVI &
TAATELIKAKKUA

Kahvila
KUUMAKUPISSA

JOULUNAVAUS
lauantaina 22.11.-14

KKKUUUKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUUUUUKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

JOULUNAVAUS
KÄRRYTIELLÄ
la 22.11. klo 10-14

Joulupukki 
paikalla
klo 12.00-12.50

BONGAA
PARHAAT
JOULUN
LAHJA-
VINKIT

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

Joulunavaus
lauantaina 22.11. klo 9-14.

Perinteiseen tapaan

KIA AAKALA KUVAA LEMMIKKEJÄ
LA 22.11. klo 10-12.
15 €/kuva, 10 € seuraavat kuvat.
Kuvien laatu on loistava, voit teettää kuvasta vaikka taulun.

Joulu-

lahjaidea! 

Pullakahvit, pipari
- ja glögi-
tarjoilu!

Lämpimästitervetuloa!

Lauantaina 22.11.

KAIKKI LELUT  -20%
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FYSIKAALINEN HOITOLAITOS

MUSCULUS
Erkontie 20, 16300 Orimattila

Puh. (03) 777 3860

Sinun hyvinvoinniksesi
                  Pentti Koskimaa
Essi Kekoniemi Johanna Kelokaski

Kenkätalo
MASCOTTI

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

Avoinna: ma-pe 9-16.30, la 9-14. 

KENGÄT
Mascotista
edullisesti!

www.proilme.fiw

I

Topintie 2, 16300 Orimattila

Fysioterapeutti OMT
Auli Auvinen

UUTUUS! 

 Lääkärin lähetteellä tai ilman
Lihaskivut, nivelten virheasennot / lukkotilat
ja niistä johtuvat kiputilat (esim. ranka,
SIJ, polvi), päänsärky / migreeni…

0400 497 585

Pinja, Nella ja Ruusu 
kahmivat mitaleja
kesän yleisurheilussa
Tammikuun Olan Extraa-lehdes-
sä oli juttua Jymyn nuorista yleis-
urheilijoista; Nella Hirvosesta, 
Pinja Kotinurmesta ja Ruusu 
Juonalasta. Silloin katsottiin 
myös tulevaan kesään ja kil-
pailukauteen.

Tässä tytöt kertovat miten vii-
me kesän kisat sujuivat ja miellä 
mielellä mennään eteenpäin. Jo-
kainen heistä teki myös uusia 
Jymyn ennätyksiä T12-sarjassa. 
Pinja paranteli seuraennätyksiä 
neljällä eri juoksumatkalla 600 
metristä 2000 metriin, Nella 
juoksi uuden Jymyn ennätyk-
sen 200 metrillä ja oli Ruusun 
kanssa tehtailemassa uusia en-
nätyksiä T13-sarjan viesteissä. 
Ruusu aitoi lisäksi uuden seura-
ennätyksen 60 metrin aidoissa.

 
Nella Hirvonen

- Minulla kesän päätavoite oli 
Fazer Reilu-cup kisan kokonais-
kilpailun voitto ja siinä onnistuin, 
Nella iloitsee, kun kisat sujuivat 
hyvin.

Piirinmestaruustasolla Nella 
urheili hienosti. Mestaruudet 
hän voitti 3-loikassa tuloksel-
la 9.21 sekä 200 metrillä ajalla 
30.04 ja lisäksi vielä pronssia 
korkeushypyssä tuloksella 130. 
Nelossijojakin Nella nappasi kei-
häässä, kuulassa, 60 metrillä 
ja 200 metrin aidoissa. Hän 
on siis todella monipuolinen 
yleisurheilija.

Ennätyksiä parani monessa la-
jissa: 60 metriä 8.84, 200 metriä 
30.04, korkeus 134, pituus 4.38 
ja kolmiloikka 9.56.

- Ensi vuonna minulla on tavoit-
teena ennätysten parantaminen 
ja piirinmestaruuskisojen voit-
tojen uusiminen ja lisääminen, 
Nella tuumii ja harmittelee, kun ei 
päässyt lokakuussa aloittamaan 
vielä uutta harjoituskautta.

- Harjoittelu ei ole päässyt 
kunnolla alkuun, kun kaaduin 
polkupyörällä ja jalka kipeytyi. 

Nella saa valmennusapua ja 
ohjeita monilta eri valmenta-
jilta Jymyssä.

Pinja Kotinurmi

Pinja on erikoistunut pidempiin 
juoksumatkoihin ja on näytti 
kesän kisoissa kantapäitään 
itseään vanhemmille kilpailijoil-
le, kun hän edusti Jymyä jopa 
17-vuotiaitten sarjassa, kun 
kerättiin tuiki tärkeitä pisteitä 
seuralle.

- Olen tyytyväinen viime kesän 
saavutuksiini, niin ennätyksiin 
kuin kilpailuihin. Harmittamaan 
jäi vain se, kun en päässyt juok-
semaan piirinmestaruuskisoissa 
tonnia, Pinja sanoo.

- Pärjäsin suht’ hyvin ja mita-
leita tuli 600 metriltä, 200 metrin 
aitajuoksusta ja 5-ottelusta

Pinjan ennätykset suorastaan 

ropisivat uusiksi ja ne ovat 
nyt 1000 metrillä 3:13.28, 800 
metrillä 2:35.43, 600 metrillä 
1:50.36  ja 2000 metrillä 7:05.01

- Ensi vuosi näyttää hyvältä ja 
olen varmasti mukana yleisurhei-
lussa. Tavoitteeni ovat parantaa 
ennätyksiä ja pärjätä kilpailuissa.

Harjoittelukausi on jo alkanut. 
Pinjallakin on tällä hetkellä use-
ampia valmentajia, mutta omaa 
henkilökohtaista valmentajaa ei 
vielä ole. 

Ruusu Juonala

Ruusu yleisurheilee ja pelaa ko-
ripalloa. Hän harrastaa liikuntaa 
tosi monipuolisesti.

- Ihan hyvin meni kisakausi, 
paitsi 200 metrin aidat pm-
kisassa, jossa kaaduin naa-
malleni viimeisellä aidalla. Se 
oli ensimmäinen kisani pitkis-

sä aidoissa, enkä kokemuk-
sen jälkeen tiedä koska tulee 
seuraava, Ruusu naurahtaa. 
Ruusu voitti piirinmestaruus-
kisoissa pituushypyn ja oli 60 
metrillä pronssilla sekä 60 metrin 
aidoissa myös pronssilla. Lisäksi 
vielä pidemmillä matkoilla 600 
ja 1000 metrillä pronssilla. 
Kesän jälkeen omat parhaat tu-
lokset ovat 60 metriä 9.05, aitoen 
60 metriä 10.97 (Jymyn ennätys) 
sekä pituushypyssä 4.35.

- Ensi kesänä olen mukana 
ja piirinmestaruusmitaleista on 
tarkoitus taistella.

- Jarkko Kumpulainen valmen-
taa yleisurheilua ja koripallokausi 
on kuumimmillaan menossa, 
johon harjoittelu painottuu. 
Koripallo ja yleisurheilu täyden-
tävät hyvin toisiaan. Koripallossa 
valmentajana Jymyssä on Mika 
Hartonen.

Pinja, Nella ja Ruusu. Ja huikeasti mitaleja!

Kuuskytluku hurmailee vaan
Lauantaina 8.11. oli Ravintola 
Tehtaassa nostalgiaa, kun siellä 
ilakoitiin ja nautittiin 60-luvun 
malliin. Back to Sixties veti 
toistasataa henkilöä kaamok-
sen kaatajaisiin.

Oli kiva tavata tuttuja ja muis-
tella menneitä, osa porukoista oli 
tullut ihan varta vasten Orimat-
tilan ulkopuoleltakin moikkaa-
maan entisiä ja nykyisiä kamuja, 
joitten kanssa paistateltiin päivää 
nimenomaan kuuskytluvulla. Niin 
neitoja kuin jannuja oli mukana 
hengenheimolaisina. 60-luku on 
ollut Orimattilan nuorison voi-
man aikaa.

Illan musiikista vastasi Peter 
Helin Group ja sitten orimattilalai-

nen ikinuori Freeband, jossa tutut 
pojat soittivat kerrassaan upeasti. 
Veljekset Näveritkin olivat kuin 
silloin ennen, ainakin fiilis oli kuin 
60-luvulta. Myös kantritanssijat 
näyttivät parastaan.

Yleisö tykkäsi ja tanssi musiikin 
mukana. Kiitosta keräsi myös 
Tehtaan hyvä meininki ja palvelu. 
Ruokaa ja juomaa saatiin pöytiin 
riittävästi ja maistuvaisesti.

- Enemmän pitäisi järkätä just 
tällaisia tilaisuuksia ja nauttia 
niistä nimenomaan täällä Teh-
taassa, joka on upea paikka ja 
palvelut pelaavat. Orimattilalais-
ten kannattaa suosia kaikkia 
näitä ihania omia osaamisia, 
kiitteli neito Pakaan suunnalta.

Freeband aloitti esiintymisensä kello 22.30. Vanhat 
vallut vetivät kuin nuoruuden innolla ja hakkaavat 
kyllä mennen tullen monta nykybändiä. 
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Mascotista
lämmin-
vuoriset
jalkineet

Kenkätalo 
Mascotti
Erkontie 14, ORIMATTILA

S-marketin vieressä
av. ma-pe 9-16.30, la 9-14   puh. 040-558 6702

Tervetuloa

ostoksille!

Talvilaatua ja muodikkuutta Mascotista!

Tyylikkäästi miehille Lämpimästi joka jalkaan!
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Sinua palvelee:
Mammuttimyyjä Olli Kivi
p. 044 540 4000
olli.kivi@mammuttikoti.fi
Mammuttikoti.fi

VALITSE ITSE!
Sama talo. Sinun valinta. Mammuttimaisella laadulla. 

HIRSI puupinTA
puurunko

kivipinTA
puurunko

SÄHKÖ- JA KONEHUOLTO
Reijo Teva  P. 0500 428 488

reijo.teva@dnainternet.net

Lämmin
joululahjaidea!
Mitsubishi Electric FH
ilmalämpöpumput.

SELVÄÄ SÄÄSTÖÄ!
Suomalaisen kodin suursuosikki.

Nyt on sopiva
aika huollattaa

ilmalämpöpumput!

VALTUUTETTU
HUOLTOLIIKE

LT Orimattila Keskusta . 50,5m2

2h+kk+kph+sauna+terassi . 
Pohjakerroksen saunallinen kak-
sio lähellä keskustan palveluja. 
Vh. 83.500 € Pitsitie 7 C

KT Orimattila keskusta 71,5m2

3h+k+kph+vh+parveke. Rv.-74. 
Ylimmän kerroksen heti vapaa 
siistikuntoinen kolmio. Asunto 
kauttaaltaan remontoitu 2008. 
E=D. Vh. 81.900 € Palojoentie 3 C

KT Orimattila keskusta .. 70m2

3h+k+kph/wc. Tyylikäs näkö-
ala-asunto pääkadun varrella. 
Keittiö ja kph remontoitu 2010. 
Vh. 96.000 € Erkontie 13

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

Erkontie 18, 16300 Orimattila
Puh. 0400-904262
toimisto@asuntohelmi.fi
www. asuntohelmi.fi

KT Orimattila keskusta .. 88m2

3h+avokeittiö+sauna/kph/wc+-
vh+parveke. Tiilirakenteiseen 
pienkerrostaloon liiketilan pai-
kalle v. -03 rakennettu asunto. 
Käyttövesiputket ja ikkunat uu-
sittu. Myydään vuokrattuna E=D 
H. 112.000 € Erkontie 20

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

Sanna Nieminen
040-722 4589
sanna.nieminen@
asuntohelmi.fi

Nina Talikka
0440-127 444
nina.talikka@ 
asuntohelmi.fi

OKT Orimattila
Käkelä ..................114/185m2

5h+k+rh+s+2wc+varastoti -
laa+at. Paljon remontoitu kaunis 
ja tilava koti. Edullinen maaläm-
pö, varaava takka ja ilmaläm-
pöpumppu. Tontti 1170 m2. H. 
164.000 € Käkeläntie 51

Orimattilan keskustassa, Koski-
tie 1 A, kerrostaloasunto 108,0 
neliötä, 5h,k,kph, ylin kerros.

Hyväkuntoinen, iso ja valoisa 
huoneisto keskeisellä paikalla 
Lähdepuiston ja Palojoen kosken 
ääressä.

Näkymä parvekkeelta on eh-
kä yksi Orimattilan keskustan 
kauneimmista.

Iso huoneisto on alun perin 
muodostettu kahdesta eri 
asunnosta. Huoneistossa on 
runsaasti kaappitilaa ja iso 
lasitettu parveke, jossa voi 
nauttia vaikkapa syksyisin 

kuutamoilloista ja talvisinkin 
revontulista, jotka usein nä-
kyvät pohjoistaivaalla.

Lattiat ovat laminaattia ja sei-
nillä tapetti, kylpyhuoneessa on 
laattalattia.

Keittiön varusteet ovat hyvä-
kuntoiset, jääkaappipakastin, 
keraaminen liesi ja astianpe-
sukone.

Kylpyhuoneessa on erillinen 
wc, suihkukaappi, peilikaappi, 
pesukoneliitäntä.

Säilytystilaa löytyy alakerrasta, 
jossa on jäähdytetty kellari ja 
2 x häkkivarasto.

Mahdollisuus on myös läm-
pimään autotalliin.

Tähän isohkoon kerrostalo-
asuntoon kannattaa pysähtyä 
tuumailemaan ostopäätöstä, 

Koskipuiston suunnasta syntyy kaunis näky myös 
kerrostalolle.

Upea ja iso lasitettu parveke tarjoaa tilat moniin hetkiin ja vaikkapa illanistujaisiin.

sillä hinta on kohtuullinen joka 
tavalla. Saat tarvittaessa lisää 
infoa, sovi myös henkilökoh-
tainen esittely.

Asunto sopii pariskunnalle, 
joka tarvitsee enemmän tilaa 
vaikka yritystoimintaan, tai 
sitten lapsiperheelle, jossa 
kaivataan omia huoneita.

Keskustan kaikki palvelut ovat 
kilometrin säteellä. Luonto puh-
keaa ensimmäisenä keväällä 
kukkaan Lähdepuistossa, jossa 
sorsat ja muut vesilinnut ilakoi-
vat syksyyn saakka. Varsinkin 
keväisin on upeaa katseltavaa, 
kun Palojoki tanssii tulvien ker-
rostalon ohitse.

Kysy lisää: Orimattilan OP-
Kiinteistökeskus Oy, Erkontie 
11, kiinteistönvälittäjä LKV Juha 
Siivonen, puh. 050 597 0070, 
juha.siivonen@op.fi

www.opkk.fi

Kierrätys kunniaan!
Autetaan yhdessä Mannatorin kautta
Lokakuussa tuli kaksi vuotta 
täyteen, kun Mannatori aloitti 
Orimattilassa, Erkontie 12:n 
alakerrassa. Toiminta perustuu 
hyväntekeväisyyteen, lahjoituk-
siin ja auttamiseen.

Mannatori auttaa tänä päivänä 
satoja ihmisiä, jotka saavat apua 
elämiseen ja jaksamiseen, kun 
työttömyys koettelee tai perhei-
tä rikkoontuu, myös tulipaloissa 
kotinsa menettäneitä autetaan. 
Hätä on Suomessakin yleisen 
taloudellisen tilanteen takia li-
sääntynyt ja siksi nyt tarvitaan 
lisää auttavia käsiä.

- Mannatorille voi lahjoittaa 
hyvää ja käyttökelpoista tava-
raa myyntiin. Otamme vastaan 
kaikenlaista tavaraa ja myymme 
niitä eteenpäin edullisesti. Ihan 
nuppineuloista huonekaluihin ja 

kaikkea siltä väliltä, selvittää 
myymäläpäällikkö Sanna-Mari 
Pirkkalainen.

- Myyntituotoilla autamme hei-
tä, joilla on puutetta. Annamme 
käyttötavaroita, samoin tarjoam-
me kerran viikossa ruoka-apua 
pitkäaikaistyöttömille.

Mannatorin ruokajako kosket-
taa aina vaan enemmän ihmisiä, 
joiden toimeentulo on heikko. 
Tarjolla enimmäkseen kuiva-
ruokaa, mm. leipää, säilykkeitä, 
jauhoja, ryynejä ja puurohiuta-
leita, joita on aina saatavana. 
Viikoittain vaihtelevia tuotteita 
ovat maidot, mehut, rahkat, jo-
gurtit, salaatit, tomaatit, kurkut. 
Joskus tarjolla on myös juustoja, 
grillitassuja ja kyljyksiä.

- Milloin mitäkin saadaan, ne 
tulevat pääasiassa suomalaiselta 

elintarviketeollisuudelta lahjoi-
tuksina, Sanna-Mari listaa.

Mannatori myös työllistää 
pitkäaikaistyöttömiä ja auttaa 
heitä työllistymään vapailla 
työmarkkinoilla.

Tule mukaan!

Mannatori pyytää Sinuakin aut-
tamaan. Lahjoita ja vie hyvää 
käyttötavaraa myyntiin Manna-
torille, jossa tuotteet myydään 
eteenpäin.

Mannatorilla on myynnissä mm. 
laadukkaita huonekaluja, joita 
on saatu lahjoituksina. Kaikki 
huonekalut on puhdistettu, pesty 
myös kangasosat, lakattu ja öl-
jytty tarvittaessa. Ne ovat oivaa 
kierrätystavaraa, sopivat taatusti 
moniin koteihin, joissa on tarvetta 

hyväkuntoisista huonekaluista. 
Samalla säästetään rahaa ja 
luontoa, kun kierrätetään.

- Yksi hyvä esimerkki autta-
misesta on ihana mummu Nas-
tolassa, joka laittaa Mannatorin 
avustamana jouluruuat lapsille, 
joiden rikkinäisissä perheissä 
ei ole muuten jouluisia ruokia. 
Jouluruuat ja pikku paketit saa-
vat lasten silmät säteilemään, 
Sanna-Mari sanoo.

- Autamme perheitä Orimatti-
lassakin aina tarpeen mukaan.

Mannatorin kautta menee jon-
kin verran apua myös ulkomaille. 
Tavoitteena on lähiaikoina saada 
hankittua kaksi ompelukonetta 
Intiaan, jotta kaksi perheenäitiä 
pystyisi ompelemalla elättämään 
perheensä muuten köyhissä 
oloissa.

Mannatorilla on tarjolla myös 
vuokrapöytiä kirpputorimyyntiin. 
Nyt saa vuoden loppuun kolmen 
viikon pöytävuokrauksen kah-
den viikon hinnalla. Vaaterekillä 
myyntipöytä maksaa 20 euroa 
viikko ja ilman rekkiä 15 eu-
roa. Siinä voisi olla ideaa itse 
kullekin viedä hyvää tavaraa 
kirppismyyntiin ja saada niistä 
pikkuisen joulurahaa itselleenkin.

- Varsinkin näin joulun alla on 
hyvä kaikkien auttaa lähimmäi-
siään ja luoda sitä oikeaa joulu-
mieltä niin itselle kuin muillekin, 
Sanna-Mari suosittaa.

- Kierrätys kunniaan ja voi tul-
la tänne shoppailemaan. Tämä 
on monellekin aarreaitta, josta 
saa edullisesti hyvää materiaa-
lia moneen tarpeeseen, vaikka 
vaatteiden tuunaamiseen!

Mannatorin ilme on uudistunut ja tavaravalikoimaa löytyy kuin pienestä tavarata-
losta. Sisään pääsee myös takapihan kautta, jossa ei ole portaita.
- Tervetuloa shoppailemaan ja lahjoittamaan, hyvää mieltä on tarjolla meille kai-
kille, Sanna-Mari toivottaa. 

Upea ja iso
kerrostalokoti

Vinkki uuteen kotiin
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Morjens ja
olkaapas hetken kilttejä, sillä 
nyt on hurjan paljon tonttuja liik-
keelle, niitten normaalien lisäksi. 
Nyt jaksaa jaksaa vaan jouluun 
saakka, jotta saapi edes jotain. 
Edes suihinsa.

* * *
Viime kerran hevospaalu, eli se 
sähkötolppa keskellä pyörätietä 
Sampolan suunnalla, oli aihe-
uttanut puhelun ihan Kremlistä 
päätoimittajalle. Yhteistuumin 
kait todettiin päällikkötasoilla, 
että maakunnallinen sähköyhtiö 
ei vaan ole ehtinyt vielä tolppaa 
siirtämään.

Varokaa nyt kuitenkin, kun 
siellä päin humalassapäin 
pyöräilette päin tolppaa.

* * *
- Jokos sinä Eetvartti olet va-

rannut kerrostalotontin Hennasta 
niin kuin SRV on tehnyt? 

- No enpä ole, mutta tuskin 
äsärveekään sen enempää sinne 
suuntaan haikailee. Varaus on 
varaus ja ei vielä kerro ja velvoita 
enempää. Joten voit ittekin va-
rata Hennasta tontteja, ei tartte 
silti ostaa. Silmänlumeeksi. Siitä 
vaan kaupungintalolle tekemään 
varauksia. Heljä ja Tiina opastaa 
kyllä.

* * *
Itäkeskuksessa on Kaivopuistos-
sa hiljaista. Tyhjä penkki oottelee 
istujiaan. Kaikki toivo on mennyt, 

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: Esa Lehtipaino, Lahti
Jakelu: Lahden Jakelut Oy
Porvoon Mediajakelu

JAKELUHÄIRIÖT

03-872 130
JOKA TALOUTEEN
Orimattila, Artjärvi,
Myrskylä, Pukkila lisäksi 
Villähde keskusta, Kreivilä
Noutojakelussa: Kehräämö 
ja K-Supermarket Orimattila.
Jakelupainos:

n. 11.800 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
17.12.2014

Orimattilan
Kehräämö,
Pakaantie 1

www.ravintolatehdas.fi

TEHTAAN
PIKKUJOULUBUFFET
VIELÄ LA 22.11. JA

LA 29.11. KLO 18-22

ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ
AVOINNA 12-17

Pöytävaraukset ja tiedustelut
www.ravintolatehdas.fi

0103274400 TERVETULOA!

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

Kotiesittely ja mittauspalvelu.

ORIMATTILAN KAIHDIN
Myyntinäyttely: Orionpolku 4

Puh. 03- 777 4183

Myytävänä OK-TALO
3h+k+s, kph

86 m2 /111 m2, lapsiystävällisellä 
alueella Orimattilan
Käkelässä, Jennynkuja 4.
Heti vapaa omakotitalo etsii uutta 
omistajaa. Puutarhatontti 1190m2. Talossa on varaava takka ja ilmaläm-
pöpumppu, myös sähkölämmitys. Pienet lämmityskulut. Sisäremonttia 
on tehty hiljattain. Kuntotarkastus 2011. Hp 129.500,-
Soita ja kysy lisää Tuijalta 044 0196961.

Selvänäkijä
Stiina Sahari
0700-9-3009
Selvänäköä ja tarot-
tulkintaa sydämen rakkaudella
Soita nyt tai ota numero talteen vastaisuuden
varalta. 2,32€/min+pvm PL50 Hki25
www.tarjasahari.net/stina-sahari/

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

Palvelemme teitä ma-pe 7-17

 sähköurakointi

 varastomyynti

Tiesitkö, että jos me 
oikeesti meinataan 
pärjätä Orimattilassa, 
niin pitää myös ostaa 
täältä. Se koskee myös 
virkamiehiä ja päättäjiä, 
jotka liian usein näky-
vät Lahden suunnassa 
ostoksilla. Oi voi...

kun Pepperrooni lopetti. Ei ole 
enää istujia… Tosi surullista.

* * *
Salmelan liikuntapuisto rakkaalla 
Artjärvellä on sitten valmis. Jip-
pii! Eetvarttikin kävi yksi kaunis 
sunnuntai paikalla ja kuvasi uutta 
ihanuutta. Ainakin 200 henkeä 
oli liikuttuneina, mutta eivät ha-
lunneet kuvaan mukaan, etteivät 
naapurit näe ja ala kiusaaminen.

* * *
Ai, juu. Tämä piti jo aikoja sitten 
ilmoittaa, kun se on nykyisin 
muillakin niin tapana. Meikä tu-
lee nyt kaapista ulos ja ilmoittaa 
olevansa julkihetero. Se siitä ja 
koittakaa ymmärtää.

* * *
Talvirenkaat pitäisi kait vaihtaa. 
Yks kiva Kirsti kertoi, että hän 
vaihtaa vasta sitten talvirenkaat 
autoon alle, kun eka kerran on 
poikittain Iivosen ahteessa Art-
järventiellä.

* * *
Entä tämä tieopaste Puistotiellä? 
Katso tarkkaan mitä havaitset 
kuvassa, meneekö nyt ihan kaik-
ki kohilleen? Käänny oikealle, 
siellä ajokielto, sitten yllättäen 
kaista yhtyykin…

* * *
Oheinen nuoripari löytyi Eetvartin 
ystävän arkistosta. Kuka pitkä-
tukka on kuvassa kauniin neidon 
kera? Neidonkin voi tunnistaa.

Ekana tunnistanut saa yhden 
olusen Tehtaan hanasta. Mutta 
vain yhden ja yhdelle Eetvartin 
piikkiin. Kyseinen pari on jo neli-
senkymmentä vuotta kihnannut 
yhdessä. Onneksi olkoon!

* * *
Back to sixties tempaistiin 
taannoin Kehräämöllä. Siellä 
meikäkin tuuletti rakkaittensa 
kanssa. Ja monta tuttua viiletti 
mukana. Oi sitä ihanata 60-lu-

kua, onneksi sain olla muka-
na. Niistä muistoista voisi joku 
HooTee kirjoittaa joskus tähän 
lehteen? Ilman sensuuria tietty. 
Olisi kylillä keskusteltavaa, heh.

* * *
Pikkujoulujen aikaa mennään. 
Meikälläkin on luvassa useampi 
tonttuilta. Hirviporukan pippalot 
on ne, joissa vaaditaan kuntoa, 
ainakin seuraavina päivinä. En-
tisaikaan vaadittiin vielä mies-
kuntoakin, mutta se on muisto 

vain. Ei tule enää kuin tippa ja 
sekin silmästä.

* * *
Hälyyttävä uutinen. Onko Artjär-
vellä vanha kunnan rantasauna 
myytävänä, kun kaupunki tar-
vitsee rahaa? Olisikohan syytä 
nyt lomauttaa jokusia?

* * *
Tuollaisia tempauksia. Nautitaan 
taas. Jos et aja, niin ota.

E E T V A R T T I

Penkki seisoo tyhjänä Kaivopuistossa.

Salmelan ulkoilupuistossa pitäisi kuvata yöllä. Riista-
kameralla. Sais jonkun kuvaan.

Muistoja, muistoja… Kaunista.

Minne mennään? Opastusta oikeaan?



12 19.11.2014

(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Avaa tili!
Saat 12 kk
korotonta

maksu-
aikaa!

Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

SILMÄLÄÄKÄRIT

To 20.11. Jukka Siitonen
To 27.11. Aleksi Sarkola
Ma 1.12. Ilkka Puusaari
Pe 5.12. Aleksi Sarkola

osta 1
saat 2

tai..

kaikki kehykset

-50%

HUOM! La 22.11.

avoinna klo 10 - 13

tai..

Alennuksen saat ostaessasi kehykset
ja linssit, ei muita alennuksia.

Inventaarioisku!

S-market Orimattila, puh. 010 229 0276
Palvelemme ma-pe 9-19, la 9-16

www.hairlekiini.fi
facebook.com/hairlekiini

Schwarzkopf
BonaCure

Color Freeze
tai Repair Rescue
LAHJAPAKKAUS

22,90
(norm. 28,00)

Lahjavinkki:

LAHJA-
KORTTI

Lisää 
erilaisia 

joulupakkauksia 
liikkeessämme 
- Tervetuloa 

tutustumaan!

Goldwell
Dualsenses

Color Extra Rich
tai Rich Repair

LAHJAPAKKAUS

19,00
(norm. 25,50)

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

Orimattilan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV

• Orimattila, Artjärvi,
 Myrskylä, Pukkila

Erkontie 11, 16300 Orimattila
Puh. 010 257 1558, Fax. 010 257 1584

avoinna ma 10-18, ti-pe 10-16.30

 • Omakotitalot

Orimattila, Pakaa okt 140/168 m2

Pakaantie 760. 4mh,oh,k,kkh,s,wc,la-
sitettu kuisti. E*. Tällä kiintestöllä on 
tilaa! Tarvitset sitä sitten harrastuksiin 
tai työskentelyyn kodin yhteydessä. 
Laaja piha-alue, jossa kaksi kotaa toi-
sessa glillaat ja toisessa saunot. Kyl-
pypalju kruunaa rentoutumishetken. 
Lisäksi ruunsaat moninaiset raken-
nukset, erillinen toimistotalo 70m2, 
autotalli, perinneaitta ja hallitilaa. Melt-
ti/Orimattila. Mh. 176.000 €. 517057

Orimattila, Peltola okt 127 m2

Ohrakuja 3. 5h,k,s,wc. ei e-tod*. Ti-
lava talo peltolan alueelta. Taloa kun-
nostettu vuosien varrella, mm. käyt-
tövedet, lämmitysjärjestelmä ja ikku-
nat sekä ovet uusittu. pintaremontilla 
talosta voi laittaa mieleisensä. Meltti/
Orimattila. Mh. 120.000 €. 693058

Orimattila, Mäntylä okt 119/176 m2

Muurarinkuja 6. 4h,k,kph,s,at,varasto. 
ei e-tod*. Tilava talo lähellä kouluja 
ja keskustan palveluja. Oma tasainen 
tontti 1705 m2. Katto uusittu 2006. 
talon yhteydessä autotalli ja varasto. 
Siivonen/Orimattila. Mh. 119.000 €.  
 519132

Orimattila, Koivula okt 114/134 m2

Jalavakaari 6. 4h,k,rt,wc,kph,sauna, au-
totalli. ei e-tod*. Tässä koti kaikenikäisil-
le. Tilat yhdessä tasossa. Koulut ja kes-
kustan palvelut lähellä. Talossa uusittu 
mm. käyttövesiputket 1993, lämmi-
tyskattila 2009, pesuhuone- ja wc-tilat 
-13. Öljykeskuslämmitys, oma tontti 
840 m2. Kohde vapautuu heti. Mattila/
Orimattila. Mh. 132.000 €.   692065

 • Erillistalot

Orimattila, Keskusta et 110 m2

Kylätie 5 C. Oh,3mh,k,wc,kph,sau-
na,autokatos. A2007*. Asunto-osa-
keyhtiön helppous yhdistyy omako-
titalon asumisväljyyteen. Perusteel-
lisesti kunnostettu asuinympäristö 
ja talo. Rauhallinen ympäristö, jossa 
tilaa niin lapsille kuin aikuisille. Ai-
noastaan n. 1km Orimattilan keskus-
taan, kouluihin ja liikuntapaikkoihin. 
Siivonen/Orimattila. Mh. 145.000 € 
Vh. 156.979 €. 514514

 • Kerrostalot

Orimattila, Keskusta kt 108 m2

Koskitie 1 A. 5h,k,kph. D*. Hyväkun-
toinen ja valoisa huoneisto keskeisellä 
paikalla Lähdepuiston ja kosken ääres-
sä. Huoneistossa on runsaasti kaappi-

tilaa ja iso, lasitettu, parveke. Mah-
dollisuus lämpimään autotalliin. Sovi 
henkilkökohtainen esittely. /Siivonen/
Orimattila. Mh. 128.000 €. 519535

Orimattila, Keskusta kt 76 m2

Kuohutie 4 B. 3 h,k,kh,vh,lasitettu par-
veke. C*. Huoneisto huipulta, hissitalon 
5. ylimmästä kerroksesta. Kauppa tien 
toisella puolella ja keskustan palvelut 
noin 300 metrin päässä. Tilava lasitet-
tu parveke länteen. Kylpyhuone laatoi-
tettu. Huoneisto on heti vapaa. Mattila/
Orimattila. Mh. 77.000 €. 503206

 • Vuokrataan

Orimattila, Keskusta kt 31,5 m2

Rantatie 10 C. 1 h,kk,kh. D*. VUOKRA-
TAAN siisti yksiö Orimattilan keskustas-
sa. Kaupat ja muut palvelut 300 metrin 
päässä. Huoneisto pintaremontoitu 
2012. Ei noustavia portaita. Huoneisto 
on heti vapaa. Mattila 050 570 2725/
Orimattila. Vuokra 390 €. 517490

Juha Siivonen
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 597 0070

juha.siivonen@op.fi

Jussi Mattila
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 570 2725

jussi.mattila@op.fi

Tarmo Meltti
Myyntineuvottelija
0400 347758

tarmo.meltti@op.fi

AUTO-
VAKUUTUS NYT 

-50%


