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- Minä olen
 mukana

- Katso lisää
 lehden
 sivuilta!

Orimattilan keskustan
kauppojen ja liikkeiden
JOULUNAVAUS
la 21.11. klo 10-14

Osallistu JOULUKISAAN
Löydä joulutontut, jotka

piilottelevat
kaupoissa ja
ratkaise joulun
salasanoma.
Katso lisää
sivu 5, ratkaise
missä Osku ja
Kalle piileksii...

S-ETUKORTILLA BONUSTA

Erkontie 16
Orimattilan S-market
avoinna ma-pe 9-17

la 10-15   
Tarjoukset voimassa 15.12.2015 asti
tai niin kauan kun tavaraa riittää.

KIPIN KAPIN HAKEMAAN

Redasin 120 tbl Omegat 60 kps.

Baba de 
caracol 
voide

34,90
(49,90)

Raakasuklaan
valmistuspaketti

NNNN JOULUNJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
HALVIMMAT TARJOUKSET

Laskee kolesterolin ja
homokysteiinin luonnollisesti

9,90
HINTAPOMMI

Kaikki tärkeät omegat 3-6-7-9 
samassa.

9,90
HINTAPOMMI

Korjaa ihon ongelmia. 
Ryppyihin maksaläiskiin.

23,90

Tee itse
terveelliset 
joulusuklaat.

(25.50) (19.90)

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä

ma-pe 9-16.30, la 9-14
Puh. 040-558 6702

Miesten MOKKASIINI

Koot 40-46

50€

Lämpimästi joka jalkaan
Kuoma
koot 22-49

Kuoma
nauhoilla

koot 36-42

Miehille
ruskea
41-45

Miehille
musta
41-46

 

 

 

 
 

       

       

      

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

99€
399€

449€
(549€)

Rosenlew 
pesukone RTT6124 
PESUMESTARI, A++ -energialuok-
ka, B -linkoustulos, Linkous max. 
1200 k/min, Täyttömäärä 6 kg, 
Iso LCD-näyttö, Äänitaso pesussa 
58 dB(A), leveys 40cm, syvyys 
60 cm, korkeus 85cm.

Sony tv KDL40R453 
40” FUL-HD LED-TV 100HZ kuva-
tekniikalla. antenni ja kaapeliver-
kon teräväpiirtovirittimet.

399€
(549€)

Electrolux ZB3002 
varsi-imuri 
Ergorapido 2 in 1-akkuimurissa 
on moottoroitu suulakkeen harja, 
kätevä 180 astetta kääntyvä suu-
lake, kaksi tehotasoa sekä ladat-
tava 12 voltin NiMh-akku. Nauti 
joustavan ja käytännöllisen var-
si-imurin vaivattomuudesta. 

Rosenlew 
keraaminen 
monitoimiliesi 
5 Vuoden takuu, leveys 50 
cm, kiertoilma, kolme uunipel-
tiä, helposti puhdistettava 
uunin luukku.
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Kiitos Pärhä Oy:lle

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

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

Kuntalaisaloite Tietävälän
koulun puolesta Allekirjoita!
Katso lisää ja allekirjoita: www.kuntalaisaloite.fi

Sorajalosteiden ammattilainen Pärhä Oy Heinämaalta on 
symppis yritys, kun se jakaa heijastinliivejä ja heijastimia 
koululaisille ja asiakkailleen. Pari vuotta sitten yritys lahjoitti 
heijastinliivit kaikille Heinämaan koulu-
laisille sekä hiljan heijastimet Päiväkoti 
Onnenpotkun lapsille ja nyt lokakuus-
sa Pete Pärhä kävi Virenojan koululla 
jakamassa heijastimia lisää. Samalla 
koululaiset saivat nähdä, miten ison 
kuorma-auton hytistä näkee tielle ja 
varsinkin suojatielle.

Pärhä Oy välittää kaikista tiellä 
kulkijoista ja haluaa, että kaikki ja-
lankulkijat ja pyöräilijät erottuvat näin 
syyspimeälläkin.

Kiitos Pärhä Oy:lle loistavista heijas-
timista ja heijastinliiveistä!

Normakin sai 
Pärhä Oy:ltä 
oman heijasti-
men.

Ei oikein hanskassa
Pikkuinen Extraa saa tämän tästä yhteydenottoja, että pitäisi 
kirjoittaa siitä ja siitä, kun muut tahot eivät noteeraa asioita ja 
varsinkin päättäjät eivät kuuntele. Unohtavat kait äänestäjänsä 
samana päivänä, kun heidät on valittu luottamustehtäviin?

Eniten pyyntöjä tulee tarttua Orimattilan kehnoihin terveys-
palveluihin ja päivystyksiin. Harvoin niistä kuulee kiitosta 
keneltäkään. Nythän se Harri Korvan alulle panema kun-
talaisaloite on edelleen käsittelemättä valtuustossa, vaikka 
se piti käsitellä viimeistään 10.10.2014.

Toinen, joka puhuttaa, on Henna ja siihen tulisi puuttua 
lähes joka numerossa. ”Yli kymmenen vuotta Hennaa on 
suunniteltu ja siihen on rahaakin uponnut jo monta miljoonaa 
ja mitään ei ole saatu aikaiseksi”. Näin todetaan ja tuohon 
on helppo yhtyä, kun se on faktaa.

Kolmantena ihmettelynä on ollut välinpitämättömyys Ori-
mattilan kaupungin yritystonttien ja yrityshallien suhteen, kun 
kaikki oma toiminta on sysätty kuin maton alle ja Ladecin 
hoidettavaksi. Sinne uppoaa kuin suohon n. 400.000 euroa 
vuositasolla ja kunnon tuloksia ei ole syntynyt.

Pennalan alueelle on ollut tulossa isojakin yrityksiä ja yhä 
”neuvotellaan” Kärkkäisen suuren logistiikkahallin tontista, 
kun sitä ei ole vieläkään pystytty hoitamaan kotiin, vaikka 
Kärkkäinen ilmoitti jo kesällä 2014 halunsa rakentaa Pen-
nalaan. Muitakin vastaavia esimerkkejä löytyy…

Avoin kysymys kuuluu, että miksi Orimattilassa ei osata 
hoitaa näitä asioita tehokkaasti? Onko kaikki huomio suun-
nattu vain Hennaan? 

Yritykset ovat yhteiskunnan selkäranka. Ilman niitä ollaan 
hukassa.

Siivoamista riittää
Sitten pienempää möhläystä, joka näkyy usein katukuvassa. 
Sen nimi on siivottomuus, joka paistaa keskustan alueella 
monin paikoin.

On järjetöntä miten isotkin koululaiset heittelevät roskat 
käsistään minne vaan ja lopun edestä räkivät koko ajan 
tielle. Eikö kouluissa ole enää minkäänlaista tapakasvatusta, 
kun sitä ei monilla näytä kotonakaan olevan?

Roskien lisäksi myös rikottuja pulloja ja lasinsiruja lojuu 
teillä ja keskustan kiinteis-
töjen nurkissa. Miksi niitä 
pulloja pitää rikkoa? On niin 
turhauttavaa touhua tämäkin, 
kun taas sai siivota jonkun 
rikkomat pullot Myllylän 
koulun läheiseltä pyörätieltä.

Reijo Välkkynen, 
www.olanextraa.fi

Rikotuista pulloista on 
vaaraa.

Nyt nousee kuorma korkealle
ja tavarat kulkevat reippaasti!
Uutta nostovoimaa saatiin 
Orimattilaan rutkasti lisää, 
kun Kiinteistö Kane hommasi 
vaihtolava-auton isolla tavara-
nosturilla. Nyt voi tavaraa nostaa 
ensin kyytiin ja kuljettaa asiak-
kaan luokse ja mikä parasta, 
kuorma voidaan nosturilla purkaa 
sopivaan paikkaan tai nostaa 
vaikkapa suoraan katolle!

- Meiltä on usein tiedusteltu 
nostopalveluja ja itsekin sitä tar-
vitaan omissa kaivontekohom-
missa, joten sellainen systeemi 
piti hankkia, selvittää Kari Laine 
Kiinteistö Kanesta.

- Lokakuun puoli välissä otettiin 
käyttöön kuorma-auto ja nos-
turi, joilla pystyy tekemään ja 
ajamaan raskaitakin kuormia. 
Nytkin pitää toimittaa painavia 
kaivonrenkaita asiakkaalle, 
joten tavaranosturi tuli hyvään 
tarpeeseen.

Juuri kymppivuotiskatsauksen 
puhtaasti selvittänyt Effer 310 
tavaranosturi kantaa 31 tonni-
metriä. Se nostaa helposti 1500 
kiloa painavan tavaraerän tai 
kappaleen 14,5 metrin pääs-
tä. Nosturilla pääsee 16 metrin 
korkeuteen, joten nosturissa on 
tehoa ja kantavuutta.

- Efferillä voi nostaa melkein 
mitä vaan, esimerkiksi raken-
nustarvikkeita työmailla. Se on 
katsastettu myös asennusnos-
turiksi, joten sillä voidaan tehdä 
teollisuushallissakin asennustöi-
tä, jos pitää kannatella tai vaihtaa 
komponentteja, Kari sanoo.

- Sitten voidaan noutaa leikki-
mökki kuorma-autolla ja asettaa 
se pihassa nosturilla heti oikealle 

paikalleen. Samoin voidaan nos-
taa kattotiilet tai -huovat suoraan 
katolle isoissa erissä.

- Tavaranosturi toimii myös 
henkilönostimena, jolloin pääs-
tään korkealle hommiin vaikkapa 
puunkaatoon, tekemään kattojen 
pesua ja rakennusten rännien 
puhdistusta.

Kari kertoo, että jos kuor-
ma-autolla pääsee lähelle koh-

teeseen, niin silloin ahtaissakin 
paikoissa voidaan toimia, jopa 
neljän metrin tilassa lyhyillä ket-
juilla onnistuu tavaroitten nosto.

- Kiinteistö Kane palvelee kul-
jetus- ja nostohommissa koko 
eteläisen Suomen alueella. Nyt 
rakennusfirmat ja teollisuusyri-
tykset voivat ottaa yhteyttä, sa-
moin yksityiset, jotka tarvitsevat 
isompaa kuljetusapua ja nosturia, 

niin kannattaa ottaa yhteyttä. 
Minulle voi soittaa numeroon 
040 546 3076 ja sovitaan 
hommista.

Kiinteistö Kane hoitaa myös 
lokakaivojen tyhjennykset se-
kä vesikaivojen rakentamiset ja 
korjaukset. Kaikki löytyy netistä: 

www.kiinteistokane.fi

Jari Kokko ja tavarataksi ovat valmiina kuljetushom-
miin.

Iso tavaranosturi toimii kauko-ohjauksella. Se nostaa tavaraa jopa 16 metrin 
korkeuteen, joten sen toimintakyky on melkoinen.

Tavarataksi
hoitaa myös
kuljetuksia
Kiinteistö Kanen kanssa kimpassa 
toimiva Orimattilan Tavarataksi 
hoitaa kaikki kuljetukset, jotka 
sopivat isoon Mercedes Benz 
Sprinter-pakettiautoon.

- Kun kuljetusta tarvitaan 
isommille tavaroille, jotka eivät 
suosiolla mahdu omaan autooni, 
niin silloin Kane hoitaa homman. 
Ja sitten taas päinvastoin minä 
kuljetan Kanen kautta tulevia 
pienempiä kappaletavaroita, 
kertoo Jari Kokko Orimattilan 
Tavarataksista.

- Tarjoan yksilöllistä kuljetus-

palvelua pakettiautolla. Tuomme, 
haemme ja viemme tavarat niin 
kuin tarvitaan. Oli se sitten pik-
ku paketti tai isompi tavara, joka 
mahtuu pakettiautoon, niin palvelu 
pelaa aina reippaasti. Palvelua 
voivat tilata niin yksityiset ihmiset 
tai sitten yritykset, jotka tarvit-
sevat tavaroitten rahtaamista 
paikasta toiseen.

- Auto ja kuski ovat paljon lii-
kenteessä, joten parhaiten meikä-
läisen tavoittaa numerosta 0400 
716 083. Soitto vaan, niin pan-
naan hommiin vauhtia, Jari lupaa 
vuosien ammattikokemuksella.

Orimattilan Tavarataksi liikennöi 
päivittäin Orimattila-Lahti-Hollola 
akselilla, joten kannattaa kysellä 
kuljetuspalveluja.

Valtuustoaloite yritystonteista
Kaupunginvaltuutettu Jussi Karisen (kok+kd) valtuustossa 
5.10.2015 tekemä valtuustoaloite yritystonttien hankkimiseksi. 

- Toivottavasti saadaan konkreettista toimintaa asiantilan kor-
jaamiseksi, muuten menee maine ja työllisyyden parantaminen 
ei etene ainakaan tätä kautta, Jussi Karinen toteaa.

Valtuustoaloite

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuuston jäsenet esitämme val-
tuustoaloitteena seuraavaa:

Orimattilan kaupungilla ei ole tarjota ydinkeskustan eikä Sampolan 
”pohjoisosien”, Lahdentien ja Helsingintien varrelta yrityskäyttöön 
sopivia tontteja.  Ainoa poikkeus ovat  Pennalan tontit, jotka ovat 

hehtaariluokkaa, etäällä asutuksesta ja näin vaikeita pk-yrityksille 
sekä palveluille.

Esitämme, että kaupunki pikimmin selvittää keskustaajamas-
sa mahdolliset tontit ja tonttien hankintamahdollisuudet sekä 
tarvittavat kaavamuutokset (esimerkkeinä selvitettäviksi mm. 
vanha linja-autoaseman paikka, Lidlin-Koivuhovin välinen alue,  
Tokmannin ja TB:n väli jne.).

Tutkitaan ja kehitetään myös pohjoinen tieyhteys Sampolasta 
Lahdentielle.

Yhteenvetona tulee erityisesti selvittää tonttien hankinta ja kaa-
voitus keskustan, Sampolan, Lahdentien ja Helsingintien suuntaan. 
Tonttien markkinointi ja myynti tulee olla ammattimaista.
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HK:n 400 g
UUNILENKKI

Marinoitu broilerin
RINTALEIKE

EDAM saksal.
JUUSTO

Täytetty SUPER-
LIHAPIIRAKKA

RUOKAPERUNA
2 kg pss

kg kg kplkpl 6,991,00 4,99 3,90 1,79

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

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

5h+k+rh+s+2wc+varastoti-
laa+at. Paljon remontoitu kau-
nis ja tilava koti. Edullinen maa-
lämpö, varaava takka ja ilma-
lämpöpumppu. Tontti 1170 m2.
H. 158.000 € Käkeläntie 51
 

 

OKT Orimattila 
Koivula .................123/146m2

5h+k+khh+kph+sauna+2wc. 
Rv.2015. Erillinen vanhempi 
autokatos/varasto. Omatalon  
rakenteilla oleva uusi koti vaik-
kapa lapsiperheelle. Arvioitu 
valmistumisaika 12/2015. Maa-
lämpö. Suojaisa tontti 1201m2 
rajoittuu osin puistoon. 
H.265.000 € Kuusikaari 4
Es su 22.11. klo 13.30-14 

OKT Orimattila 
Peltola ..................109/159m2

4h+k+s+khh+2wc+vh+auto-
katos+varasto, pihavarasto. Rv. 
2013. Ei e.tod. Lattialämmitys 
sähköllä+varaava takka, edul-
liset lämmityskustannukset.
Tontti 1200 m2. Myös vaihto 
pienempään mahdollista.
H. 228.000 € Äestäjänkuja 3

OKT Orimattila 
Kankaanmäki......135/180m2

4h+k+2wc+s+varasto-/har-
rastetiloja. Rv.1951. Vuosien 
saatossa remontoitu ja kunnos-
teltu okt. Sähkölämmitys sekä 
tulisijoja ja ilmalämpöpumppu. 
Tontti 2620m2. H. 144.000 € 
Jäkäläkuja 2

OKT Orimattila 
Arola .....................105/168m2

4h+k+kph/wc+s+wc+at+va-
rastotilat. Vehreällä 1271 m2 
rinnetontilla tilava talo, rv.-57. 
Kunnostuksia tehty vuosien 
varrella, mm. keittiö- ja kylpy-
huoneremontti sekä ikkunat 
ja käyttövesiputkistoja uusittu. 
Pinnat pääosin vanhoja, mutta 
siistissä kunnossa. H. 135.000 € 
Arolantie 21

 

OKT Orimattila 
Pakaa ..................... 23/149 m2

4h+k+s+kph+khh+2wc. Hallira-
kennus  146 m2. Rv.2011. Mah-
dollista rakentaa yksi huone 
lisää. Ei e-tod. Maalämpö, 
vesikiertoinen lattialämmitys. 
Tontti 1,145 ha. Porakaivo ja 
jätevesille pienpuhdistamo. 
Pihalla tekolampi ja iso kas-
vihuone. Vapautuu nopeasti. 
H.285.000 € Männistöntie 91
Es su 22.11. klo 14.30-15
OKT Artjärvi 
Suurkylä ..............121/134m2

4h+k+khh+s/kph+2wc+3vh, 
autotalli. Rv.-02. Sähkölat-
tialämmitys, varaava takka. Jär-
vimaisemat. Tontti 1980m2.
Mh. 166.000 € Loukkaantie 1 

OKT Artjärvi 
Vaivalankylä ........... 75/95m2

Vanha maatilan pihapiiri, jossa 
päärakennus (2h+k+kph/wc). 
Rv.1910 +toinen pienempi okt 
(2h+k+sauna)+aitta, navetta. 
Tontti 0,5 ha. Myydään irtaimis-
toineen. Mh. 80.000 €
Tottilantie 190 Artjärvi

 

KT Orimattila 
keskusta ..................... 58,5m2

2h+k+sauna+parveke. Rv.-89. 
Hissitalon kolmannen kerrok-
sen mukava saunallinen kaksio 
aivan keskustassa. Taloyhtiössä 
käyttövesiputket uusittu. Heti 
vapaa. Vh. 114.000 € Tullintie 4
ES su 22.11. klo 12.00-12.30
KT Orimattila 
keskusta ..................... 47,5m2

2h+kk+kph+parveke. Rv.-74. 
Nätti pintaremontoitu hissita-
lon kaksio. Yhtiössä mm. käyt-
tövesiputket ja ikkunat uusittu. 
Myydään vuokrattuna. el=C. 
Vh. 68.500 € Palojoentie 5

KT Orimattila 
keskusta ..................... 71,5m2

3h+k+kph+parveke. Rv.-74. 
Putkistot ja ikkunat uusittu. 
Avara läpitalon huoneisto, 
vapautuu nopeasti. el=F. 
Vh. 69.900 € Palojoentie 1 C

KT Orimattila 
keskusta ........................ 70m2

3h+k+kph+parveke. Heti vapaa 
tilava kulmahuoneisto keskus-
tan palvelujen vieressä. Edullinen 
vastike vain 2 €/m2. Talossa mm. 
käyttövesiputket ja ikkunat uusittu. 
El=D. Vh.74.500 € Erkontie 20

KT Orimattila 
Jokela ............................. 74m2

3h+k+kph/s+vh.  Saunallinen 
päätyasunto. Lasitetulta par-
vekkeelta puistomaiset näky-
mät. el=D2007. Vh.88.000€  
Koskitie 3

KT Orimattila 
keskusta ........................75m2

3h+k+kph/wc+vh+parveke. Rv.-
74. Julkisivuremontti ja ikkunoi-
den uusinta sekä putkiremontti 
tehty. Taloyhtiön saunaosastolla 
uima-allas. El=F Mh.78.900 € Vh. 
86.484 € Tullintie 5

RT Myrskylä 
keskusta ........................ 51m2

2h+avokeittiö+sauna+varasto. 
Rv.-99. Kaunis koti keskustan 
palvelujen vieressä. Vastike vain 
66,30 €, sähkölämmitys, vesi 
kulutuksen mukaan. Vapau-
tuu tarvittaessa nopeastikin. 
Vh.89.000 € Oikopolku 2 A 

 

RT Orimattila 
Käkelä ......................... 74,5m2

3h+k+s+wc+vh. Rv.-72. Kau-
nis ja valoisa vuosien saatossa 
remontoitu rivitalon pääty-
asunto. Iso takapiha-alue. 
Rauhallinen sijainti, keskustan 
palveluihin alle kilometri. el=E. 
Mh.110.922 € Vh.112.000 € 
Käkeläntie 32
Es su 22.11. klo 12.45-13.15

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

Terttu
Nieminen
LKV

Sanna
Nieminen

Nina
Talikka

040-829 0403
terttu.nieminen@
asuntohelmi.fi

040-722 4589
sanna.nieminen@
asuntohelmi.fi

0440-127 444
nina.talikka@ 
asuntohelmi.fi
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Marenki leipoo herkut
- kahvipaikka kutsuu!
Kahvila-konditoria Marenki 
S-Marketin kauppakeskuksessa 
on monille tuttu paikka poiketa 
kahville ja samalla hyvä syy naut-
tia leipomoherkkuja! Siellä monet 
myös tapaavat, koska Marenki 
on kiva paikka jutella kavereitten 
kanssa ja parantaa maailmaakin. 
Ollaan ihan Orimattilan sydä-
messä, jonne Extraakin kipaisi 
lakkaviinerikahville ja kyseli 
Marengin kuulumisia.

Marenki oli aikanaan Pekan 
Leivän kahvila ja Pia Hihnala 
osti sen vuonna 2002. Silloin 
oltiin säästöpankkitalon kul-
mauksessa, ja S-Marketin 
laajennuksen myötä Marenki 
siirtyi uuteen kauppakeskuk-
seen vuonna 2011.

Pia on ammatiltaan kondiittori 
ja opiskeli leipomoalaa Lahden 
Salpauksessa. Hän siirtyi Ma-
renkiin kahvilayrittäjäksi van-
hempiensa leipomosta.

- Tykkään yrittäjäntyöstäni, sillä 
tässä on jokainen päivä erilainen, 
kun on sekä asiakaspalvelua että 
itsenäistä työskentelyä kakkujen 
ja leivosten parissa. Saa kokeilla 
jatkuvasti uusia reseptejä, suun-
nitella ja ideoida tuotteita, Pia 
sanoo.

Kahvilassa on noin 50 asia-
kaspaikkaa ja Marenki työllis-
tää Pian lisäksi kaksi vakituista 
työntekijää ja lisäksi kahvilassa 
on silloin tällöin työharjoittelijoita 
kouluista.

Kahvilassa on joka päivä tarjolla 
tuoretta kahvia ja monipuolisia 
herkkuja. Muun muassa erilaiset 
pulla- ja viinerituotteet, leivok-

set, kakut suolaiset kahvileivät, 
salaattiannokset ja paniinit.

- Saamme asiakkailta hyvää 
palautetta ja kiitosta. Se on 
merkki siitä, että me olemme 
palvelleet hyvin ja tuotteet ovat 
maistuvaisia.

Leivonnaisia
voi myös tilata

Pia kertoo, että Marenki valmis-
taa tilauksesta kakut, voileipä-

kakut sekä muut suolaiset ja 
makeat leivonnaiset kaikenlaisiin 
tilaisuuksiin, muun muassa syn-
tymäpäiville, valmistujaisiin ja 
muihin juhliin ja tapahtumiin.

- Valmistamme asiakkaiden 
toiveiden mukaan myös erikois-
kakut. Tuotteet voidaan noutaa 
täältä kahviostamme. Kakkuti-
lauksia voi kysyä nopeallakin 
toimitusajalla, sillä pyrimme aina 
hyvään palveluun.

- Leipomostamme saa mm. 

täytekakut, hyydykekakut, voi-
leipäkakut ja leivonnaiset. 

- Kannattaa ottaa yhteyttä ja 
tilata kakut Marengin leipomos-
ta. Voi pyytää kakkutarjouksen 
myös soittamalla. Piipahda meillä 
kahvilla, niin jutellaan samalla 
kakkutilaus kuntoon, Pia suo-
sittaa.

Marenki löytyy myös netistä, 
josta voi katsoa lisää:
www.kahvilakonditoriamarenki.fi

- Tule käymään kahvilla, meillä viihdyt varmasti, sanovat Pia Hihnala, Sanna Jaati-
nen ja Nea Vestman.

Kaupunki julkaisi
yritystontti- ja
toimitilarekisterin
Orimattilan kaupunki julkaisi 
kotisivuillaan orimattila.fi pieni-
muotoisen vapaiden yritystilojen 
ja -tonttien rekisterin.

- Idea tietojen keräämisestä 
ja toimitilarekisterin päivittämi-
sestä syntyi Orimattilan kau-
pungin elinkeinotyöryhmässä 
loppuvuodesta 2014, selvittää 
elinkeino- ja kehittämisjohtaja 
Kimmo Kuparinen. 

Orimattilassa sijaitsevien ti-
lojen, tonttien ja kiinteistöjen 
omistajille lähetettiin vuoden 
2015 elokuun lopussa kirje, 
jossa kerrottiin tyhjien tonttien 
ja toimitilojen kartoittamises-
ta yrittäjyyden ja työllisyyden 
tarpeisiin. Kirjeen mukana lä-
hetetyllä toimitilan ilmoittamis-

lomakkeella haluttiin aktivoida 
ihmiset ilmoittamaan saatavilla 
olevista kohteistaan. 

- Orimattilassa olevat vapaat 
myytävät tai vuokrattavat ton-
tit ja toimitilat sekä kohteiden 
ilmoittajien yhteystiedot löyty-
vät nyt Orimattilan kotisivuilta 
Yrittäminen-osiosta, kohdasta 
Yritystontit ja toimitilat. 

Rekisterissä on tällä hetkellä 
6 myytävää kohdetta, 11 vuok-
rattavaa kohdetta ja 5 myytävää 
tai vuokrattavaa kohdetta. Tiloja 
ja tontteja on tarjolla monenlai-
sen yrittämisen, varastoinnin ja 
rakentamisen tarpeisiin. 

- Ajantasaisen ja päivittyvän 
rekisterin toivotaan toimivan 
linkkinä tiloja ja tontteja etsi-

vien ja tarjoavien ihmisten välillä. 
Orimattilan kaupunki ei vastaa 
siitä, ilmoittavatko henkilöt koh-
teistaan myös muualla. Kimmo 
sanoo. 

Oman myytävän tai vuokrat-
tavan kohteensa voi ilmoittaa 
täyttämällä ja lähettämällä sivulta 
löytyvän ilmoittamislomakkeen 
sähköpostitse: kimmo.kupari-

nen@orimattila.fi. 
Oman kohteensa ilmoituksen 

voi poistaa sivulta ottamalla 
yhteyttä: minna.nousiainen@
orimattila.fi, p. 044 781 3904.
Lisätietoja:
Elinkeino- ja kehittämisjohtaja 
Kimmo Kuparinen
kimmo.kuparinen@orimattila.fi
p. 0400 - 842 40

Kimmo Kuparinen kehottaa tutkimaan kaupungin 
nettisivuilta, jos siellä olevista kohteista löytyisi sopi-
vaa yritystilaa.
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Osta Orimattilasta
yrittäjiltä joulunakin

Se on aina kotiinpäin!

JOULUNAVAUS
Kehräämöllä la 21.11.
- wanhalla villatehtaalla taas
  tapahtuu monenlaista kivaa

 JOULUPUKKI vierailee
 ja jakaa karkkia klo 11-11.40

Erikoisliikkeissä paljon
 JOULULAHJAVINKKEJÄ jokaiselle
Kynttiläpaja Maria Drockila, Kivipaja Korutasku,
Pitsitupa, Käsityövakka ym. palvelevat aina ilolla!

KAHVITARJOILU klo 10-14
Käsityövakka tarjoaa hyvät kahvit
- myös markkinamyyjiä Puotikujalla
Tule mukaan joulumeininkiin!

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

www.hairlekiini.fi, facebook.com/hairlekiini

Schwarzkopf Bonacure
MOISTURE KICK tai

COLOR FREEZE
LAHJAPAKKAUS

19,90
(norm. 25,80)

Parhaat joululahjavinkit!
Osis+

SOFT GLAM
HIUSKIINNE

7, 50

S-market 
Orimattila
toivottaa
herkullista
joulua!

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

Joulupukki tavattavissa, ostetaan Orimattilasta!

Joulunavaus la 21.11. klo 10-14
Orimattilan kauppojen ja liik-
keitten joulunavaus lauantaina 
21.11. klo 10-14.

Luvassa iloista menoa ja tarjo-
uksia, arvontaa ja joulukisa, joka 
kannattaa bongata tästä lehdestä.

Joulupukki tavattavissa Keh-
räämöllä klo 11-11.40, Kärrytiellä 
klo 11.50-12.25, K-Supermarket 
klo 12.30-12.50 ja S-Marketin 
kauppakeskuksessa klo 13-14. 
Menossa mukana Orimattilan 
keskustan alueen kaupat ja 
liikkeet, Orimattilan kaupunki, 
Kehräämö ja Olan Extraa.

Kehräämöllä

on liikkeissä jo runsaasti jou-

luisia tarjouksia. Korutasku ja 
Kynttiläpaja sekä Käsityövakka 
ja Pitsitupa ovat tulvillaan mitä 
parhaimpia lahjaideoita. Muka-
na on myös useita joulumyyjiä, 
muun muassa Orimattilan yhtei-
set Martat jouluisine pöytineen. 
Toistakymmentä myyntipöytää 
notkuu jouluista ostettavaa. Kä-
sityövakka tarjoaa kahvit kello 
10-14.

Joulupukki on tavattavissa klo 
11-11.40. 

Kärrytien alue

Joulupukki saapuu Kärrytielle 
kello 11.50 ja juttelee Korva-
tunturin viime kuulumisia. Säh-

köasennus tarjoaa perinteiset 
joulukahvit ja VahvaTassussa 
on tarjolla glögiä ja pipareita. 
Samoin Siwassa on glögiä ja 
pipareita. Kärrytien liikkeissä 
on vain järkilahjoja, joten niitä 
kannattaa bongata pukinpussiin.

K-Supermarketissa tapah-
tuu joulunavauksessa: Lap-
set koristelevat joulukuusen 
klo 10 alkaen. Joulukuusesta 
asiakas voi valita sydämen, 
johon on laitettu orimattilalai-
sen vähävaraisen perheen tytön 
tai pojan ikä. Asiakas hankkii 
lapselle joululahjan, jättää sen 
K-Supermarketiin, josta MLL:n 
Orimattilan osasto noutaa lahjat, 
paketoi ja toimittaa perille.

Nastolan pikkupelimannit esiin-
tyvät K-Supermarketin aulassa 
klo 10, 11 ja 12 ja joulupukki 
vierailee klo 12.30-12.50.

S-Marketin
kauppakeskus

Joulupukki pyörii S-Marke-
tin kauppakeskuksessa kello 
13-14. Partanaama käy myös 
Mascotissa ja Musti & Mirrissä.

Caressa on maistatuksessa 
glögiä ja raakasuklaata. S-Mar-
ketissa ollaan joulumielellä ja 
hyviä tarjouksia talo tulvillaan.

Hairlekiini tarjoaa joululah-
jaideoita, samoin Seppälässä, 
Kenkätalo Mascotissa ja Musti ja 
Mirrissä on laadukkaita tuotteita 
jouluun. Harrin Peliparkin arvat 
tuottavat saajalleen jouluiloa!

Erkontiellä

on myös jouluista meininkiä. 
Perjantaina 20.11. klo 18 aikaan 
syttyvät perinteiset jouluvalot Er-
kontielle ja Kärrytielle. Silloin on 
kivaa jouluista meininkiä OP:n ja 
kaupungintalon välisellä alueella.

Erkontien liikkeet ovat myös 
joulumielellä 21.11. VeikonKo-
ne tarjoaa laadukkaita tuotteita, 
joista on iloa koko perheelle. 
Järkilahjoja suomeksi sanottuna. 

Joulupukki suosittaa tutus-
tumaan Orimattilan keskus-
tan kauppojen ja liikkeiden 
tarjontaan. Mieluusti ostetaan 

taas omasta kaupungista kuin 
muualta, sillä Orimattilaan jää-
neet eurot rakentavat taatusti 
hyvää meille kaikille! 

Joulunavauksessa on mukana 
yrittäjähenkinen joulupukki, joka 
jakaa karkkia kaikille kilteille.

- Kaupunki sponsoroi, Kimmo 
Kuparinen lupasi.

Joulupukilla on tulevana lauantaina huisketta, kun 
hän jakaa karkkia kilteille.
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Musti ja Mirri Orimattila

Toivottaa kaikille
Rauhaisaa joulua!

Myymälässä glögiä tarjolla joulukuun ajan!

JOULUKUUSSA PIDENNETYT/POIKKEUS AUKIOLOAJAT: 
SUNNUNTAIT 13.12 JA 20.12 OLEMME AUKI 11-16, MA 21.- KE 

23.12 KLO 10-20, TO 24.12 KLO 8-12, TO 31.12 KLO 8-18. 
TERVETULOA JOULUOSTOKSILLE LEMMIKIN KANSSA!

MUSTI JA MIRRI ORIMATTILA
Erkontie 16. 16300 Orimatiila. orimattila@mustijamirri.fi

avoinna: ark. 10-18, la 10-14, P.  044 771 9139

SEPPÄ KALLEN 
TONTTUPAJA  
la-su 12.–13.12. 2015
Päärniläntie 169,  Niemenkylä  Orimattila
Tonttupaja on avoinna la 12.12. klo 10 – 15
ja su 13.12. klo 10 – 15
Tervetuloa, jouluisille ostoksille Niemenkylään. 
Käsitöitä, leivonnaisia, joululahjoja, sepän töitä,
pajasinappia. Tönnön Myllyn tuotteita, hunajaa,
Ti-Pi laukkuja, koruja, kortteja, arvontaa, kukkia,
Aloe vera -tuotteet, joulumusiikkia ym. Vapaa pääsy. 

www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

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

Anna kotimainen
lämmin lahja

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

– Hyvää palvelua lähellänne –

Avaamme myymälän
valoisaan JOULUUN!

LAHJAIDEOITA:
- kauniit lyhdyt, kynttilät
- tontut ja enkelit
KAUNIIT SIDONNAT
arkeen-juhlaan-suruun

On aika Joulun odotuksen...Osallistu nyt
joulukisaan 
ja voita huippupalkintoja!
Orimattilan kaupat ja liikkeet 
järjestävät yhdessä Olan Ext-
raa -lehden kanssa lukijoille 
joulukilpailun, johon kaikki 
voivat ottaa osaa.

Jossain on piilotettuna ku-
vassa olevat joulutontut, Osku 
ja Kalle. Ne ovat kahdessa eri 
liikkeessä/kaupassa niin, että ne 
näkyvät myös näyteikkunasta 
sisään katsottuna. Sitten kil-

pailukuponkiin tulee tonttujen 
salakielellä jouluinen sanoma, 
joka pitäisi ratkaista…

Kisassa pitää löytää siis jou-
lutontut sekä ratkaista salasa-
noma.

Oikein tai edes sinnepäin rat-
kaisseiden osanottajien kesken 
arvotaan laadukkaita palkintoja, 
joita ovat lahjoittaneet viereises-
sä luettelossa olevat kampan-

jaliikkeet. Ovat meinaan hyviä 
palkintoja, joten tähän kisaan 
kannattaa osallistua!

Kun olet löytänyt Oskun ja 
Kallen ja sitten vielä ratkaissut 
tooosi helpon salasanoman, 
niin kiikuta kuponkisi johonkin 
seuraavista palautuspaikoista:

Kynttiläpaja Maria Drockila, 
K-Supermarket, Henriikka Oy, 
VeikonKone, Sähköasennus, Vä-

risilmä, Näkökeskus, Mascotti 
ja Terveyskauppa Care…

Joulukisa jatkuu 9.12. asti ja 
sen jälkeen suoritetaan arvon-
ta, jotta voittajat voivat noutaa 
palkintonsa vielä ennen joulua.

Voittajien nimet julkaistaan 
joulukuun Extrassa 16.12. 

Kiitos kaikille mukana oleville 
kampanjaliikkeille!

Nämä tontut, Osku ja Kalle, ovat joulukisan 
päätähtiä ja ovat hukassa jossain, toinen tois 
puolella jokkee ja toinen tois puolella, mutta ei 
Kehräämöllä… Aika veijareita ovat.

Joulukisan palkinnot
Mukana olevat kampanjaliikkeet lahjoittavat:
Sähköasennus Oy, lahjakortti 40 euroa.
Kynttiläpaja Maria Drockila, lahjakortti 
50 euroa.
Marenki, 2 kpl hyydykekakkulahjakorttia.
Musta ja Mirri, lahjakortti 20 euroa.
K-Supermarket, joulun herkkukori (arvo 50€)
Värisilmä, siivousainesetti, arvo n. 50 euroa.
Hellimö, lahjakortti yhteen vapaavalintaiseen 
hoitopisteeseen.
Hiusmuotoilu EijaS, Schwartzkopf FibreForce 
-tuotepaketti 40 euroa.
Kahvila Kuumakuppi, 3 kiloa kahvia.
Akku ja Varaosa, lahjakortti 30 euroa.
Huoltoasema Uuttu Oy, auton sisäsiivous-
paketti, arvo 60 euroa.
Hairlekiini, Schwarzkopf Bonacure lahja-
pakkaus 25,80 euroa. Sisältää BC shampoon 
ja hoitoaineen.
Seppälä Orimattila, 20 euron lahjakortti.
S-Market Orimattila, 30 euron lahjakortti.
Parturi-kampaamo Hiuspiste, lahjakortti 
hiusten leikkaukseen.
Autokoulu Baana, lahjakortti 100 euroa.
Kenkätalo Mascotti, lahjakortti 50 euroa.
Näkökeskus, 50 euron lahjakortti silmälasien 
hankintaan.
VahvaTassu, 30 euron lahjakortti.
Sarin Kauneussalonki, lahjakortti jalkojen 
hoitoon, arvo 50 euroa.
Orimattilan Teatteri, pääsylippuja, 2 kpl 
aikuisten näytelmään Jätinpesään 
ja 2 kpl lasten näytelmään Latoteatteriin.
Siwa Orimattila, 40 euron tuotekori.

Pitsitupa, nyplätty kirjanmerkki.
Alfa Mover, lahjakortti 50 euroa.
Henriikka Oy, joulukukkakori/istutus arvo 
40 euroa.
Terveyskauppa Care, merinovillatossut, 
arvo 30 euroa.
Käsityövakka, liina, arvo 40 euroa.
VeikonKone, Kenwood Blender tehosekoitin, 
arvo 69 euroa.
LähiTapiola, 2 kpl ensiapulaukkuja.
Parturi-kampaamo Lilja Halme, lahjakortti 
hiustenleikkaukseen.
Kukkakauppa ja Hautauspalvelu Diia Oy, 
lahjakortti 50 euroa.
Olan Extraa, 50 euron lahjakortti johonkin 
kampanjaliikkeeseen.
Lahjakortit käytetään ko. kampanjaliikkeessä.

Osallistu joulutempaukseen, saksi
tämä JOULUKISAN KUPONKI
Täytä se iloisin mielin, ratkaise mikä
on Osku ja Kalle -tonttujen jouluinen
salasanoma ja missä tontut luuraavat.
Tontut ovat piilossa Orimattilan keskustassa –

kahdessa liikkeessä, mutta eripuolella jokkee, mutta ei Kehräämöllä,

vinkkinä … Ratkaise salasanoma ja kerro missä tontut piileskelevät.

Riittää, kun löydät toisen tontuista ja osallistut arvontaan, jossa on

hirveesti laadukkaita palkintoja, joita kampanjaliikkeet lahjoittavat.

Mitä tässä lukee?
101521L2182522Ä28 1518913120T9121S201

.....................................................................................................

Tontut ovat piilossa: ..................................................................  

.....................................................................................................

Nimi ............................................................................................

Puh ..............................................................................................

Osoite .........................................................................................
Kilpailukuponkien palautuspaikat: Kynttiläpaja Maria Drockila, K-Supermarket, Henriikka 
Oy, VeikonKone, Sähköasennus, Värisilmä, Näkökeskus, Mascotti ja Terveyskauppa Care.
Kaikkien mukana olevien yritysten nimet ja arvontapalkinnot julkaistaan Extrassa 18.11. 
Joulukisa jatkuu ke 9.12. asti ja sen jälkeen suoritetaan arvonta, jotta voittajat voivat 
noutaa palkintonsa ennen joulua. Voittajien 
nimet julkaistaan joulukuun Extrassa 16.12. ja 
voitoista ilmoitetaan puhelimitse voittajille. 
Kiitos osanotosta!

Mukana
menossa myösHairlekiini lahjoittaa arvontaan nämä 

tuotteet.
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Onnenkenkä panostaa
lapsen iloon ja luovuuteen
Päiväkoti Onnenkenkä on uusi, 
yksityinen 35-paikkainen päi-
väkoti Orimattilan Pennalassa, 
osoitteessa Lautsillantie 25. 
Elokuun alussa Onnenkenkään 
saapuivat ensimmäiset lapset 
ja toiminta on lähtenyt kivasti 
käyntiin.

- Päiväkotimme arvoina 
pidämme lapsilähtöisyyden, 
myönteisyyden, kiireettömyyden, 
luovuuden ja ilon. Haluamme 
antaa lapsille turvallisen sekä 
virikkeitä antava kodinomaisen 
hoitopaikan, kertovat Tiina Hat-
tunen ja Sanna Keski-Luopa, 
jotka ovat koulutukseltaan so-
sionomeja (AMK). Yhdessä he 
omaavat vankan yli 20 vuoden 
kokemuksen varhaiskasvatuk-
sen alalta. 

Onnenkengän ideana on ilmai-
sutaito sekä draamakasvatus. 
Päiväkodissa leikitään paljon ja 
erilaiset roolileikit, ihanat has-
suttelut sekä esiintymiset ovat 
jokapäiväistä elämää.

- Onnenkenkä antaa iloisia se-
kä lasta kehittäviä kokemuksia 
leikin, draaman ja ilmaisutaidon 
kautta. Käytämme ratkaisu-
keskeisiä toimintatapoja, koh-
taamme lapset myönteisesti ja 
innostamme heitä käyttämään 
omia vahvuuksiaan.

Tiinan ja Sannan mielestä lapsi 
oppii leikin kautta vuorovaiku-
tustaitoja sekä ilmaisemaan 
tunteitaan. Leikki on lapsen 
luontainen tapa oppia ja toimia.

Myös päiväkodin satuhahmo 
Metsämörri on mukana touhua-
massa lasten kanssa.

Päiväkoti Onnenkenkä on 
avoinna maanantaista perjan-
taihin klo 6-17. Lisää infoa löytyy 
netistä: www.onnenkenka.com

- Mukaan mahtuu lisää lapsia, 
joten tervetuloa Onnenkenkään. 
Kannattaa soitella 046 9234114, 
Sanna ja Tiina toivottavat.

Onnenkengässä vietetään nyt 
marraskuussa mediakasvatus-
kuukautta ja tämä juttu on osa 
kokonaisuutta.

Onnenkengän pihassa on kiva leikkiä. Keinu on Rasmuksen mieleen ja Sanna 
antaa vauhtia.

Rasmus tykkää
Syyskuun alusta Onnenkenkään 
saapui nuori herra Rasmus, jo-
ka on heti eka kerrasta alkaen 
viihtynyt päiväkodissa. Kolme 
ja puolivuotias Rasmus asuu 
Orimattilan keskustassa ja käy 
päiväkodissa säännöllisesti.

Hän on innoissaan jo illalla, että 
taas aamulla pääsee Sannan ja 
Tiinan luokse päivähoitoon ja 
moikkaamaan kavereita. Van-

hemmille yksi Onnenkengän 
valintapointti oli, että lapsen 
luovuus on etusijalla, keskity-
tään lapseen ja ei ole mitään 
pakkojuttuja, vaan luonnollisuus 
on kaiken perusta. 

- Tykkään mennä sinne, kun 
siellä mennään metsäänkin 
Metsämörrin kanssa ja siellä 
näkee lehtiä ja sammalta, jos-
kus tunnistetaan eläimiä. Sitten 
metsässä syödään piparia ja juo-

daan mehua, Rasmus selvittää 
innoissaan.

Rasmus on jo katsellut tyttö-
jäkin ja kysyttäessä siitä, niin 
tulee vastaus nopsaan:

- Siellä on Lumi ja sitten Aada 
ja Suvi ja sitten neljäs tyttö, jonka 
nimeä en muista. Ne on kaikki 
kivoja ja me leikitään yhdessä.

- Onnenkenkä on hyvä hoito-
paikka, suositamme muillekin, 
Rasmuksen vanhemmat sanovat.

Evakkona
oli silloin
erilaista
Extraan soitti nainen, joka 
muisteli sodan aikaisia Suo-
men evakoita, jotka joutuivat 
pakenemaan Karjalan alueilta 
sotaa pakoon. Hän vertasi sil-
loisia evakoita nyt ulkomailta 
tuleviin pakolaisiin ja ihmetteli, 
että miksi nuoret miehet saapu-
vat tänne Suomeen, kun heissä 

ei ole merkkiäkään sodasta tai 
sen uhkasta. Ovat kuin lomalaisia 
hienoine vaatteineen ja kännykät 
mukanaan.
Hän totesi evakoista, että apua 
kyllä saatiin, mutta ei se ollut 
tuollaista yltäkylläisyyttä kuin nyt 
annetaan maahanmuuttajille.
Samaa mieltä ovat monet, mutta 
eihän näistä asioista saa ääneen 
puhua, kun joutuu rasisti-syyt-
teiden alaiseksi.

Karjalan evakko

- L u k i j a n   k y n ä s t ä - 
Tällä palstalla saa ottaa kantaa asioihin ja olla omaa mieltään, mutta 
ketään ei saa henkilökohtaisesti loukata. Asiattomia näkemyksiä 
ei julkaista. Mieluusti mielipiteet sähköpostitse, mutta voi sitä 
toimittajalle rimpauttaakin, jos ei muuten saa yhteyttä. Postitse: 
Olan Extraa, Raitakuja 1 as 3, 16300 Orimattila tai mailaten: 
reijomedia@hotmail.com

Itsenäisyypäiväjuhla

Tulevia kivoja jutskia…
Orimattilassa tapahtuu
20.11. Orimattilan joulukadun 
avaus klo 18.
21.11. Orimattilan kauppojen 
ja liikkeitten joulunavaus klo 
10-14. Katso lisää tästä lehdestä.
20.12. Eläinten joulurauhan 
julistus klo 18 Hevosklinikalla, 
Ravitie 3. Lisää ensi lehdessä.

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

Itsenäisyyspäiväjuhla Myllylän koulussa klo 12:30. Juhlakahvit 
klo 11:30 alkaen.

Juhlan teemana Orimattila 150 vuotta.
Järj. Orimattilan kaupungin kulttuuritoimi yhteistyössä koulujen 

ja yhdistysten kanssa

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

Luonnollinen Pandhy’s -sarja ei sisällä
säilöntäaineita eikä lisättyjä tuoksuja
ja väriaineita. Puhtaasta luonnosta
valmistetut voiteet ja mineraalimeikit!

 -tuotteet
 meiltä!

Tervetuloa tutustumaan ja ihastumaan!
Ps. Vielä ehditään sopimaan ihonhoito-
tai meikki-iltoja marras-joulukuussa...

Kauneutta LAHJAKORTILLA!
Aikuiselle naiselle tarjolla vain parasta.
Esimerkiksi Lab Division
Collagen Booster kasvohoito 110,-

Kärrytien liikkeissä
SINUA PALVELLAAN!

KÄRRYTI
JOULU
lauantaina 21.1
Joulupukki liikkuu Kärrytien
alueella klo 11.50-12.25.

 TARJOUKSIA!!

”Onnenkenkä antaa iloisia 
sekä lasta kehittäviä koke-
muksia leikin, draaman ja 
ilmaisutaidon kautta.
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ORIMATTILAN AKKU JA VARAOSA Oy Kärrytie 4. Puh. 040-584 2831
Tarjoukset voimassa lauantaina 21.11.

TURVALLISTA JOULULIIKENNETTÄTURVALLISTA JOULULIIKENNETTÄ

Lämmin auto ja
ikkunat auki.

Meiltä Calix ja Defa 
autolämpötuotteet.

PYYHKIJÄNSULAT
Sulkaparin ostajalle 
5l lasinpesunestettä

kaupan päälle

AKUN KUNTO
käynnistysakut

alk. 59,00 €, tarvittaessa 
testaamme vanhan

MUISTA TARKISTAA:

AJOVALOT
H7/H4 alkaen 2,90 €

muista myös tarkistaa
parkit ja vilkut

LASINPESU-
NESTE

3x4L 9,90 €

LAUANTAINA
21.11. JOKAISESTA

OSTOKSESTA
JOULULAHJA.

Poikkea katsomaan lahjavinkkejämme.

Lahjat tietysti paketoidaan valmiiksi.

Lahjakortti, sopiva lahja kaikille.

Tervetuloa

lahjaostoksille.

 

  

Uusi ilme kotiin Jouluksi 
...ja hyvät neuvot kaupan päälle

 

2990€
/rll

Boråsan 
Easy Up  

-mallisto vain

Lattia on kodin suurin 
sisustuspinta, tule valitsemaan

oma suosikkisi!

  UUTUUS!
Villeroy & Boch 

-laminaatit

Valitse tapettiisi 
nostalgiaa tai modernia

/rll

 

199€

Suihku-
nurkka  

85x85 cm

99€/kpl

Suihkuseinä  
kirkas/savu

65-75-85 cm

Suihku-
kaappi 

sadesuihkulla

399€
/kpl

/kpl

 

590€
/pll

Joulu-
koristeiden
tekoon
Spray maalit
kulta,hopea,
kupari

Käytävämatot
Jouluksi, kantattuna
mittojen mukaan

VÄRISILMÄ Orimattilan Tapetti ja Väri Oy
Kärrytie 3, Orimattila.

Käytävämatot
Jouluksi, kantattuna
mittojen mukaan

   Kärrytie 4, Orimattila P. 03-777 7444.

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

39,-

SÄHKÖASENNUSTYÖT

PALVELEVA SÄHKÖKAUPPA

03-7777444

SISUSTUSVALAISIMIA
UUTUUKSIA  TARJOUKSIA

KAHVITARJOILU
LAUANTAINA

21.11. -15
KLO 10-13

4.4444.4.

7774444444

LAADUKKAAT 
VALAISIMET

MONITOIMI-
TYÖKALUT

Ammattiliikkeestä laatua
työhön ja vapaa-aikaan

29,-TUNNISTIN
TARJOUS

Valaise kotisi!

Tarjous-

hinta

TERVETULOA

MUKAAN!

LED 
lamppu alk.  5,-
Jännitteen-
koetin 7,-
Liike-
tunnistin 13,-
Palovaroitin

 7,-
LED tunnelma-
pallot  13,-
Polkupyörän
etuvalo 14,-
Otsa-
lamput 12,50

TUNNELMA- JA JOULUVALOT
OVAT SAAPUNEET - IHASTU!

GARDEN
jatkettava LED
perussarja 40 lamppua .....30,-
LISÄSARJA
40 lamppua ...........25,-
SILJA LED
KYNTTELIKKÖ .......12,-
LED pikku
Rosa ENKELI ................4,- 

300TASKUTORTTU
& KAHVI

Kahvila
KUUMAKUPISSA

JOULUNAVAUS
lauantaina 21.11.-15

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUUUUUUKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

Tarvikkeet ja lelut

-20%

Joulunavauksessa
la 21.11. klo 9-13
tarjolla glögiä, pipareita, 

kahvia ja pullaa. Arvontaa!

Ei koske kissanhiekkoja. Tarjous voimassa la 21.11.

Lämpimästi 
tervetuloa!

Koirien kynsienleikkuu!!

EN REIPAS
NAVAUS
1. klo 10-13. Tule!
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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!
37-42
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PITSITUVASSA
Kehräämöllä

Puotikujalla, Pakaantie 1 

Laaja valikoima
nyplättyjä liinoja,

nyplättyjä joulukoristeita,
joulukortteja, T-paitoja,

malleja ym.

Joulua ja joulun tunnelmaa!
KÄSITYÖVAKASSA

Kehräämöllä, Puotikujalla, Pakaantie 1

ma-pe klo 11-17, la 10-15
su (14.12.-20.12.) klo 12-15

www.kasityovakka.com www.heinamaanpitsi.fi

Pitsitupa
avoinna

18.11. – 23.12.2015
ti – pe 11 – 17

la 10 – 14

Käsityövakassa
runsas valikoima
kauniita käsitöitä

pukin konttiin

Z U M B A A
nyt myös lapsille!
Alfa Mover liikuttaa paljon Ori-
mattilassa ja lisää on tulossa, 
kun vuodenvaihteen jälkeen 
Kehräämöllä alkavat Zumba 
Kids- ja Zumba Kids Jr-tunnit. 
Tavoite on selvä; kasvattaa 
lasten liikkuvuutta musiikin ja 
leikin avulla. Lasten zumbaa 
vetää tuttu ohjaaja Riia-Noore 
Haimo-Abiona, joka on vetänyt 
Alfa Moverilla zumbaa jo vuo-
desta 2011 alkaen.

- Meillä on kummassakin 
lastenryhmässä perusajatus, 
että ei ole tavoitteita, ei kil-
pailla ja ei mennä minnekään 
esiintymään, vaan tärkeää on, 
että kaikki lapset tykkäävät ja 
osallistuvat zumbaan sydämen 
riemulla, Riia-Noore sanoo.

- Me liikutaan ja leikitään 
hyvän musiikin tahdissa, joka 
on eteläamerikkalaista zum-
bamusiikkia, rockia ja muu-
takin musaa soi taustalla, kun 
tanssitaan ja ollaan yhdessä. 
Zumba tutustuttaa lapsia toi-
siinsa ja näin saadaan lapsille 
samalla sitä tärkeää sosiaalista 
kanssakäymistä.

Zumba Kids Jr starttaa heti 
loppiaisen jälkeen keskiviikkoi-
sin kello 16-16.45 ja se on 4-6 
-vuotiaille tytöille ja pojille. Kello 
17-18 jumppastudion valtaa-
vat 7-12 -vuotiaat Zumba Kids 

-ryhmäläiset, johon toivotaan 
myös runsaasti tyttöjä ja poikia 
mukaan. 

Alfa Mover tarjoaa liikuntaa 
myös senioreille. Zumba Gold 
on kevennetty zumba-tunti, 
joka sopii senioreiden lisäksi 
esimerkiksi raskaana oleville, 
kuntoutuville, ylipainoisille sekä 
kaikille, jotka haluavat liikkua 
vähän rauhallisempaan tahtiin 
peruskuntoa ylläpitäen ja ke-
hittäen. Tämä tunti ei sisällä 
hyppyjä. Tarjolla on tunti, jonne 
jokainen voi tulla, niin miehet ja 
naiset, kaiken ikäiset ja kokoiset.

- Hauskanpitoa lattarirytmien 
tahtiin. Tulkaahan kokeilemaan.

Zumba Gold on maanantaisin, 
klo 15-15.50.

- Kannattaa seurata Alfa Mo-
verin nettisivuja, joista löytyy 
lisää tietoa kaikista Alfa Moverin 
jumpista ja liikunnasta. Nyt mu-
kaan zumbaamaan myös kaikki 
lapset, toivottaa Piia Andelin.

- Jouluna voit antaa ystäväl-
lesi tai itsellesikin Alfa Moverin 
lahjakortin, joka tuo taatusti iloa 
ja hyvinvointia vuoteen 2016.

- Soita minulle ja sovitaan 
liikuntajutuista lisää. Liikun-
ta on ravinnon lisäksi kaiken 
hyvinvoinnin perusta. Me Alfa 
Moverilla haluamme palvella 
aina hyvin, Piia lupaa.

Riia-Noore on valmiina zumbaamaan.
- Tervetuloa mukaan nyt myös lapset, hän toivottaa!

Tea ja Ari lenkkeilevät
monta kertaa viikossa
Orimattilan Sähkö- ja Kone-
huoltokeskuksesta tutut Tea 
ja Ari Haakana käyvät sään-
nöllisesti lenkillä. Aviopari on 
hyvä esimerkki, miten voidaan 
yhdessä harrastaa ja samalla 
hoitaa kuntoaan ja terveyttään.

- Meidät löytää 3-4 kertaa 
viikossa noin 6 kilometrin 
juoksulenkiltä pururadalta. Ja, 
jos aikaa liikenee, on mukana 
viikossa myös salitreenipäivät 
ja uintia, Tea ja Ari toteavat.

Kun kysyy, että mistä se lii-
kuntakärpäsen purema heille on 
tullut, niin vastaus löytyy heti:

- Tyttäremme Riikan kannus-
tuksesta minä rupesin pudotta-
maan ylimääräisiä painokiloja 
pois. Hän opasti ja kehotti liik-
kumaan, tehtiin treeniohjelma ja 
ruokavalio, joilla tippuikin painoa 
10 kiloa. Samalla liikunnasta 
tulikin ihan elämäntapa. Riikka 
on tehnyt ohjelmia myös kave-
reille ja tutuille, Tea selvittää.

Ari toteaa, että tyttären kol-
mevuotinen opiskelu liikunta-
neuvojaksi ja personal traine-
riksi Varalan Urheiluopistossa 
innoitti hänetkin lähtemään 
lenkkipoluille ja salille.

- Hyvä kun on oma personal 
trainer, joka tarkastaa tekniikat 
ja tekee ohjelmia, Ari hymyilee 
tyytyväisenä.

Arin mielestä on tärkeää hoitaa 
kuntoaan, kun yrittäjän arki on 
välillä raskasta ja päivät joskus 
todella pitkiä. Silloin säännölli-
nen liikunta auttaa jaksamaan 
myös henkisesti.

- Olen samaa mieltä Arin 
kanssa, ja pysyy kilot kurissa 
ja muutenkin terveempänä, 
Tea lisää.

Ravintojutut ovat Tealla ja Arilla 
hanskassa.

- Meidän perheessä on aina 
syöty terveellisesti ja todella 
monipuolisesti, joten hirveäs-
ti ei ole tarvinnut ruokapuolta 
tarkkailla. Sokereita on vähen-

netty tietoisesti kyllä vuosien 
varrella ja lisätty hedelmiä 
entistä monipuolisemmin. Ruo-
ka-ajat ovat tärkeitä etenkin 
painon pudotuksen yhteydessä. 
Aiemmin työaikana ruoka-ajat 
olivat milloin sattui ja jouduin 
nyt oikein opettelemaan milloin 
syödään ja mitä, Tea naurahtaa.

Arin ja Tean mielestä liikunta-
paikat ovat Orimattilassa ihan 
hyvät ja tarjontaa riittää.

- Uimahallissa kävisimme 
useammin, jos siellä olisi no-
peille uimareille varattu erikseen 
oma rata, ja aamu-uintiaikoja 
kaivattaisiin.

He suosittelevat liikuntaa 

muillekin.
- Liikuntaa voi suositella 

kaikille ihmisille, koska jo-
kaiselle ihan varmasti löytyy 
sopiva liikuntamuoto ja siitä 
tulee todella hyvä olo. Itses-
tään huolehtiminen vähentää 
myös sairastumisia, parivaljakko 
toteaa.

Ampumaradan mäkiset maastot ovat tulleet tutuiksi Arin ja Tean lenkeillä.
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Kissen liikuntavinkit
Motivaatiosta
Syksyn alkaessa liikuntapaikat 
täyttyvät innostuneista liikku-
jista. Kesäkilot pois, kunto kat-
toon ja porkkanaa poskeen, 
uusi elämä alkaa (jälleen ker-
ran). Kaverikin käy salilla ja 
lääkäri taisi mainita, että olisi 
terveyden takia parasta lisätä 
liikkumista. Parin kuukauden 
päästä into kuitenkin laantuu. 
Tuli flunssa, vettä sataa, töissä 
on kiire, joulu tulee ja pikku-
jouluja piisaa. Jos sitten tam-
mikuussa uudestaan, joulukilot 
pois, kesäkuntoon ja mitä näitä 
nyt oli. Kuulostaako tutulta?

Liikuntaa aletaan harrastaan 
monista syistä: Terveys, kun-
non kohotus, painonhallinta 
tai vaikkapa kaverin kanssa 
tehty veto osallistua johonkin 
kilpailuun. Toiset liikkuvat pel-
kästään liikunnan aiheuttaman 
hyvän olon vuoksi ja toisille 
liikunta on tavoitteellisempaa. 
Jotta motivaatio liikkumiseen 
säilyisi ja siitä tulisi koko elä-
män kestävä tapa jota eivät 
flunssat, kiireet tai muut sei-
kat lopettaisi, täytyy muistaa 
muutama tärkeä seikka. 

Halun liikkua täytyy lähteä 
itsestäsi. Puolison vihjailut tai 
lääkärin neuvot eivät auta jos 
et itse oikeasti halua tehdä 
asian eteen jotain. Laji, jota 
kaverisi hehkuttaa, ei vält-

tämättä ole sinulle mieluisa. 
Media pursuaa fitnestä ja 
kuntosaliharjoittelua. Hieno 
harrastus, mutta jos kunto-
salilla olo ei ole sinun juttusi, 
et varmastikaan tule käymään 
siellä säännöllisesti. Onnek-
si lihaskuntoa voi harjoittaa 
muullakin tavalla. Liikunnan 
tulisi tuottaa mielihyvää, voi-
mistaa ja virkistää tai rauhoit-
taa ja rentouttaa. Se liikunta 
joka tuntuu hyvälle, on hyväksi, 
vaikka siellä epämukavuusalu-
eillakin on hyvä välillä käydä. 
Liikunnasta puhuttaessa on 
muistettava, että se ei ole yk-
sinomaan fyysistä terveyttä ja 
kuntoa. Toiset haluavat liikkua 
yksin, mutta useille ihmisille 
liikunnan vetovoimaisimmat 
piirteet löytyvät sosiaalisista 

ja psyykkisistä seikoista. 
Liikunnan täytyy myös so-
pia arkeesi ja ajankäyttöösi, 
jotta se toteutuu parhaiten. 
Moni aloittaa liikkumisen liian 
rajusti. Kalenteri ahdetaan 
täyteen liikuntakertoja, 
lähdetään kuntotasoon näh-
den liian rajusti liikkeelle ja 
unohdetaan palautumisen, 
levon ja ravinnon merkitys. 
Paikat kipeytyvät liikaa, ai-
heutetaan urheiluvammoja, 
sairastutaan, väsytään ja 
lopetetaan homma kesken.

Mielekkyydellä, maltilla, 
sopivilla tavoitteilla, huo-
mioiden oma elämänrytmi, 
ja tekemällä muutoksia 
pikkuhiljaa, saadaan mo-
tivaatio pidettyä paremmin 
yllä. Lajeja ja tapoja liikkua 
on lukemattomia. Ennakko-
luulottomasti kokeilemalla 
löydät oman tapasi liikkua. 
Kaikki ovat olleet jokaises-
sa lajissa joskus aloittelijoita 
eli uutta lajia kokeiltaessa ei 
tarvitse vielä taitoa osata. 
Uuden asian oppiminen on 
hauskaa ja kohottaa itsetun-
toa kummasti. Henkilökoh-
taisena valmentajanasi minä 
voin auttaa sinua löytämään 
omat tapasi liikkua. Saat 
motivoivaa ohjausta liikun-
taan ja kokonaisvaltaiseen 
hyvinvointiin turvallisesti ja 
luottamuksella, huomioiden 
elämäntilanteesi, toiveesi ja 
tavoitteesi. 

Liikuntaterveisin, Kisse
Hyvinvointivalmentaja, Pt

Toimimaton suolisto ja
     perästä sitten kuuluu...
Hei lukijani, olen Ami Jatila, ja 
kirjoittelen ravintoon ja hyvin-
vointiin liittyviä juttuja jatkossa

Extraan.
Valitsin ensimmäisen juttuni 

aiheekseni suoliston. Se on 
tärkein aiheeni ja siitä aloi-
tan aina ravinto-ohjaukseni 
asiakkaideni kanssa. 

Pidän todella paljon sanon-
nasta ” suolisto on ihmisen toi-
set aivot”, sillä se pitää täydel-
lisesti paikkansa. Toimimaton 
suolisto estää ravintoaineita 
imeytymästä ja saa muutenkin 
meidät voimaan huonosti.

On paljon ihmisiä, jotka kärsi-
vät selittämättömistä vaivoista. 
Monet vaivoista voivat johtua 
juuri suolisto -ongelmista. Oi-
reiden kirjo saattaa olla todella 
laaja, esimerkiksi ilmavaivat, 
turvotus, ummetus, löysät 
ulosteet, imeytymishäiriöt, 
painonmenetys tai vaikka 
ylipaino, vajaaravitsemus, 
väsymys, päänsärky, aller-
giat ja ruokahimot tai muut 
selittämättömät vaivat.

Ravintoaineiden imeytyminen 
verenkiertoon tapahtuu pää-
asiassa ohutsuolessa.

Ei varmasti ihan heti tule mie-
leen, että ohutsuolemme on 
3 6 kilometriä pitkä ja ravinnon 
kulku ruuansulatuskanavamme 
läpi kestää noin vuorokauden. 
Ei siis ole ihan sama millaista 
ruokaa syömme ja miten suo-
listoamme hoidamme. 

Paksusuolessa ei erity enää 
ruoansulatusentsyymejä, mutta 
paksusuolen runsas bakteeri-
kasvusto hajottaa vielä osan 
ravinnosta ja osallistuu tiettyjen 
vitamiinien valmistukseen. Sik-

si bakteerikasvuston määrällä 
ja laadulla on suora yhteys 
terveyteemme ja hyvinvoin-
tiimme - ja sitä kautta koko 
immuunipuolustukseemme. 

Olen suositellut nauttimaan 
maitohappobakteerivalmisteita, 
joilla oikean ruokavalion lisäksi 
korjataan ja normalisoidaan 
sekä rakennetaan hyvää bak-
teerikantaa suolistossa.

Mitä ei kannata syödä?

Kaikkein haitallisimpia suolis-
tolle ovat puhdistetut valkoiset 
vehnäjauhot ja niistä valmis-
tetut tuotteet kuten erilaiset 
pullat, leivokset, vaalea leipä, 
pasta ja valkoinen sokeri. 

Totuus on, että sokeri lisää 
elimistön tulehdusherkkyyttä, 
mikä saattaa altistaa suolis-
to-ongelmille.

Oikea ruokavalio tuo helpo-
tusta vaivoihin ja ruoansula-
tusta ja suolistoa hoitavia 
ruoka -aineita kannattaa suosia. 
Näitä ovat marjat, hedelmät, 
käsittelemättömät hapan-
maitotuotteet, vihannekset 
ja kasvikset.

On hyvä tiedostaa myös 
kuitujen merkitys suolistolle 
ja riittävä veden juonti.

Joskus tarvitaan lisäravintei-
ta, jotta keho saadaan autta-
maan itse itseään ja suolistoa 
toimimaan paremmin.

Moni saattaa saada jo pie-
nilläkin ruokavalion muu-
toksilla avun vaivoihinsa jo 
muutamassa

kuukaudessa. 
Niin, ja liikkuminen kannattaa 

aina, sillä liikunnan lisäämi-
nen lisää myös suoliston hy-
vinvointia.

Myönnän, että kaikki tämä 
vaatii sinnikkyyttä ja sitoutu-
mista uuteen ruokavalioon ja 
elämäntapamuutokseen.

Mikäli vaivat eivät ota helpot-
tuakseen, niin kaiken takana 
voi olla laktoosi-

intoleranssi (maitoallergia, 
maitoyliherkkyys). Keliakian 
oireet taas voivat olla turvo-
tusta ja erilaisia - hyvinkin 
hankalia suolisto- oireita.

Lupaan, että kaikki minkä 
teet oman suolistosi kunnon 
eteen, kannattaa. 

Tiedän kokemuksesta suo-
liston kunnon parantumisen 
ja toimivan ruoansulatuksen 
tuovan hymyn huulille...

Yhteenvetona vielä: Syö 
terveellisesti ja säännöllisesti, 
nuku hyvin, älä stressaa, liiku

ja pidä huolta henkisestä 
hyvinvoinnistasi.

Muista, että aika usein hyvät 
ravintotottumukset ja elämään 
suhtautuminen ovat verran-
nollisia terveyteemme.

Terveisin, Ami
ami.jatila.com

KIINTEISTÖ KANE

NOSTOVOIMAA
ja kuljetuspalvelua!

puh. 040 546 3076

EFFER 310
TAVARANOSTURI
- kantavuus
 31 tonnimetriä

Nostotehoa!
- jopa 14,5 metrin 

nostoetäisyys
16 m korkeuteen

Kysy lisää. Pyydä nosto- ja kuljetustarjous.

Vinkki uuteen kotiin

Rakenna Taivaanrantaan!
Taivaanrannan uusi asuinalue 
Nastolassa tarjoaa mitä hie-
noimmat paikat omakotitaloil-
le ja rivitaloille. Kymijärven ja 
Kärkjärven välittömässä lähei-
syydessä on myytävänä useita 
luonnonläheisiä tontteja, jotka 
ovat lähellä Villähteen keskustaa. 
Kärkjärven puolella on myynnissä 
myös omarantaisia tontteja.

- Mitä sanot upeasta 1184 
neliön loivarinteisestä tontista, 
jossa on rakennusoikeus 350 
kerrosneliölle, autosuojalle 50 ja 
talousrakennukselle 25 kerros-
neliötä hintaan 80.000 euroa?, 
kysyy Mika Nyman Orimattilan 
OP-Kiinteistökeskuksesta.

- Taivaanrannassa on parhail-
laan rakenteilla kunnallistekniik-
kaa sekä sähkö- ja lämpöliitty-
mät, jotka tuodaan tontin rajalle. 
Alueen tiealueiden rakentaminen 
on jo loppusuoralla. Tontti on 
rakennusvalmis keväällä 2016, 
joten nyt on oikea hetki tutustua 
alueeseen ja rakentaa kotinsa 
lähes unelmapaikkaan!

Alueelta on nopea yhteys 
Lahden moottoritielle, josta vain 
reilu tunnin matka Helsinkiin. 
Lähialueelta löytyvät monet 
palvelut, muun muassa Kaup-
pakeskus Karisma, Villähteen 
koulu ja päiväkoti noin 4,5-7 
kilometrin säteeltä. 

- Meillä on myynnissä 48 kpl 
luonnonläheistä tonttia ja 7 kpl 
rt/pt –yhtiöille varattua tonttia, 
joista tonteista esillä on 4 kappa-

letta  www.opkk.fi –sivuilla, jossa 
klikataan asunto- ja kohdeha-
ku, sitten tontit ja hakukenttään 
Nastola.

- Nyt on syytä olla nopea, jos 
haluaa rakentaa kotinsa upean 
luontomaiseman läheisyyteen. 
Myös rakennusyritysten kan-
nattaa tutustua Taivaanrannan 
mahdollisuuksiin, Mika toteaa.

Asuinalueen vierellä on hyvä 
uimaranta, jota tullaan kun-

nostamaan. Myös venepaikat 
soutuveneelle ovat lähistöllä. 
Kymijärven puolella on siistitty 
ranta-alueen puistoa ja polkua.

Esittelyt ja lisätietoja 0400 
347758 tai mika.nyman@op.fi

Orimattilan OP-Kiinteistökeskus 
Oy, Erkontie 11.

Koko alueen kattavan info-
paketin, hinnaston sekä tiedon 
vapaista tonteista saa Mikalta. 

Taivaanrannan 
alue sijaitsee 
aivan upealla 
paikalla luonnon-
helmassa.

Kesäkuva Kärkjär-
ven rannalta, 
jossa on myös 
Valtteri Bottaksen 
mökki. 
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- Morjens, sano
kommeet toisillensa ja Eetvartti 
kaikille kilteille. Nythän pukki 
taas kuulemma tulee jouluna-
vaukseen ja tietty halaa kaikki 
naispuoliset osanottajat. 

* * *
Aika moni on saanut pikavoi-
ton polliisilta Jokivarren koulun 
luona, jossa on 30 km/h nope-
usrajoitus. Eetvartti ei kuulu 
tuohon onnellisten joukkoon, 
sillä Ladassa on paljastin, joka 
vainuaa kaikki tutkat kilometrin 
säteellä.

Saisivat polliisit mittailla no-
peuksia myös Luhtikyläntiellä, 
jossa varsinkin Myllylän koulun 
kohdalla on usein ylinopeutta 
ajavia hennalaisia, jotka kaahaa-
vat sitä kautta viinakauppaan.

Sillä kohdin voisi olla vaikka 
hidasteet, jotta olisi turvallisem-
paa lapsille.

* * *
Hennassa on muuten pari 
kommeeta sorakuoppaakin jo 
valmiina, joten omasta takaa 
saadaan bulevardille hiekatkin, 
ettei tarvi ketään ulkopuolista 
pyytää hiekoittamaan. Varsin 
hyvältä näyttää siis, vaikka ei 
saatu edes junaseisaketta sinne. 
Kyllä sekin niin kyrsii.

* * *
Ei ihme, että osa Orimattilan 

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
Porvoon Mediajakelu

JAKELUHÄIRIÖT

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

n. 11.800 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
16.12.2015

Rakkaudesta liikuntaan!
Pakaantie 1,
Kehräämö 2. krs

www.alfamover.fi

Topintie 2, 16300 Orimattila

FYSIKAALINEN HOITOLAITOS

MUSCULUS
Erkontie 20, 16300 Orimattila Puh. (03) 777 3860

Sinun hyvinvoinniksesi
                  Johanna Kelokaski
Essi Kekoniemi Pentti Koskimaa

• Fysioterapia
• Lymfaterapia
• Kipuhoidot
• Huimaushoidot
• Akupunktio
• Kinesioteippaus
• Yksilölliset
 tukipohjalliset
• Hieronta
• Urheilufysioterapia
• Nivelmobilisointi
• Myös ilman lääkärin lähetettä

www.musculus.fi

Selvänäkijä 
Tuulia Mäntylä
Ajanvaraus 040-4108877

tai tuuma@suomi24.fi

Särkyjä,
vaivoja, tai 
sairauksia?
parantavavoima.com

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

Palvelemme teitä ma-pe 7-17

 sähköurakointi

 varastomyynti

KIINTEISTÖ KANE

PALVELU 
PELAA!

puh. 040 546 3076

 UMPI- JA
 SAKOKAIVOJEN TYHJENNYKSET
 VIEMÄREIDEN AVAUKSET
 VIEMÄREIDEN KUVAUKSET

Tarjolla mukavaa liikuntaa
SUOMI-TIKKAA heitetään

Kehräämöllä torstaisin klo 17-19.
3. krs. Tied. Pekka Löytty 044 3160 925

nuorista syrjääntyy, kun skeit-
tipaikan sohvakin on ihan peestä. 
Kyllä kaupungin tulisi hommata 
nuorille kunnon biletyskalusteet, 
jotta saavat mellastaa kunnolla, 

vai mitä?
* * *

Eetvarttikin narahti soittamaan 
ennustajalle, taisi olla joku Tarja 
Suhari nimeltään, ja tiedusteli 
lähinnä Orimattilan tulevaisuut-
ta. Tarja sanoi, että kyläpäällik-
könne valitaan johonkin uuteen 
isoon sotevirkaan ja sitten sa-
dan vuoden sisällä Orimattilaan 
kasvaa valtava asutuskeskus, 
arveli sen tulevan jonnekin 
itäosaan… Paskat, ei nähnyt 
Hennaa, vaan jotain Artjärven 
venäläiskylää. Sitten povasi vielä 
niin, että Kehräämöllä tanssitaan 
aina loppuun asti. No, saapas 
nähdä onnistaako Orimattilaa 
sittenkin.

* * *

Tällä kertaa lukijakisassa on 
väkeä enemmän kuin kuvaan 
mahtuu. 

1) Onko kyseessä Mutkatto-
mien Ruisrokki-konsertti?

2) Onko kuva Artjärvi-päiviltä 
ennen kuin aurinkoinen kunta 
pakkonaitettiin Orimattilaan?

3) Onko saatu riemukas tieto, 
että Orimattilaan tulee sittenkin 
vastaanottokeskus?

Oikeat vastaukset saa tällä 
kertaa kiikuttaa Kallen kaup-
paan ja tehdä samalla edullisia 
ostoksia! Parhaat taas palkitaan 
itsepäisyyspäivänä.

* * *
Oheisen kuvan lähetti Pakaan 
takaa itse nti Impi Umpilampi, 
jolla on jo parhaat rahalähdöt 
eittämättä jo takanapäin. Hän 
oli perunapelloltaan löytänyt 
melkoisen potaatin ja oli val-
lan ihastunut aimo jortikkaan ja 
pyysi kuvaa näyttämään myös 
kaikelle anovalle kansalle.

* * *
Eetvartti kipaisi kanssa Kuivan-
non kympin läpi, mutta nimeä ei 
löydy osanottolistasta, kun otin 
muuten vaan osaa. Hieno tapah-
tuma, on paljon naisia. Ja ihailin 
kuinka kauniisti Silja Meronen 
juoksee. Sittemmin sain kuulla 
Heinämaan yleisurheilupomolta, 
että Silja lopettaisi juoksu-uran-
sa, kun rasitusmurtumaa esiintyy 
aina vaan jaloissa? Se on kyllä 
melkoinen menetys, sillä Eetvartti 
on aina kannustanut Suomen 
naisurheilijoita ja toivoi Siljasta 
5000 metrille huippujuoksijaa 
aina Euroopan kärkeen.

Kolmiloikkaaja Kristiina Mäke-
län bongasi paikallinen kattotii-
litehdas Ormax +Juha, ja hyvän 
valinnan tekivätkin, kun lähtivät 
Kristiinaa sponsoroimaan. Kiitos 
siitä!

* * *
Tällaisia pölötyksiä. Ans kattoo 

kuka nyt naukuu jutuista. 

E E T V A R T T I

Hennassa on soramontutkin. Toivottavasti sinne saa-
daan kansainväliset mitat täyttävä crossirata.

Nuoriso suorastaan kärsii, kun sohvakalusto on pas-
kana ja vettä sataa.

Lukijakisan kuvassa hurrataan. Mistä on kyse?

Tällaisen aimo jortikan 
Impi-neiti löysi.

Kuivannon kymppi vetää ja siellä oli taas Eetvartin 
suosikkeja mukana.
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Työskenteletkö tietokoneella?

SÄÄSTÄ AIKAA JA 
RAHAA OFFICE 365 
-PALVELULLA!

Onko sinulla ongelmia tietoko-
neesi päivittämisessä, ohjelmien 
asennuksissa? Kaipaako tietoko-
neesi huoltoa?
Pikaisen ja kustannustehokkaan 
avun saat Aamoksen etähuollosta 
soittamalla 0400 972 165 tai sähkö-
postilla .

Meiltä saat myös toimintavarmat 
ja laadukkaat sekä uudet että 
käytetyt tietokoneet.

Ota käyttöön markkinoiden moni-
puolisin tiedonhallintapalvelu.
Palvelu sisältää: Yrityskäyttöön 
suunnitellun sähköpostin, kalente-
rin, työryhmäkalenterin, intranetin, 
tiedostojen varmuuskopioinnin, 
videoneuvottelun ja -kokoustami-
sen, video-opetus ympäristön sekä 
tiedostojen jakamisen. 

Kaikki tiedot ovat aina tallessa! 
Voit käyttää tietoja laiteriippumatto-
masti, mistä ja milloin tahansa.

Ja mikä parasta, palvelun hinta on 
edullinen!

TIETOKONEIDEN 
ETÄHUOLTOA JA 
KORJAUSTA

Aamos Oy
 

 
Olemme myös facebookissa!

Helpottaa tietotyötä,
tehostaa yrittäjyyttä  

ratkaisuissa. Ota yhteyttä. Tämän palvelun käyttöä et varmasti kadu!

ALKAEN VAIN
3,80
€/kk + alv.

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, Hietana okt 144/174 m2

Ratulan Myllytie 398. 6 h,k,s,ph,wc. ei 
e-tod*. Maatilan pihapiiri rakennuk-
sineen ja peltoalueineen. Tilan ko-
konaispinta-ala 4,886 ha, josta n. 1 
ha metsää ja n. 2 ha peltoa. Mattila/
Orimattila. Mh. 139.000 €. 546615

Orimattila, Peltola okt 127 m2

Ohrakuja 3. 5h,k,s,wc. ei e-tod*. 
Tilava talo peltolan alueelta. Taloa 
kunnostettu vuosien varrella, mm. 
käyttövedet, lämmitysjärjestelmä ja 
ikkunat sekä ovet uusittu, sekä aivan 
tuoreet laminaatit lattiassa. Siivonen/
Orimattila. Mh. 120.000 €. 693058

Myrskylä, Keskusta okt 90/140 m2

Tapiolankuja 1. 3h,k,s. ei e-tod*. 
Myrskylän keskustan tuntumas-
sa vankka kivitalo omalla 2040 m2 
tontilla. Lisäksi erilliset autotalli ja 
aittarakennus. Mahdollisuus nope-
aan laajakaistayhteyteen. Siivonen/
Orimattila. Mh. 128.000 €. 545730

Orimattila, Viljamaa okt 60/90 m2

Artjärventie 258 A. 4h,k,wc. ei e-tod*. 
Remontoitava talo, omalla 1278 
m2:n omalla tontilla Artjärventiellä 
Orimattilassa. Yläkerassa 1mh,ja 1 
kesähuone alakerrassa k,2h ja kph/
wc. Pihalla sauna ja varastorakennus. 
Sähkölämmitys ja lisäksi varaava uuni. 
Ikkunat uusittu Ensiesittely su klo 
13.00-13.30/Kärnä 040 5073610/
Orimattila. Mh. 75.000 €. 548146

 • Erillistalot

Orimattila, Keskusta et 93 m2

Kylätie 5. 3 h,k,s,ph,vh,wc. A*. Asun-
to-osakemuotoinen pientalo Orimattilan 
keskustan tuntumassa. Pieni piha-alue 
vaikka kasvimaata varten. Huoneistokoh-
tainen sähkölämmitys, lisäksi ilmaläm-
pöpumppu. Autokatos. Mattila/Orimattila. 
Mh. 108.017 € Vh. 118.000 €. 539112

 • Kerrostalot

Orimattila, Keskusta kt 104 m2

Elotie 7 A. 3h,avok,s,kph. ei e-tod*. 
Ainutlaatuinen ja hieno huoneisto ai-
van Orimattilan keskustan tuntumas-
sa. Sovi esittely. /Siivonen/Orimattila. 
Mh. 185.000 €. 548009

Orimattila, Keskusta kt 58,5 m2

Tullintie 6 as. 2h,k,kph,s. C2007*. 
Vehmaassa ja rauhallisessa ympäris-
tössa, aivan Orimattilan keskustassa 
sijaitseva asunto. Oman saunan läm-
möstä lasitetun parvekkeen suojaan 
ihailemaan puistoisia näkymiä. Huo-
neistoon kuuluu autotallipaikka. Heti 
vapaa. Siivonen/Orimattila.  
Mh. 99.000 €. 546169

Orimattila, Keskusta kt 55 m2

Koskitie 1 B. 2 h,k,kh,p. D*. Perus-
kuntoinen päätyhuoneisto. Tilava 
lasitettu parveke upein näkymin 
Koskipuiston suuntaan. Lattiat lauta-
parkettia. Kylpyhuone osin laatoitettu. 
Huoneisto on heti vapaa. Mattila/Ori-
mattila. Mh. 55.000 €. 544146

Juha Siivonen
Kiinteistönvälittäjä

 LKV
050 597 0070

juha.siivonen@op.fi

Mika Nyman
myyntipäällikkö

LKV, YKV 
AKA/ KHK yleis-

auktorisointi
0400 347758 

mika.nyman@op.fi

Jussi Mattila
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 570 2725

jussi.mattila@op.fi

Katso esittelyajat ja muut 
kohteemme osoitteesta 
www.opkk.fi/orimattila

mammuttikodin uusi kanttihirsi
 Muuttovalmis hirsitalo mallisuojatulla kanttihirrellä!

Uusi, raikas mallistomme nyt saatavilla. 
Ainutlaatuinen mahdollisuus täysin uudenlaiseen 
tyyliin Kanttihirrellä, tartu tilaisuuteen heti! 

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

Anna pakettisi valita
Orimattilan Tavarataksi
Tarjoamme yksilöllistä kuljetuspalvelua
Mercedes Benz Sprinter -pakettiautolla.

Tuomme,
haemme,
viemme
niin kuin
tarvitaan.

Päivittäin liikennöimme Orimattila – Lahti -
Hollolan alueilla. NYT PAKETIT KYYTIIN!

Jari Kokko 0400 716 083

SÄHKÖ- JA KONEHUOLTO
Reijo Teva  P. 0500 428 488

reijo.teva@dnainternet.net

Markkinoiden
tehokkaimmat!
Mitsubishi Electric FH
ilmalämpöpumput.

SELVÄÄ SÄÄSTÖÄ!
Suomalaisen kodin suursuosikki.

Nyt on sopiva
aika huollattaa

ilmalämpöpumput!

Ilmalämpöpumppu on koko
perheen joululahjavinkki!

(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

Kaikki
kehykset

Inventaario!

SILMÄLÄÄKÄRIT
Ti 27.10. Jukka Siitonen
Ma 2.11. Ilkka Puusaari
To 12.11. Jukka Siitonen
Pe 13.11. Ritva Lemola
Ma 23.11. Ilkka Puusaari
Pe 27.11. Aleksi Sarkola

KAIKKI

AURINKOLASIT

VÄHINTÄÄN

-40%

vähintään -60%
SUURI erä

-80%
Ostaessasi kehykset ja linssit.

-40%

-80%
SILMÄLÄÄKÄRIT:
To 12.11. Jukka Siitonen
Pe 13.11. Ritva Lemola
Ma 23.11. Ilkka Puusaari
Pe 27.11. Aleksi Sarkola
Ma 30.11. Jukka Siitonen

Avaa tili!
Osta nyt,

maksa 1. erä
maaliskuussa

2016!
SILMÄLÄÄKÄRIT:
To  19.11. Jukka Siitonen
Ma 30.11. Jukka Siitonen
Ke   9.12.  Ritva Lemola
Ma 14.12. Ilkka Puusaari
To  17.12. Jukka Siitonen

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

Hyvän palvelun liike!
Lämpimästi tervetuloa!


