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Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu 
Diia Oy

Lahjoitamme 19.11.-17.12.
välisenä aikana myydyistä
kukkakimpuista 10%
vähävaraisten lapsi-
perheiden hyväksi.

Paljon ihania jouluisia lahjatavara-
uutuuksia, sekä kukkia jokaiseen 

makuun. Tervetuloa!
Nettikauppamme palvelee 24h

JOULUKILPAILU
Missä luuraa
Osku-tonttu?
Katso kilpailusta
lehden sivulta 5.

Osallistu. Voita!

(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Erkontie 12, , ma-pe 10-17

kehykset ja linssit

-25%
-50%

-80%SILMÄLÄÄKÄRIT:
Pe 18.11. Aleksi Sarkola
To 24.11. Jukka Siitonen
Ma 28.11. Ilkka Puusaari
Ke 30.11. Ritva Lemola
Ke 7.12. Jukka Siitonen

(ostaessasi 
kehykset
ja linssit)

Seuraava 14.12.

Kenkätalo
MASCOTTI

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

ma-pe 9-16.30, la 9-14

Naisille NILKKURIT

Miesten ja naisten
NASTA-

LENKKARI

TULE JA HAE OMASI!

Lämpimästi Mascotista!

koot 40-46

NYT 

VAIN

36-46

Miesten kengät

20€

- Saimme vieläkin erän!!! Hae omasi!!!

Musta
36-41

Ruskea
37-42

Haljasnahkaa
Musta
36-41

 
 

 
 

 

       

       

      

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

Zanussi 
Keraaminen liesi 
ZCV540H1WA 
Tehokas ja helppokäyttöinen ke-
raaminen liesi. Nopea ja helppo 
puhdistaa. 56 litran uuni grillitoi-
minnolla. Jälkilämmön ilmaisin. 
Leveys 50 cm. Energialuokka A.

Electrolux 
Keraaminen liesi 
EKC603040W 
Laadukas keraaminen 
liesi, jomka lasi on 
helppo puhdistaa. 
Uunin mekaaninen 
lukitus suojaa lapsesi 
palovammoilta. Kier-
toilmatoiminto. Leveys 
60 cm.

Electrolux 
Varsi-imuri ZB2952 
2-in-1 akku-imuri, jonka 
ergonominen muotoilu ja 
itsestään pystyssä pysyvä 
rakenne sopii erinomaisesti 
päivittäiseen pikasiivouk-
seen. Tehokas ja pitkäikäi-
nen Lithium TurboPower 
-akku. Suulakkeen pyörivä 
harja kerää tehokkaasti 
irtoroskat, pölyn ja irto-
karvat.

99€
(ovh. 149 €)

Siemens 
Astianpesukone 
SN414W02AS 
SpeedMatic astian-
pesukone säädet-
tävällä yläkorilla ja 
hiiliharjattomalla 
iQdrive-moottorilla. 
VarioSpeed-toiminto 
lyhentää pesuaikaa 
jopa 50%.

Lieden ostajalle kattila
KAUPANPÄÄLLE

333€
(ovh. 499 €)

299€
(ovh. 449 €) 399€

(ovh 599 €)

LAUANTAINA
19.11. klo 10-14
JOULUPUKKI
kiertää ja jakaa
karkkia kilteille!
Klo 10 K-Supermarket,
josta Kärrytielle...
Klo 11 Kehräämö ja
12 S-Market/kaupat

Orimattilan
kauppojen ja

liikkeitten

JOULUN-
AVAUS
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Orimattila, 16.11. 2016  

Joulunavaus la 19.11.

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

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

Orimattilan kauppojen ja liikkeitten perinteinen joulunavaus 
pidetään ensi lauantaina 19.11. Silloin kaupat ovat joulumie-
lellä ja joulupukki kiertää K-Supermarketista klo 10 alkaen 
Kärrytielle ja sieltä Kehräämölle ja S-Marketin kauppakes-
kukseen. Tarkempi aikataulu toisaalla tässä lehdessä.

Joulu on monille kaupoille sitä parasta myyntiaikaa ja suuri 
toivomus on, että ostetaan ne jouluun liittyvät lahjat ja muut 
tarpeet omasta Orimattilasta. Kiitos.

Joulukadun avajaiset ovat sitten erikseen, joista allekir-
joittanut ei saa tietoa, joten en siitä voi mitään julkaista.

Joskus ihmetyttää, että miksi eräät tahot eivät käytä Extraa, 
joka tiedottaa tapahtumista lyhyesti ja ilmaiseksi.

Kehräämö sai palautetta
Tässä erään porukan palautetta Kehräämölle lokakuussa:

Nautimme porukalla (11hlöä) Kehräämön palveluista, nau-
timme teemana retkilounaan jälkiruokineen/kahveineen 
kahviossa ja oli ihan jees. Sieltä siirryimme Hellimöön, jossa 
nautimme hyvästä olosta suolahuoneessa, mielenkeinut ja 
käsiparafiinihoito (myös miehille). Erikoista, jota ei moni-
kaan ollut ennen kokenut. Hlökunta iloista ja hymyilevää, 
suosittelen käymään ja tutustumaan. Päivällinen ravin-
tola Tehtaassa, jonne ennakkoon anoimme menutoiveet, 
ja hommahan pelasi hienosti, ja ruoka oli hyvää. Hotelli 
Teltta, missä yövyimme, oli erikoinen, mukava ja viihtyisä 
extreme-kokemus ja paikka joka jää mieleen. Suosittelen 
kun hakee jotain erikoista, homma toimii ja tuonne voisi 
mennä toistekin.

Juuri tuollaista palautetta on kiva kuulla, sillä tiedän ja tun-
nen Kehräämön yritysten hyvät palvelut. Uskon, että suurin 
osa orimattilalaisista on samaa mieltä, vaikka muutamat 
yrittävätkin mollata Kehräämöä.

Juha Hirvosen mielestä:

2500 euroa kuukaudessa on
liikaa kh:n puheenjohtajalle
Vuonna 2017 valittavan uuden kaupun-
ginhallituksen puheenjohtajalle on jossain 
piireissä väläytelty , että alettaisiin maksaa 
kuukausipalkkaa, joka olisi esim. 2500 euroa 
+ 150 euron kokouspalkkio siihen vielä 
päälle. Roima palkka ihmetyttää monia, ja 
kaupunginvaltuutettu ja hallituksen jäsen 
Juha Hirvonen ottaakin asiaan kantaa.

- On tämä taas ihmeellistä vatulointia. 
Sote-jutut lähtee pois kaupungin tehtä-
vähallinnosta, eli hommat tippuu noin 30 
prosenttia ja silti ollaan lätkäisemässä kau-
punginhallituksen puheenjohtajalle palkkaa. 
Ei oikein mahdu minun oikeustajuntaani, 
Juha sanoo.

- Samalla voisi sitten kaupunginjohtajan 
palkkaa pudottaa tuon 2500 euroa, kun niin 
suuri osa hommista lähtee sote-yhtymälle. 
Aivan uskomatonta, miten tällaista edes 
joku viitsii ääneen ajatella?

Juha myöntää, että tehokas kaupungin-
hallituksen puheenjohtaja toki ansaitsee 
sopivan korvauksen ja muistuttaa, että kyse 
on luottamustoimesta, eikä palkkavirasta. 
Puheenjohtaja on tavallaan ykkösvaikuttaja, 
joka pääsee tai joutuu moniin tilaisuuksiin ja 

saa ansionmenetyksistä korvausta ja myös 
kokouspalkkioita ihan riittävästi.

Aikanaan Juha tykkäsi Aimo Ryynäsen 
tyylistä johtaa kaupunginhallitusta, sillä 
hänellä olivat aina asiataustat selvillä ja 
kokouksissa ei turhia jaariteltu. Hommia 
tehtiin ja päätettiin tehokkaasti, turhaa 
aikaa ei palanut.

Nykyisellään kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja saa kokouspalkkiota 150 eu-
roa per kokous ja vuositasolla 4000 euron 
könttäkorvauksen.

- Kyllä sen pitää riittää jatkossakin, kun 
sote-juttujen myötä hommat vaan vähenee.

- Kaupungille jää nyt sektoreita, joita voi-
daan hoitaa entistä tehokkaammin. Sivis-
tystoimi, liikunta ja hyvinvointi, tontti- ja 
kaavoituspuoli sekä myös elinkeinotoiminta, 
jossa nyt pitää vihdoinkin tehdä jo järkeviä 
ratkaisuja.

- Elinkeinotoiminta nielee nykyisellään n. 
400.000 euroa vuodessa, josta rahaa menee 
Ladecille, Lahti Regionille ja elinkeinojoh-
tajan ja projektipäälliköitten palkkaukseen 
ja valitettavasti tulos on lähes nolla, Juha 
toteaa.

- 2500 euroa kuukaudessa on 
monille työntekijöillekin kiven 
takana, ja nyt sitä suunnitellaan 
tuosta vaan kaupunginhallituksen 
puheenjohtajalle. Ei käy, sanoo 
Juha.

Vetoomus tekniselle lautakunnalle:

Pakaantielle 50 km/h
Sainiontien risteykseen asti
Useita vuosia on puhuttu Pa-
kaantien 50 km/h nopeusrajoi-
tuksen siirtämisestä ns. Kallen 
Kaupan kohdalta alkavaksi kohti 
Orimattilan keskustaa. Asialle on 
painettu vihreää valoa monessa 
eri instanssissa, mutta se on 
tiettävästi kaatunut rahanpuut-
teeseen?

- Nopeusrajoituksen siirtämi-
sestä on tehty muutamia aloit-
teita, sen tiedän. Jostain syystä 
asia ei vaan etene, vaikka me 
täällä Sainiontiellä olemme todel-
la huolissamme, kun näillä koh-
din eräät ajavat Pakaatietä lähes 
kahdeksaa kymppiä, harmittele 
Ari Kuusela, joka perheineen 
asuu Sainiontien varrella.

- Tämän tien varressa on seit-
semän kiinteistöä ja varsinkin ja-
lankulkijoitten on vaikeaa päästä 
turvallisesti Pakaantien yli toisel-
le puolelle, jossa on kevyenlii-
kenteenväylä Alhontien puolella. 
Ala-asteikäisiä lapsia on neljä, 
ja kun mukaan luetaan vielä 
viikonloppuisin mukana olevat 
lapset sekä aikuiset, niin meitä 
on täällä toista kymmenkunta, 
jotka joudumme suorastaan pel-
käämään tien ylitystä, kun tuolta 
jomman kumman mutkan takaa 
yllättäen tulee auto ylinopeutta.

Orimattilan tekninen lautakunta 
on asiasta tietoinen ja voisi ihan 

hyvin korjata tilanteen kaikille 
turvalliseksi. Nopein ratkaisu 
on siirtää 50 km/h nopeusra-
joitusta alkavaksi Sainiontien 
linja-autopysäkin jälkeen, jolloin 
nopeusrajoitus siirtyy nykyisestä 
paikastaan n. 200 metriä Pa-
kaalle päin. Samoille kohdin 
voi maalata suojatiemerkinnät 
ja asettaa suojatie-merkit, jolloin 
Sainiontieltä pääsee turvallisesti 
Pakaantien yli. Ja vastaavasti 
Tuomisen alueen Alhontieltä 
pääsee turvallisesti linja-au-

topysäkille.
Kyse ei ole isoista kustannuk-

sista, vaan siitä hyvästä tahdosta 
saada tämä nopeusrajoitusasia 
kuntoon ja tehdä myös se suoja-
tie. Nythän alueella on 60 km/h 
ja suojatietä ei voi tehdä kuin vii-
denkympin alueelle. 200 metrin 
nopeusrajoituksen siirto ei autolla 
ajoon vaikuta kuin muutaman 
sekunnin, joten kukaan ei voi 
vedota, että matka hidastuisi 
sen tähden.

Orimattilan tekninen lauta-

kunta, tehkää hyvin ja palvel-
kaa tässä asiassa Sainiontien 
ja Alhontien asukkaita. Saatte 
pisteet kotiin.

Verrattakoon, että Artjärventien 
50 km/h nopeusrajoitus alkaa 
noin kolme kilometriä ennen 
keskustaa ja Pakaantien no-
peusrajoitus noin kilometrin 
ennen keskustaa, vaikka liikenne 
Pakaantiellä on vilkkaampaa, 
kun monet isot rekat ajavat 
sitä kautta Loviisaan ja Kotkaan.

Reijo Välkkynen

Kuvassa oleva auto on Sainiontien liittymän jälkeisellä linja-autopysäkillä, jonka 
kohdilta voisi alkaa 50 km/h nopeusrajoitus. Nyt se alkaa vasta pari sataa metriä 
tuolta kohdin keskustaan päin mentäessä.

Joulukuussa

ilmestyy 14.12.

Hennaan ensin yrityksiä
Pakko sanoa, että on ollut surkuhupaista seurata miten 
Hennan asuntoaluetta ja asemaa vaan ajetaan kuin käär-
mettä pulloon, vaikka kaupungin taloustilanne ei salli juuri 
nyt mitään tuollaista ylimääräistä. Nyt on monia muita 
tuiki tärkeämpiä rahanreikiä ja huolenaiheita, jotka pitää 
hoitaa ennen Hennaa.

Ihmetyttää myös, jos ei edes kukaan alueen kansan-
edustaja pysty vaikuttamaan niin, että Perustava Oy saa 
käyttää Tuuliharjan ramppia, jos yritys rakentaa toimitilansa 
Tuuliharjan yritysalueelle. Ei voi ymmärtää, että miksi sa-
maista ramppia voivat käyttää nyt isot rekat, jotka ajavat 
Tuuliharjan levähdyspaikalle. Oi äly-elykeskus hoi!

Henna puhuttaa myös somessa, josta ohessa kuvakaap-
paus eräästä gallupista, joka oli facebookissa. Siinä monet 
kaupunkilaiset parissa päivässä sanoivat mielipiteensä mikä 
on homman nimi. 

Reijo Välkkynen   www.olanextraa.fi
Orimattilan Parhaaksi. Aina.
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www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

Villahousu-
neuvoksen 
vinkki: ilman 
et pärjää

Käkeläntie 11,
Orimattila
Varaa aikasi
040 705 9098

LAHJAKORTIN
ostajalle Kiss Me balm
tai Neurosonicin
rentouttava hoito!
Tervetuloa tutustumaan!
Olemme myös Facebookissa

n
okissa

!

Perinkonujen joulukonsertti
”Kuusessa ollaan” 27.11.
Nyt sitten allakkaan heti merkintä Perinkonujen joulukonsertista, 
joka pidetään sunnuntaina 27.11. klo 16 alkaen Jymylinnassa.

”Kuusessa ollaan” on konsertin nimi ja sehän sopii hyvin jou-
luun. Kuorolaiset laulavat Jarkko Kiisken johdolla jouluisia lau-
luja. Luvassa on perinteisiä ja rempseitäkin, tuttuja joululauluja. 
Säestyksestä vastaavat Seppo Helin koskettimilla, Jari ”Heinä” 
Nieminen kitaralla ja Sami Tervonen lyömäsoittimilla.

Liput maksavat aikuisilta 15€ ja alle 15 v. lapset 5€. Lippu 
sisältää glögin ja piparia. Lippuja on ennakkomyynnissä kuoro-
laisilta ja Peliparkista (S-Market). Arpajaisiin voi myös osallistua.

Vanhan ajan joulu
näkyy myös kukka-asetelmissa
Kukkakauppa ja Hautauspalvelu Diiassa ollaan jo joulutohi-
noissa, ja Extraa poikkesikin kyselemässä mitkä ovat joulun 
kukkasuosikkeja ja onko jotain uutta tarjolla? Perinteisessä 
kukkakaupassa kun tehdään ammattitaidolla mitä kau-
neimpia kukka-asetelmia luomaan aitoa joulutunnelmaa.
- Tunnelmaa todella löytyy, kun joulukukka-asetelmissa 
suositaan nyt vanhan ajan tyyliä, vähän sellaista retro-
meininkiä, selvittävät Susanne Parkkila-Luuri ja Minna 
Pajunen Diiasta. Vanhanajan joulu-teeman lisäksi pintansa 
koristeluissa pitävät hopea ja valkoinen, sekä tänä vuonna 
vahvasti myös kulta. 

- On ihanaa, kun palataan takaisin sinne entisten joulujen 
aikaan. Se nostattaa monille vanhemmille ihmisille mieleen 
muistoja omasta lapsuudesta, kun joulutunnelmaa saatiin 
itse tehdyin koristein ja tehtiin himmeleitä.

Susanne ja Minna kertovat, että joulun suosituin kuk-
ka on entistä enemmän valkoinen. Se on joko joulutähti, 
amaryllis tai jouluruusu, joka muutama vuosi sitten teki 
uuden läpimurron suomalaiseen jouluun. - Jouluruusuhan 
on perenna, jonka voi keväällä istuttaa puutarhaan. Siellä 
se talvehtii ja kukkii sitten vuosittain aikaisin keväällä, 
Susanne sanoo.

- Valkoinen kukka tuo valoa jouluun, varsinkin jos ei ole 
lunta maassa. Se jotenkin kompensoi valoisuutta ja luo 
tunnelmaa kynttilöitten loisteessa, Minna visioi.

- Valkoinen amaryllis on noussut myös itsenäisyyspäivän 
suosikkikukaksi.  

Myös perinteinen hyasintti on säilyttänyt asemansa. Sen 
tuoksu kuuluu monille jouluun, joten ei sitä voi unohtaa.

Diiasta saa yksilölliset kukka-asetelmat ja asiakas voi 
etukäteen tilata ja kertoa omia toiveitaan mitä asetelmassa 
voi olla.

- Me suositellaan, että tilattaisiin kukka-asetelmat ajoissa. 
Silloin ne ehditään aina tekemään juuri toiveitten mukaisiksi. 
Joulukuun puoliväliin mennessä kun tilaa, niin saadaan 
valinnanvaraa enemmän.

Diian jouluiset kukat tulevat lähipuutarhoilta, joten ne 
ovat taatusti laadukkaita ja kestävät pitkään.

Adventtiajan 
kaunis kynt-
tiläasetelma.

Diian herkkää 
ruusujen joulua.

VahvaTassu ja eläinystävät
Loppusyksy on höllimisaikaa ja lä-
hestyvä joulu tuntuu usein korosta-
van lämpimiä ajatuksia ja tunteita. 
Kynttilöitä, takkatulta, vilttejä ja 
kuumaa juotavaa sekä rakkautta 
kaikenkarvaisilta ystäviltämme. On 
ihana huomata, miten myös eläimet 
jakavat ihmisten tarpeen hellyytteen. 
Eläimet eivät tunnista ajankulkua 
samalla tavalla ja onkin sydäntäläm-
mittävää huomata pienenkin poissa-
olon jälkeen, miten suunnattomalla 
riemulla ja välittömällä rakkaudella 
kotiinpaluusta palkitaan. 

Välitön palkkio ja hyvä mieli saa-
daan myös hyväntekeväisyydellä 
ja eläinmaailmassa hyväntekeväi-
syyskohde on selvä: Päijät-Hämeen 
eläinsuojeluyhdistys Jokimaalla. 
Järjestämme hyväntekeväisyys-
tempauksen sunnuntaina 27.11., 
jolloin lähdemme hyvällä porukalla 
päiväksi töihin vähäosaisten karva-
pallojen vuoksi. Jos tahdot osallistua 
joulumielen nostattamiseen, kerään 
kaupalle mukaan viemisiä. Esimer-
kiksi lakanat, pyyhkeet ja matot ovat 

Rekku on usein mukana Katjan ja 
Katrin kanssa VahvaTassussa. Tässä 
esitellään uusia kaulaheijastimia.

Jokimaalla ruuan lisäksi haluttua 
tavaraa. 

Joulun läheisyys saa pienyrittä-
jän miettimään myös joulumyyntiä. 
Kuluttajilla on erityisesti joulun alla 
mahdollisuus ja etuoikeus tukea 
paikallisia toimijoita. Hyvän voi 
moninkertaistaa tukemalla paikal-
lista kädentaitoa, sekä sitä tarjoavaa 
liikettä, hankkimalla itselleen sekä 
ulkoilevalle kaverille esimerkiksi hei-
jastintuotteita. Yhä ja edelleenkin on 
hyvä olla nolo!

Meillä Orimattilassa on henkeäsal-
paavan monipuolinen tarjonta, kun 
sitä pysähtyy hetkeksi miettimään. 
Monipuolisuutta vaaliaksemme tue-
taan toinen toisiamme. Yhteisöllisyys 
ja yhteistyö korostuvat ja näkyvätkin 
katukuvassa tähän vuodenaikaan esi-
merkiksi erilaisina joulutempauksina. 
Lähdetään kaikki liikkeelle joulukadun 
avajaisiin ja tehdään siitä yhdessä 
lämmin ja onnistunut tapahtuma.

Ilon kautta, 
Katja

Diia antaa joulumieltä
Orimattilan kauppojen joulunavauksessa 
Diia on mukana ja lahjoittaa joulukisaan 
50 euron tuotelahjakortin. Sillä voittaja 
saa todella upean kukka-asetelman 
omakseen.

Diia tempaa myös hyvää joulumieltä 
vähävaraisten lapsiperheitten hyväksi.

- Lahjoitamme jokaisesta 20 euron 
kukkakimpusta 10 prosenttia hyvän-
tekeväisyyteen 19.11.-17.12. välisenä 

aikana. Näin ehdimme vielä ennen joulua 
toimittamaan jouluiloa koteihin. Tervetuloa 
kukkaostoksille ja autetaan näin yhdessä, 
jotta meillä kaikilla olisi jouluna hyvä mieli, 
Minna ja Susanne toivottavat.

j
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Osta Orimattilasta
yrittäjiltä joulunakin

Se on aina kotiinpäin!

Oikealta ensin
Toimitukseen otti yhteyttä nei-
tonen, joka haluaa Arolantietä 
ajavien tiedostavan, että siellä 
tiet ovat samanarvoisia, eli oi-
kealta tulevaa pitää risteyksessä 
varoa ja annettava mennä ensin. 

Nyt Arolantiellä ajellaan vanhan 
muistin mukaan ja ei paljonkaan 
välitetä kuka tulee oikealta Aro-
lantielle. - Siinä voi kolahtaa ja 
kunnolla, neitonen tuumi.

Aina ei euro
tee kauppaa
Tämä Extraa -lehti usein toitot-
taa, että ”Osta Orimattilasta” ja 
että ne eurot sitten rakentavat 
kaupungin palveluja. Varmaan 
tosi juttu, mutta pitäisi kauppo-
jenkin vastata huutoonsa.

Taannoin kävin paikallisessa 
liikkeessä ostamassa heidän 
tuotekuvastonsa mukaista ison 
miehen työhaalaria. Sanottiin et-

- L u k i j a n   k y n ä s t ä - 

Tällä palstalla saa ottaa kantaa asioihin ja olla omaa mieltään, 
mutta ketään ei saa henkilökohtaisesti loukata. Asiattomia nä-
kemyksiä ei julkaista. Mieluusti mielipiteet sähköpostitse: reijo-
media@hotmail.com

tei ole heillä myynnissä, eikä 
ilmeisesti haluttu tilatakaan, 
vaan annettiin lahtelaisen Trak-
torivarusteen puhelinnumero ja 
kehotettiin kysymään sieltä.

No, sinne sitten soitin ja siel-
täpä sanottiin, että työhaalaria 
löytyy isojakin kokoja ja toivo-
tettiin kaupoilla ja kysyttiin vielä, 
että milloin tulen, niin tarjoavat 
sitten kahvit kaupan lomassa.

Haalarimies

Tosi harmillinen juttu. Asia olisi 
pitänyt hoitaa toisin.

Toimitus

Tulevia kivoja jutskia…
Orimattilassa tapahtuu

19.11. JOULUNAVAUS klo 9-13, keskustan alueen 
kaupat ja liikkeet.
19.11. Pikkujoulubileet Kehräämöllä klo 18-01.
27.11. Joulukonsertti, Perinkonut, Jymylinna.
17.12. Artjärven joulutori klo 10-13 (alustava)
22.12. Eläinten joulurauhan julistus klo 18.00 

alkaen Vanhan Pappilan puistossa, Pappilantie 1.

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

MLL:n joulupuu
kerää lahjoja
Jo vuodesta 2009 alkaen on 
Mannerheimin lastensuojeluliiton 
Orimattilan yhdistys järjestänyt 
joulupuu-keräyksen, jolla on 
saatu jouluiloa vähävaraisille 
lapsille.

- On ollut todella ihanaa, kun 
ihmiset ovat ottaneet joulu-
puu-keräyksen innolla vastaan 
ja joka joulu olemme saaneet 
joululahjoja noin 90 lapselle, 
iloitsee toiminnanjohtaja Outi 
Niemitalo MLL:stä.

- Idea saatiin aikanaan orimat-
tilalaiselta perheeltä, joka suosit-
ti, että tällainen joululahjakeräys 
vähävaraisille lapsille olisi hieno 
juttu myös Orimattilassa. He 
olivat osallistuneet vastaavaan 

keräykseen Lahdessa jo useam-
pana vuotena. Siitä se sitten lähti 
ja nyt vuorossa on kahdeksas 
joulupuu-keräys Orimattilassa. 
Aloitimme Kehräämöllä, jossa 
olimme useamman vuoden, ja 
nyt olemme laittaneet joulupuun 
yhteistyössä K-Supermarketin 
kanssa.

Joulupuu avautuu lauantaina 
19.11. klo 10, jolloin MLL ja lap-
set koristelevat joulukuusen ja 
laittavat kuuseen lahjatoiveita. 
Myös joulupukki on mukana 
avauksessa.

- Kuuseen ripustellaan lahja-
lappuja, joissa lukee ”Poika 2 
vuotta”, ”Tyttö 4 vuotta” ja niin 
edelleen. Ikävuosia löytyy aina 

0-vuotiaasta 17-vuotiaisiin, joille 
haluamme kerätä ja lahjoittaa 
joululahjoja, Outi sanoo.

Joka vuosi on kampanja toi-
minut hienosti. Outi kiittää Ori-
mattilan ja lähiseudun ihmisiä 
lahjoituksista.

- Lahjojen tulee olla käyttä-
mättömiä, uusia ja puhtaita, 
sillä haluamme lahjoittaa lap-
sille aitoja joululahjoja. Kun on 
hankkinut lahjan, niin sen saa 
palauttaa kuusesta otetun sy-
dämen kanssa K-Supermarketin 
kassalle, josta me noudamme 
ne ja paketoimme.

- Lahjoilla ei ole hintahaaruk-
kaa, vaan jokainen voi lahjoittaa 
oman tuntonsa ja rahapussinsa 
mukaan. Pienikin apu on suuri 
apu, Outi sanoo.

Orimattilan MLL on mukana 
myös Hyvä Joulumieli -kampan-
jassa ja osallistuu vähävaraisten 
lapsiperheiden auttamiseen val-
takunnallisen keräyksen kautta.

- Jaamme joka joulu myös 
50 kappaletta 70 euron ar-
voisia ruokalahjakortteja, joita 
voidaan käyttää Orimattilan 
ruokakauppoihin.  Myös SPR on 
mukana tässä joulukeräyksessä 
ja lahjoittaa 40 ruokalahjakorttia 
vähävaraisten lapsiperheitten 
hyväksi.

Hyvä Joulumieli -keräykseen  
voi osallistua kolmella tavalla:

Antamalla lahjoituksen Hyvä 
Joulumieli -keräyksen tilille: FI17 
1596 3000 2020 20. Kirjoita 
viestikenttään ”HJM”

Lähettämällä tekstiviestin HJM 
numeroon 16499. Viestin hinta 
on 10 €.

Soittamalla numeroon 0600 
16555 (10,01 e + pvm/mpm)

Outi sai syliinsä Joonan ja he yhdessä toivottavat 
hyvää joulumieltä meille kaikille.
- Osallistumalla saa itsekin hyvää joulumieltä, Outi 
sanoo.

Orimattilan kauppojen

JOULUNAVAUS
lauantaina 19.11. klo 10-14

Tulevana lauantaina on liikkeellä paljon kilttejä lapsia ja 
aikuisiakin, sillä toki hekin haluavat karkkia, jota joulu-
pukki jakaa. Ollaan Orimattilan kauppojen ja liikkeitten 
joulunavauksessa, joka perinteisesti avaa kauppojen 
ovet jouluun. Mitä missäkin tapahtuu ja mikä on jou-
lupukin aikataulu, niin siitä tässä infoa.

Kärrytien alue
Joulupukki aloittaa reissunsa 
K-Supermarketista kello 10, 
jolloin siellä lapset koristele-
vat MLL:n joulupuuta, josta 
voi ottaa sydänlapun ja ostaa 
joululahjan vähävaraisen lapsen 

iloksi. Joulupukki pyörii hetken 
K-Supermarketissa ja sieltä 
sitten hiippailee Kärrytielle ja 
poikkeaa kaupoissa. Kärrytien 
nurkissa ollaan aina klo 10.50 
asti.

Kehräämölle…
Joulupukki parkkeeraa Kehrää-
mölle kello 11 aikaan. Pyörii Puo-
tikujalla ja kakkoskerroksessa, 
jakaa karkkia ja ottaa vastaan 
lahjatoiveita. Varsinkin Alfa Mo-
veriin aikoo kurkata ja nähdä 
jumppatyttöjä. Joulupukki on 
Kehräämöllä klo 11.40 asti.

Kehräämöllä on joulumeininkiä, 
siellä Pitsitupa tarjoaa kahvit ja 
paikalla on markkinakauppiaita, 
joilla on jo jouluista myytävää.

Alakerran erikoisliikkeissä on jo 
joulutunnelmaa, joten kannattaa 
poiketa putiikeissa.

Myynnissä on myös Anjan 
hernekeittoa, annos maksaa 
4 euroa ja sisältää voileivän. 
Hernekeittoa myydään myös 
kotiin vietäväksi. Niin kauan 
kuin riittää.

Joulupuuroa tarjoillaan sitten 
myöhemmin lauantaina 17.12.

Alfa Mover järjestää Tonttu-po-
kemonin, jossa on pokemoneja 
piilotettuna Kehräämön 1-2 ker-
roksiin. Liikkeissä niitä ei ole, 
vaan käytävillä, portaissa… 
Kisailuun voi osallistua koko 
perheen voimin klo 10-12.

Erkontielle myös

Joulupukki on poikkeamassa 
ainakin Kotipizzaan ja silloin 
kello kilisee jotain 11.50. Sieltä 
partanaama rientää S-Marketin 
kauppakeskukseen klo 12, jossa 
käy kaikissa liikkeissä morjes-
tamassa ja jakamassa karkkia. 
S-Marketissa joulupukki on ai-
nakin kello 13 asti ja voi heittää 
vielä jonkun extra-keikan…

Kauppakeskuksessa on jo 
jouluisia tarjouksia, joten niitä 
kannattaa tarkkailla. 

Kun niitä joululahjoja hankkii, 
niin toivomus suuri on, että 
suosikaa paikallisia putiikkeja 
ja palveluja. Orimattilassa on 
monenlaista ostettavaa ja löytyy 
myös paikallisten kädentaitajien 
tekemiä tuotteita, niin lahjoiksi 
kuin joulupöytään. Siitä sitten 
iloitsevat kaikki!

Joulupukki ja muori olivat jo 6.11. liikkeellä, kun he 
kävivät Kynttiläpajan joulunavauksessa. Romeo-po-
nin kyytiinkin ehtivät.
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Orimattilan kauppojen ja liikkeitten
JOULUNAVAUS LA 19.11.

 JOULUISIA TARJOUKSIA
JOULUPUKKI jakaa karkkia

- katso joulupukin aikataulu oheisesta jutusta

JOULUNAVAUS
Kehräämöllä la 19.11.
- wanhalla villatehtaalla taas
  tapahtuu monenlaista kivaa

 JOULUPUKKI vierailee
 ja jakaa karkkia klo 11-11.40

Erikoisliikkeissä paljon
 JOULULAHJAVINKKEJÄ jokaiselle

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

TONTTU-POKEMON
klo 10-12 lapsille. Lähtö Alfa Moverilta. 
Kierretään Kehräämöllä 1-2 krs,
ei yrityksissä sisällä vaan...
KAIKKI PALKITAAN -TERVETULOA!

Puotikujalla klo 10

ANJAN
HERNE-
KEITTOA
- sisältää voileivän.
Myös mukaan 5€/litra.

4€

annos

Orimattilan kauppojen ja liikkeitten sekä
Olan Extraa-lehden kiva JOULUKILPAILU

- Morjens!
Minä olen se
Osku-tonttu!
- Olen ollut reissussa 
siellä ja täällä. Arvaa 
missä? Vastaa ja voita 
saa kaupasta.

Missä luurailee
Osku-tonttu?
Tunnista ja voita lahjakortti!    
Osku-tonttu seikkailee Orimattilasta 

idästä länteen ja on viidessä eri pai-
kassa. Tunnistatko missä Osku istus-
kelee ja ihmettelee? Mikä paikka tai 
missä kylässä ollaan? Kilpailu vaatii 
pikkaisen kotiseututietoutta. Ja mikä 
parasta, voit aina kilauttaa kaverille, 
että onko Osku-tonttua näkynyt heillä 
päin.
Mainittakoon, että Osku kävi kysei-

sissä paikoissa ennen lumen tuloa. 
Kuskina oli Kalle-tonttu.
Kaikkien oikein vastanneiden kesken 

arvotaan 30-50 euron tuote/lahjakort-
teja, jotka käytetään kyseisessä kam-
panjaliikkeessä, sopimuksen mukaan.

Mukana ovat seuraavat kampanjaliikkeet, jotka
ovat lahjoittaneet kisaan lahjakortit ja palkinnot:

Palauta kuponkisi 5.12. mennessä johonkin seuraavista liikkeistä ja olet 
mukana lahjakorttien arvonnassa: Kynttiläpaja Maria Drockila, Sähköasennus 
Oy, VahvaTassu, Näkökeskus, Vaateliike Seppälä, Kukkakauppa Diia. Kiitos.
Voittajien nimet julkaistaan 14.12. joulukuun Extrassa.
Mukana menossa myös Olan Extraa!

Osallistu joulukisaan!
Saksi tästä kuponki ja vastaa missä Osku-tonttu on luuraillut:

1) ...................................................................

2) ...................................................................

3) ...................................................................

4) ...................................................................

5) ...................................................................

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

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

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

Sähköasennus Oy (50€), Kynttiläpaja Maria Drockila (50€), K-Supermarket (50€), Sarin Kauneussa-
lonki (50€), VeikonKone (50€), Vaateliike Seppälä (30€), Akku ja Varaosa (30€), Näkökeskus (50€), 
Kukkakauppa Diia (50€), Kotipizza (30€), Värisilmä (50€ käytävämatto), Fitmill Fitness Studio (50€), 
Hotelli Teltta (80€ yöpyminen ja aamiainen 2 hlöä), Parturi-Kampaamo Anne (50€), Kuumakuppi 
(30€ kahvilappuja), Hellimö (30€), Alfa Mover (50€), Gym23 (50€), S-Market (30€),VahvaTassu 
(50€), Orimattilan kaupunki 2kpl Orimattila 150 vuotta -juhlakirjaa ja Olan Extraa (30€).

1. 4.

3.

2. 5.
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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!

ilmalämpöpumppu

Nyt meiltä myös

PERINKONUT
JOULUKONSERTTI

”KUUSESSA OLLAAN”
Jymylinnassa su 27.11. 2016 klo 16

Johtajana:  Jarkko Kiiski
Säestys:  Seppo Helin; koskettimet
 Jari ”Heinä” Nieminen, kitarat
 Sami Tervonen; lyömäsoittimet
Liput: aik. 15€/lapset (alle 15v.) 5€ (sis. glögi ja pipari)
Ennakkomyynti: kuorolaiset ja Peliparkki (S-Market)

ARPAJAISET

ORIMATTILAN OMAKOTIYHDISTYS RY

APUA  LUMITÖIHIN  JA
 PIKKU  REMONTTEIHIN  

TILAA  OMAKOTITALKKARI Kari Viitanen  mp. 044 712 6669
Palvelu on tarkoitettu omakotiyhdistyksen jäsenille ja palve-
lusta peritään 15,00 € tunti +matkakulut 0,43 €/ km. Kari tekee 
normaali talkkari töiden lisäksi pikku sisäremontteja, maalauk-
sia, tapetointia, laminaattiasennuksia ym.  sekä ATK – apua.

Liity jäseneksi: Saat merkittäviä jäsenetuja mm. talkkari- 
palvelumme. Jäsenetuna mm. Vuosi ilman perusmaksua KSOY:n 
sähkösopimus.   Lisätietoja puheenjohtaja Pertti Oksanen 
mp. 0400 459222 tai  pertti.oksanen@phnet.fi

Katso osoitteessa: www. omakotiy.fi 

SEPPÄ KALLEN TONTTUPAJA
10. – 11.12. 2016
Päärniläntie 169,  Niemenkylä  Orimattila
Tonttupaja on avoinna la 10.12. klo 10 – 15
ja su 11.12. klo 10 – 15
Tervetuloa, jouluisille ostoksille Niemenkylään. 
Käsitöitä, leivonnaisia, joululahjoja, sepän töitä, 
pajasinappia. Tönnön Myllyn tuotteita,hunajaa, 
laukkuja,lompakoita, koruja, arvontaa, kukkia, 
Aloe vera tuotteet, joulumusiikkia ym. Vapaa 
pääsy. Buffetti ym. Lisätietoja: Pertti Oksanen 
mp. 0400 459222  pertti.oksanen@phnet.fi

Golfia pelaava taksimies löytyi…

Matti kuljettaa isonkin porukan
Jossain vaiheessa tämän lehden pakinavit-
sailija Eetvartti peräänkuulutti taksimiestä, 
joka pelaa vapaa-aikanaan golfia. Nyt se 
mies sitten löytyi ja esitellään tässä kaikelle 
kansalle. Hän on paljasjalkainen orimat-
tilalainen, reilut kolmekymppinen Matti 
Myllynen.

- Olen ollut taksimies jo toistakymmentä 
vuotta. Aluksi olin invataksihommissa Taksi 
O.Heinolla. Kun isäni Eero Myllynen lopetti 
taksiyrittäjänä, niin se taksilupa siirtyi minulle 
vuonna 2015, Matti selvittää.

- Heinon Olli lopetti firmansa ja siitä sain 
sitten työn ja asiakkaat, jotka olivat vuosien 
mittaan tulleet tutuiksi. Nyt asiakkaita palve-
leva Orimattilan Invataksi on Timo Niemisen 
ja minun yhteisyritys, jonka kautta tarjo-
amme niin taksi- kuin invataksikuljetuksia. 
Kyseessä on 1+ 8-paikkainen taksi, jossa on 
tilaa kahdeksalle matkustajalle sekä mah-
dollisuus kuljettaa pyörätuoliasiakkaita ja 
paarikuljetuksia.

- Iso taksiauto on henkilöautoluvalla, 
eli ei siis ole bussi. Sillä voidaan lähteä 
porukalla reissuun, vaikkapa pohjoiseen 
laskettelemaan tai kuljettaa lentokentälle 
tai satamaan.

- Mikäs sen mukavampaa, kun saada kyyti 
kotiovelta matkalaukkuineen ja viedään koko 
porukka lentokentälle. Sitten ollaan vastas-

sa kun tullaan takaisin ja tuodaan takaisin 
kotiin. Ei tarvitse jokaisen itse sinne kentälle 
ajella omalla autolla, vaan iso taksi hoitaa 
keikan kertaheitolla. Asiakkaat voivat ottaa 
koko reissun rennosti ja nauttia olostaan, 
Matti lupaa.

- Voidaan tehdä reissuja vaikka jonnekin 
kesälomakohteeseen, voi lähteä vaikka Puu-
hamaahan naapuriperheen kanssa. Ollaan 
siellä se päivä ja sitten illaksi kotiin.

- Kaikenlaisia reissuja voidaan tehdä, myös 
yrityksille messukeikkoja ynnä vastaavia 
tutustumiskäyntejä, kun lähdetään liikkeelle 
isommalla väkimäärällä.

Invakuljetukset työllistävät Matin isoa tak-
sia arkisin, kun hän kuljettaa asiakkaitaan.

- Hoidan Aava-liikelaitoksen kuljetuksia 
arkisin, kun kuljetan pyörätuoliasiakkaita 
Orimattilan toimintakeskukseen. Haen hei-
dät aamulla töihin ja taas sitten iltapäivällä 
kuljetan kotiin. Tykkään työstäni, kun saan 
palvella monipuolisesti, Matti kiittelee.

Matin taksipalveluita on tarjolla tilaus-
numerosta 03 777 4600. Sieltä saa lisää 
infoa ja matkaan ampaisee joko Matti tai 
Timo asiakkaiden tarpeiden mukaan. Timolla 
on Orimattilan kaupungin koulukuljetuksia, 
joten Orimattilan Invataksi palvelee monella 
sektorilla.

Golfiin voi hurahtaa…
Matti pelasi nuorempana monia eri jouk-
kuepelejä, jossa pallo liikkui. Aikanaan hän 
vierasti golfia, jota isänsä pelasi.

- Kovasti minua houkuteltiin golfin pariin 
ja silloin sanoin, että siirryn siihen sitten, 
kun en enää osu liikkuvaan palloon…

- Nyt sitten on pitänyt helpottaa, kun pelaan 
palloa, joka on paikallaan ja yritän lyödä 
sen muutaman lyönnin jälkeen reikään ja 
hyppiä iloisena, Matti naurahtaa.

- Golf on ihan kiva harrastus. Siinä saa 
liikuntaa, siinä saa sosiaalista kontaktia, 
kun tapaa muita peliin hurahtaneita, siinä 
saa uusia ystäviä, yritysyhteyksiä ja ennen 
kaikkea se rentouttaa!

- Haastan Orimattilan päättäjiä mukaa 
pelaamaan golfia, jotta syntyy aina vaan 
parempia keskusteluyhteyksiä. Vaikkapa 
Kimmo Kuparinen voisi lähteä mukaan, kun 
ei enää osu tennispalloon. Myös appiukon 
haastan tähän jalomieliseen lajiin, jotta saa-
daan keskusteluyhteys pysymään kunnossa.

Matin kotikenttä on Messilä, jossa on täysi 
18 reiän rata. Myös Takkula, Aulanko ja 
Linna Golf ovat paikkoja, joissa Matin lyönnit 
ovat antaneet golfpalloille kyytiä. Ulkomailla 
Matti on nähty pelaamassa golfia Kanari-
alla, Liettuassa ja Virossa. Selvästi golfiin 
hurahtanut pelimies, tämä Matti.

Matti ja iso Peugeot Boxer. Ja tietty golf-meininkiä.

Maatalouspirkka juhli
Perjantaina 28.10. oli K-Maatalous Maatalouspirkassa synttäri-
meininkiä, sillä yritys on toiminut ja palvellut asiakkaita 10 vuotta 
Orimattilassa.

- Järjestimme samalla työkoneiden ennakkomyyntitapahtuman 
ja tietty tarjosimme juhlakahvit. Väkeä kävi arviolta reilut 500 
henkilöä, laskeskelee Tero Lahtonen Maatalouspirkasta.

Asiakkaat saivat uusinta tietoa niin maatalouden koneista kuin 
rautakaupankin tuotteista. 

Maatalouspirkassa nautittiin juhlakahvit ja vaihdettiin 
kuulumisia.

Elokuva- ja radioilta
Tönnön koululla to 17.11.2016 klo 18. Radiosta tuttu Asko Hau-
ta-aho tuo tilaisuuteen ääniä luonnosta. Esitetään Tönnön alueella 
kuvattuja vanhoja filmejä.

Vapaa pääsy. Tervetuloa! Kahvio. 
Järj. Tönnön Kyläjohtokunta
Niemenkylän – Tönnön Nuorisoseura ry
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Scandinavian designers II -tapettimallisto € 67,00/rullaIDEO vinyylilankkulattia vain 23,90€/m 2

Värisilmän

Tunnetila-palvelun 

avulla teemme 

sisustushaaveistasi

totta.

tunnetila.fi

Uudista keittiö
vielä Jouluksi,

meiltä saat todella
nopeat

toimitukset.

Koti kuntoon
JOULUKSI

Myös liukuovet kaappeineen
tai vanhoille rungoille!

Lakat, petsit,
spraymaalit

JOULUASKARTELUUN!

Käytävämatot kantattuna
mittojen mukaan

laajoista
valikoimistamme,
tule valitsemaan.

Tutustu nyt Outlet tuotteisiimme
osoitteessa www.otv.fi

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

1290€
m2

vain

Laminaattilattia
Cutter Oak, 
8mm,  KL32 

Tapetoi uusi ilme kotiisi, 
valitse suosikkisi

tuhansien mallien
valikoimistamme!

fi

JOUJ

tu

T t t t O

   Kärrytie 4, Orimattila P. 03-777 7444.

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

39,-

SISUSTA VALAISIMILLA

Tunnelma- ja jouluvalot
ovat saapuneet - ihastu!

39€

PALVELEVA SÄHKÖKAUPPA

SÄHKÖASENNUSTYÖT 03-7777444

44.4.

LAADUKKAAT 
VALAISIMET

MONITOIMI-
TYÖKALUT

Ammattiliikkeestä laatua
työhön ja vapaa-aikaan

29,-TUNNISTIN
TARJOUS

TARJ.

Valaise kotisi!

Tarjous-

hinta

 myynti/asennus

MUISTA! SULANAPITO-
KAAPELIT vesijohtojen
jäätymisen estämiseksi!

SESSAK
EVA ja
ELSA

l ll

TAR

KAUNIS KRANSSI

20€TARJ.

27€TARJ.

PAPERITÄHTI10€

IDA 7-haar. KYNTTELIKKÖ
-pun. ja valk.

TARJ.

MA-PE
7-17

TURVALLISTA JOULULIIKENNETTÄ

ORIMATTILAN AKKU JA VARAOSA Oy Kärrytie 4. Puh. 040-584 2831
Tarjoukset voimassa 16-19.11.

Ylläpitolaturi
Bosch 12V 3,5A

Lumilapiot /
lumen-
työntimet alk. 

Pora-/ruuvinväännin 
Hitachi DS18DJL

Kulmahiomakone 
730W Hitachi G13SR4

Työkalusarja

4000  4000  

7900  7900  

200  200  

1190  1190  

Muista tarkistaa 
auton valot!
Ajovalopolttimot 
12V H4 ja H7 alk.

14900  14900  
4900  4900  

LAHJAKORTTI,

SOPIVA LAHJA

JOKAISELLE!

Lahjat tietysti paketoidaan.-20%

La 19.11. tarjolla glögiä,

pipareita, kahvia ja pullaa

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

 Maxi Adult 

48€ 10 kg säkki

Tarvikkeet
ja lelut

Koirien
kynsien-
leikkaus
klo 9-14

Kärrytien reipas
JOULUNAVAUS
lauantaina 19.11. klo 10-13
*Joulupukki liikkeellä Kärrytien
alueella klo 10.20-10.50. Tule!

300TASKUTORTTU
& KAHVI

Kahvila
KUUMAKUPISSA

JOULUNAVAUS
lauantaina 19.11.-16

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUUUUKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
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SÄHKÖ- JA KONEHUOLTO
Reijo Teva  P. 0500 428 488

reijo.teva@dnainternet.net

Markkinoiden
tehokkaimmat!
Mitsubishi Electric FH
ilmalämpöpumput.

SELVÄÄ SÄÄSTÖÄ!
Suomalaisen kodin suursuosikki.

KOKO PERHEEN
JOULULAHJAIDEA!
Käytä veronpalautus
ilmalämpöpumppuun.

Kysy lämpöpumpun
VUOSIHUOLTOA
- Se kannattaa tehdä.

Syötkö
oikein?

Joka tuutista tulee ravintoneuvoja: syö sitä, älä syö tätä. Usea 
kuluttaja on hämmennyksissä siitä, mihin luottaa. Kuitenkin - 
yksi on ja pysyy: kaloriteoria.  Jos syöt enemmän kaloreita kuin 
kulutat, lihot. Ja päinvastoin. 

Mutta kuinka selvittää syönkö omiin tavoitteisiin nähden oikein, 
kuinka paljon kaloreita saan? Nyt se on helppoa! Fitmill Studio on 
julkaissut ohjelmiston, jonka avulla tuo tieto on jokaisen saatavilla. 
Samaan ohjelmistoon voit helposti kirjata ruokailujen lisäksi myös 
päivän liikuntasuoritteet. 

Ruokavaliotyökalua käytetään niin, että ensin ohjelmaan kirjataan 
käyttäjän perustiedot (mm. ikä, pituus, paino), unen määrä, työn 
vaativuus jne. Tämän jälkeen määritellään oma tavoite (esim. 
laihdutus) ja lopuksi valitaan ruokavaliomalli. Ruokavaliomalli 
voi olla vähähiilihydraattinen, runsaasti proteiineja sisältävä tai 
vaikkapa kestävyysurheilijalle soveltuva. Perustietojen pohjalta 
ohjelmisto tekee ruokavaliosuunnitelman.   

Sinun tehtäväksi jää kirjata päivän ruokailut. Tietokannassa on yli 
50 000 ruokavaliovalmistetta. Jokaisen kirjauksen jälkeen ohjelma 
kertoo välittömästi, oletko tavoitteissasi. Päivän päätteeksi tiedät 
mm., sisältääkö ruokavaliosi liikaa rasvaa, liian vähän proteiineja tai 
saatko ruoistasi liikaa kaloreita. Helppoa, yksinkertaista ja kätevää! 

Ohjelmistoa voit käyttää tietokoneeltasi tai puhelimeen ladattavalla 
mobiilisovelluksella. Applikaatio on ladattavissa sekä App Storesta 
että Google Play:stä hakusanalla FITMILL. Käyttääksesi ohjelmistoa 
tarvitset tunnukset, jotka saat Fitmill Studiolta. Myös muut kuin 
Fitmill Studion jäsenet voivat hankkia lisenssin käyttöönsä. 

Lasse Venho

Tinja Krigsman tekee 
ruokavaliovalmennus-
ta. ”FITMILL Studion 
applikaatio on loistava 
työkalu kaikille, jotka 
haluavat tietää syövätkö 
oikein omiin tavoitteisiin 
nähden”, kertoo Tinja. 

Ti
ru
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Wähäjoulu 20.11.
Tervetuloa viettämään Wähäjoulua seurakuntakodin alasaliin 
20.11.2016 klo 12!

Tapahtuman järjestää Orimattila-Seura ry

Pentti rakentaa mökkejä 
Onko haaveissa hankkia loma- 
tai saunamökki? Sellainen on 
nyt tarjolla ja myynnissä Keh-
räämön sisäpihalla. Mökin ra-
kentaja Pentti Pylväläinen on 
alan miehiä ja rakentelee myös 
kanakoppeja ja leikkimökkejä.

- Sitä kun ikänsä ollut raken-
nusalan hommissa, niin aatte-
lin työllistää itteäni ja rakentaa 
erilaisia mökkejä myyntiin. Nyt 
olen kaupittelemassa saunalla 
varustettua siirtomökkiä, jota 
olen hissukseen rakennellut, 
Pena kertoo.

Mökin koko on 3x6 metriä. Se 
sopii myös talvikäyttöön, sillä ala- ja 
yläpohjassa on 150 milliä lämpö-
eristettä ja seinissä 100 milliä. Iso 
ikkuna antaa valoa, myös saunassa 
on ikkuna, josta voi löylytellessä 
katsella vaikka järvelle.

- Mökissä on 3x4 metrin oles-
kelutila ja sitten sauna. Sopii 
hyvin lomakäyttöön ja vaikkapa 
lisämajoitustiloiksi. Tarvittaes-
sa mökkiin voi rakentaa myös 
pikku keittiön tiskialtaineen ja 
viemäreineen. Vesijututkin voi 
rakentaa tarpeen mukaan. Mökki 
on sähköistetty 5x2,5 voimajoh-
dolla ja pistorasiat ovat valmiina.

- Törkkää vaan töpselin kii ja 
ruppee asumaan, Pena naurah-
taa ja lisää, että saunakin on 
kiukaineen heti kylpykunnossa.

Mökki on tehty pohjarunkoise-
na ja on helposti siirrettävissä, 
sillä se sopii siirtolavalle tai 
nosturilla kuorma-auton laval-
le. Mökin materiaalina on puu 
ja katolla palahuopakatto. Lat-
tia on laminaattia ja saunassa 
klinkkerilattia.

Laadukkaista tarvikkeista ra-
kennettu mökki maksaa 7200 
euroa. Lisätietoja saa Penalta 
numerosta 050 5601353.

- Kannattaa soitella mökistä ja 
ottaa vaikka joulusaunakäyttöön. 
Voidaan keskustella myös mökin 
rakentamisista asiakkaan omien 

toiveitten mukaisesti. 

Leikkimökkejä
ja kanakoppeja

Pena on rakennellut myös 
leikkimökkejä, joista viimeisin 
valmistui juuri Koivulaan. Mökki 
toimii lasten ykkösleikkipaikka-
na, jonne on rakennettu myös 
leikkeihin sopiva keittiö, jossa 
valmistuu leikkiruokaa, jota 
sitten myydään ja tarjoillaan 
ikkunaluukun kautta…

- Leikkimökkejä  voi myös 
kysellä. Ne tehdään mielellään 
tilaustyönä, sillä silloin saadaan 
ne omat toiveet mukaan. Hinnat 
alkavat 1200 eurosta. Raken-
nusmateriaalit ovat parasta, sillä 
leikkimökin tulee kestää vuosi-

kausia. Se on hyvä sijoitus lasten 
tulevaisuuteen ja mökin voi sitten 
myydä eteenpäin, kun lapset ovat 
varttuneet, Pena sanoo.

Kesällä Pena rakensi myös 
kanakoppeja.

- Kanakoppi on EU:n sään-
nökset täyttävä 14 kanan koppi, 
joka sopii vaikka omakotitalon 
takapihalle. Koko on 180x250 
cm neljällä munituskotelolla ja 
hintaa kopilla on 2200 euroa.

- Siinä on mukavaa kanahar-
rastusta ja saa aina taatusti 
tuoreita munia!

Leikkimökki on aina las-
ten mieleen.

Tämä siirrettävä saunamökki odottaa omistajaansa.

Juha taas välityshommissa
- Sellainen reilu kesä siinä 
meni, kun pidin vuorottelu-
vapaata. Otin rennosti ja en 
paljonkaan seurannut mitä 
missäkin tapahtui. Kännykänkin 
unohdin melkein kokonaan, sillä 
irtiotto normaalista arjesta tuli 
tehtyä ihan oikeasti, naurahtaa 
kiinteistönvälittäjä, LKV, Juha 
Siivonen Orimattilan OP-Kiin-
teistökeskuksesta.

- Sain tehdä sellaisia koti-
hommia, joita en ollut pitkään 
aikaan ehtinyt tekemään. Ko-
dinkunnostusta ja veneilyä sekä 
uistelua Päijänteellä Buster-ve-
neellä. Haaveissa on isompi 
paatti, sillä olen suorittanut 
saaristo- ja rannikkolaivuri-
kurssin.  Myös laulujuttuihin 
olen osallistunut Mieslaulajien 
riveissä.

Orimattila on Juhalle tuttu 
juttu, sillä hän on perheineen 
muuttanut Orimattilaan vuonna 
1990. Kiinteistönvälitysalalla 
hän on ollut 10 vuotta, joista 
viimeiset yhdeksän vuotta 
Orimattilan OP-Kiinteistökes-
kuksessa.

- Orimattila ja lähialueet ovat 
tulleet tutuiksi, joten pystyn sii-
näkin mielessä palvelemaan 
asuntokauppa-asioissa hyvin, 
Juha toteaa.

- Nyt on akut ladattu ja taas 
tehdään hyviä kauppoja asi-
akkaiden kanssa. Energiaa on 
nyt vaikka muille jakaa ja nyt 
esittelen omakotitalon Kan-
kaanmäeltä, joka kannattaa 
bongata, sillä kyseessä on 
todella laadukas koti aivan 
keskustan tuntumassa.

Omakotitalo,
Kankaanmäki
Orimattila, Metsämäentie 11, 
oh,3mh,k,rt,s,kph,th,khh,2 wc, 
yht. 149,0 m2, tontti 1390 m2

Luonnonläheisellä Kankaan-
mäellä, hienosti Orimattilan pal-
velujen läheisyydessä, tilava ja 
juuri kunnostettu omakotitalo, 
jossa on iso, osittain katettu 
terassi.

Katto ja keittiö uusittu sekä si-
säpinnat on kunnostettu. Myös 
uudet kodinkoneet: kotikylmiö, 
keraaminen liesi, liesituuletin, 
astianpesukone.

Sauna, kylpyhuone, erilli-
nen wc 2 kpl, suihku, peilit, 
peilikaappi, pesukoneliitäntä, 
lattialämmitys eteinen/käytävä, 
kph,takkahuone, kph ja wc.

Orimattilan keskustaan on 
1,5 km. Tönnön alakoulu 1 
km, yläkoulu 1,5 km. Hyvät 
yhteydet sekä Helsingin että 
Lahden suuntaan.

Juha esittelee mielellään tä-
tä kohdetta ja se löytyy myös 
netistä www.opkk.fi ja sieltä 
kohdenumero 576195

Juha Siivonen, puh. 050 597 
0070.

Tähän Ok-taloon kannattaa tutustua joko netin 
kautta tai sitten soittaa Juhalle ja sopia esittelystä.

”
Leikkimökit tehdään mielellään tilaustyö-
nä, sillä silloin saadaan ne omat toiveet 
mukaan. 
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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!

37-42Useita
värejä

Veto-
ketjulla
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Meiltä myös rekisteröintipalvelut ma–pe 9–17.

 
 

Jatkoimme aukioloaikoja.

Meiltä myös rekisteröintipalvelut ma–pe 9–17

Katsastukset nyt ma–pe klo 8–18!

www.omkk.fi

Varaa
aikasi
heti!

Katsastus
nettimaksajalle35€+ päästöt

KIINTEISTÖ KANE

• UMPI- JA
 SAKOKAIVOJEN TYHJENNYKSET
• VIEMÄREIDEN AVAUKSET
• VIEMÄREIDEN KUVAUKSET

PALVELU 
PELAA!

puh. 040 546 3076

Piia ja Johanna
kohti huippua!
Ämmäntöyrään isot mäet ovat 
olleet Piia Andelinin ja Johanna 
Kakon treenipaikkana, kun he 
hakevat voimaa ja lihaskestä-
vyyttä ensi kesän vaativaan Artic 
Challange -tapahtumaan. Tämä 
kovaa kuntoa vaativa kisailu 
käydään Levillä ensi vuoden 
heinäkuussa. Extraa on mat-
kassa mukana ja seuraa miten 
Orimattilan tytöt valmistautuvat.

- Nyt haetaan todellakin voi-
maa ja lihaskestävyyttä lisää, 
sillä Arctic Challenge käydään 

luonnossa, joka on kesyttämät-
tömän kovaa. Siellä ei mennä 
valmiita polkuja juosten, vaan 
pitkin ja poikin Levin rinteitä ja 
jopa kivikkoisia maastoja kavu-
ten, selvittävät Piia ja Johanna.

Johannalla on vahva juoksu-
kuntopohja ja Piia aikoo saa-
da lisää kuntoa pk-treenillä. 
Menemällä sinne omalle epä-
mukavuusalueelle. Kumpikin 
on heittänyt itsensä mukaan 
vaativaan leikkiin.

- Tässä on ensi sijaisena voittaa 

itsensä, eli tehdä mahdollisim-
man hyvä suoritus. Ämmäntöy-
räällä on vaativat maastot, joissa 
otetaan mittaa naisista. Siellä he 
painelevat ylös jyrkkiä rinteitä 
pölkky mukanaan, sillä Levillä se 
pölkky on kuljetettava mukana 
koko ajan. Noin 100 metriä pitkä 
mäki on jo käynyt tutuksi, ja se ei 
ole mikään helppo juttu. Jokainen 
voi mennä kokeilemaan vaikka 
kävellen miten se laittaa puus-
kuttamaan, saati sitten juosta se 
ylös. Myös erilaisia kyykkytree-
nejä ja hyppelyä on ohjelmassa. 

- Pakko treenata kunnolla, ettei 
sitten sippaa Levillä heinäkuussa. 
Onneksi siellä voi itse määrätä 
oman vauhdin.

Toki Piialla löytyy kuntoa, sillä 
hän treenaa lähes joka päivä ja 
on aina, ihan kouluikäisestä liik-
kunut säännöllisesti. Johanna on 
myös innokas liikkuja, sillä hän 
juoksee paljon ja nuorempana 
harrasti kilpauintia.

Sponsoreita pääsee myös 
matkaan mukaan, eli tukemaan 
Piian ja Johannan kisamatkaa, 
treenejä ja itse kisaa. Siitä saa 
sitten itselleen näkyvyyttä. Tässä 
vaiheessa mukana ovat Gym23 
ja Alfa Mover.

- Me mainostetaan sponsoreita 
ja pidetään Orimattilan mainetta 
yllä aina Levin huippua myöten, 
Johanna naurahtaa.

Piian ja Johannan harjoittelua 
ja kuulumisia voi seurata myös 
facebookista: Piia ja Johanna 
kohti huippua

- Mukaan saa tulla muitakin 
treenaamaan samaan aikaan. 
Seuratkaa facebookista mitä 
tapahtuu ja missä mennään.

- Nyt on Johannan ja minun 
lisäksi kaksi muutakin paria 
Orimattilasta lähdössä mukaan 
Artic Challange -tapahtumaan. 
Se on hieno juttu, sanoo Piia.

Pölkky ei paljon paina kuntoradalla, mutta metsän 
ryteikössä sen mukana raahaaminen onkin sitten 
eri juttu. Johanna kantaa vuorostaan pölkkyä ja Piia 
tahdittaa menoa mäkeä ylös.

Aulin ruokavinkki, kokeile!
Tällä kertaa Auli Rötkö antaa Extraa-lehden 
lukijoille maittavan suppilovahvero-peruna-
vuoka -reseptin. Nyt sitten suppilovahverot 

esiin omasta pakasteesta, tai miten niitä sitten 
olettekin säilöneet, ja tekemään herkullista 
kasvisvoittoista ruokaa.

Suppilovahvero-perunavuoka

Auli antaa Extraa-
ruokavinkkejä.

Vinkki!
Arkisesta kiusauksesta 
tuunaat helposti herkkua 
erilaisten juustojen avul-
la. Valmiiksi maustettujen 
kermojen sijaan suositte-
len aitoja makuja. Yhdiste-
le rohkeasti kermaan ho-
mejuustoja, pippurijuustoja 
tai vaikkapa chili-goudaa. 
Kiehauta juusto-kermase-
os ennen sen lisäämistä 
kiusaukseen saadaksesi 
tasaisen lopputuloksen.

(noin 6 annosta)
1 litra tuoreita suppilovahveroita
1 iso sipuli
voita tai öljyä paistamiseen
1 Kasvisliemikuutio
Mustapippuria
6 Perunaa
5dl Ruokakermaa
1 pussi parmesanraastetta
Pinnalle maun mukaan par-
mesaania tai muuta juusto-
raastetta.

Puhdista ja silppua halutes-
sasi sienet. Kuumenna rasva 
ja lisää joukkoon sienet sekä 

sipuli ja paista. Kun sienistä 
alkaa irrota nestettä lisää 
sekaan vesitilkkaan liuotettu 
kasvisliemikuutio ja mausta 
lopuksi paistos mustapippu-
rilla. (Tarkista suola)

Kuori ja viipaloi perunat. Laita 
puolet perunaviipaleista voidel-
lun uunivuoan pohjalle. Lisää 
sienipaistos perunaviipaleiden 
päälle ja laita loput perunavii-
paleet vuokaan sienipaistoksen 
päälle.

Sekoita kerma ja parmesan-
raaste keskenään ja kaada vuo-
kaan. Mikäli käytät parmesan-
lastuja tai raastat parmesaanin 
itse, kiehauta kerma ja juusto 
ennen lisäämistä vuokaan. Pin-

nalle voit vielä lisätä halutessasi 
juustoraastetta.

Kypsennä sienivuokaa 
200-asteisessa uunissa noin 
tunti.

Hellimön hoitopiste-esittely:

Pyramidin kirkasvalohoito
Moni kärsii pimeänä vuodenaikana väsymyk-
sestä ja mielialan laskusta. Lääketieteellisten 
tutkimusten mukaan ihminen saattaa luonnon-
valon vähentyessä varautuessa biologisesti 
”heikentyviin elinolosuhteisiin” säätelemällä 
hormonitoimintaa ja elintoimintojaan. Tämä 
ilmiö on nimeltään SAD (Seasonal Affective 
Disorder) eli kaamosmasennus. Sitä lievem-
pi muoto on SUB SAD eli kaamosrasitus tai 
vuodenaikaväsymys, joka on huomattavasti 
yleisempi kuin SAD.

Tyypillisiä kaamosoireita ovat voimakas 
uupuneisuuden tunne, väsymys ja erilaiset 
univaikeudet, vararavinnon kerääminen ja 
siitä johtuva painonnousu, yleinen passii-
visuus ja mielialan lasku sekä työtehon ja 
vireystilan lasku.

Aurinkoisena päivänä keskimääräinen valo-
määrä on noin 50 000 – 100 000 luksia. Kodin 
normaali yleisvalaistus on ainoastaan 50-100 
luksia. Kirkasvalohoitoa otettaessa oleskel-
laan vähintään 2500 luksin valomäärässä 
siten, että valo pääsee silmän verkkokalvolle. 
Verkkokalvon kautta valo vaikuttaa hermora-
toja pitkin aivojen valoherkkään osaan, joka 
säätelee elimistön toimintojen rytmittymistä 
vuorokausirytmin mukaan. Valo vähentää kä-

pylisäkkeen erittämää melatoniinia, eli unihor-
monia. Melatoniinilla on tärkeä osa vireystilan 
ja unen säätelyssä sekä kaamosrasituksessa. 
Kirkasvalohoidolla voidaan vähentää näitä 
oireita sekä kohottaa vireystasoa ja mielialaa. 

Kirkasvalohoito ei sovi jos silmäsi ovat eri-
tyisen herkät kirkkaalle valolle, tai sinulla on 
silmätulehdus, kärsit mielenterveydellisistä 
häiriöistä tai käytät psyykenlääkkeitä. 

Hellimön kirkasvalohoidossa rentoudut hiek-
kapohjaisessa Pyramidissa itämaisella matolla, 
kuunnellen rauhoittavaa musiikkia. Hoitoaika 
on puoli tuntia ja hoito-ohjelma käy läpi vuo-
rokauden valovaiheen alkaen aamuyön tähti-
taivaasta, keskipäivän kirkkauteen ja päättyen 
taas tähtitaivaaseen. Hinta on 20€/hlö/kerta. 
Hoitoon mahtuu yhtä aikaa 6 henkilöä. Pimeään 
vuodenaikaan olisi hyvä saada kirkasvalohoitoa 
päivittäin, ja koska tehokkainta on hakeutua 
valoon aamuisin, tarjoamme nyt Olan Extran 
lukijoille tarjouksena 5 aamun kirkasvalohoidon 
(arkisin klo:8-11 välillä) hintaan 5€/kerta. 
Tarjous on voimassa 2.12. asti. Aika tulee 
varata etukäteen. Ajanvaraukset numerosta 
044-3773017 tai info@hellimo.fi.

Hellimön löydät Kehräämön 2. kerroksesta, 
Pakaantie 1, 16300 Orimattila.
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Ota rennosti!
Marraskuu meitä kutittelee ja 
autoissa on alla nastat. Pelok-
kaimmat ehtivät vaihtamaan 
nastarenkaat jo syyskuun puo-
lella. Kummastakohan on huoli 
enemmän; itsestä vai autosta?

* * *
Jolanda Tunkioi.., ei kun Tukiai-
nen, kävi sulostuttamassa Art-
järvellä paikallisessa. Varsinkin 
nuoret miehet olivat varustautu-
neet omilla talouspapereilla ja 
vanhemmat ukot olivat kipaisseet 
salaa katsomaan naisidoliaan. 
Mukamas hirvipeijaisissa olivat.

* * *
Tiettävästi viime kerran Hei-
nämaan koulun irtaimiston 
tyhjennysjuttu poiki yhteyden-
ottoja tämän lehden kaljupäätoi-
mittajalle ja jokin vastine taitaa 
olla jossain? No, hyvin on tavattu 
Eetvartin sanomiset, kun sai jäl-
kikaikuja. Kiitos.

* * *
Onko Orimattilan kaupungin-
hallituksen uusi puheenjohtaja 
jo sovittu ennen kevään 2017 
kuntavaaleja? Sellaista nääs 
huhutaan, että olisi etukäteen 
petattu sulle ja mulle ja kaikki 
kepulit Hennan taakse? Uusi pu-

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
14.12.2016

Pikkujouluasioissa
palvelee Ravintola Tehdas

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

KAIHTIMET, MARKIISIT, 
PYSTYLAMELLIT, PARVEKE-

LASIEN KAIHTIMET ym.
Laajasta mallistosta paikoilleen asennettuna.

Kotiesittely ja mittauspalvelu.

ORIMATTILAN KAIHDIN
Myyntinäyttely: Orionpolku 4

Puh. 03- 777 4183

Topintie 2, 16300 Orimattila

Särkyjä, vaivoja,
sairauksia vai onko
energiat vähissä?
Apua kansanparantajalta 050 3368425
www.parantavavoima.com

Selvänäkijä 
Tuulia Mäntylä
Ajanvaraus 040-4108877

tai tuuma@suomi24.fi

torstaisin klo 17-19.
3. krs. Pekka

Löytty 044 3160 925

SUOMI-
TIKKAA

Kehräämöllä

Taru Karoliina
Intuitiivinen näkijä. 
Teen tulkintoja
myötätunnolla ja
 rakkaudella. 

30min/35 Eur
60min/50Eur
Puh. 050 3473668
taru.astikainen1980@gmail.com

Oikaisuna  Eetvartin pakinaan lokakuun lehdessä:

Heinämaan koulun
irtaimiston tyhjennyksestä:
Kaupungin oli tarkoitus viedä 
kaikki irtaimisto heinäkuussa 
kaatopaikalle. Asia tuli esille 
kylän palkintokaapin siirron 
yhteydessä. Muilla kouluilla 
ovat kyläläiset saaneet hakea 
tai ostaa.  Sain kaatopaikalle 
viennin peruttua. Kaupunki 
ilmoitti sitten tyhjennyksestä 
parin kuukauden kuluttua pa-
rille kyläjohtokunnan jäsenelle. 
Kyseltyäni ja tiedon saatuani 
ilmoitin tyhjennyksestä kaikille 
kyläläisille, joiden yhteystiedot 
oli tiedossani. Laitoin asiasta 
ilmoitustaululle.  Siitä oli kau-
pungin sivuilla.  Paikalla oli 
myös kylän ulkopuolisia vieraita 
ihmisiä. Koulun höyläpenkke-

jä myytiin netissä. Halukkaat 
kyläläiset eivät niitä saaneet. 

Koulun irtaimistoa sai hakea 
14. ja 21.9 illalla. Paikalla oli 
molempina päivinä yhteensä yli 
80 henkeä. Kaupungin miehiä 
oli yksi valvomassa. Ulkovaras-
tojen avaimet löytyivät vasta 
viikon kuluttua. Kaupunki laittoi 
jäljellä olevaan irtaimistoon tar-
ralla ohjeet. Silti kaatopaikalle 
meni vielä kolme siirtolavallista  
hyvää tavaraa lajittelematta. 
Tiedän, että kaikille kiinnostu-
neille tietoa ei saatu eikä lyhyt 
tyhjennysaika sopinut kaikille. 

Tämä oikaisuna lehden pa-
kinaan.

Pertti Laaksonen

Luhtikylän luontoilta 
Luhtikylän Nuorelassa pidetään luontoilta torstaina 24.11. klo 
17.30. Illan aiheina on luontokuvaus ja luontokuvausmatkat.

Luontokuvaaja Seppo Kujanen paljastaa luontokuvaamisen 
saloja ja luontokuvaaja Heikki Kainulainen kertoo tarinoita ku-
vausmatkoiltaan.

Lopuksi on vapaata keskustelua, puffetissa tarjolla kahvia ja 
pullaa. Vapaaehtoinen pääsymaksu.

Tapahtuman järjestää Luhtikylän Nuorela ry, Keiturintie 56, 
Luhtikylä.

heenjohtaja olisi kait hurmuri 
Itäkeskuksen suunnalta? 

* * *
Vaikka kuinka yrittää olla puut-
tumatta näihin Henna-juttuihin, 
niin nyt on pakko laittaa yhden 
Masan esittämä idea:

Orimattila heti hakemaan 
Guggenheim-museota Hennaan! 
Siinä on koko Hennan pelastus 
ja samalla myös Suomen, sillä 
kyseessähän on koko maailman-
kaikkeuden arvostama museo. 
Nythän Orimattila rakentaa 
Hennaan jo asemaa, jonne on 
nopea tulla junalla Helsingistä 
asti museoon tutustumaan. Ja 
siellä sitten bulevardia pitkin 
nauttimaan kaikista Hennan 
palveluista. Taksiluvat kun va-
pautuvat, niin mopoautoilla voi-

vat nuoretkin kuskata porukkaa 
kyliltä Hennaan?

Voi tuota ilon päivää. Nyt vaan 
lobbaamaan Guggenheim-muse-
ota Hennaan, kun siellä Helsingin 
suunnalla muutenkin Hennan 
takia meitin rahoja tuhlataan.

* * *
Orimattilalaista huipputaidetta 
oheisessa kuvassa. Antiikkia, 
antiikkia -ohjelmassa arvioitiin 
jo pelkän valokuvankin arvoksi 
jotakuinkin parisataa euroa.

Lukijakysymys kuuluukin, että 
missä tämä huikea taideteos on? 
Vastaukset voi tipauttaa Kehrää-
mön portinvartijan mökkiin, jonka 
ikkunat on taas ihanasti rikottu.

* * *
Artjärvellä kylä vaan hiljenee, 
kun Sinikan kauppakin sulki 
ovensa. Mihin menee posti ja 
matkahuoltopalvelut? Ei hyvältä 
näytä entisen kunnan kohtalo, 
jossa ei enää ole paljonkaan 
palveluja jäljellä. 

Olisiko Artjärven näin nopea 
alasajo tapahtunut, jos kunta 
olisi sittenkin liitetty Iittiin? 
Olisiko pitänyt sittenkin uskoa 
A. Anttilaa? Sanovat, että kaik-
ki Orimattilan valtuutetut eivät 
ole koskaan edes käyneet Art-
järvellä, joten eivät tietty osaa 
sen asioista olla kiinnostuneita. 
Tosin ei kaikki valtuutetut ole 
käyneet Hennassakaan, mutta 
sehän onkin paljon tärkeämpi 
kuin joku Artjärvi.

* * *
Joskus autoilija ei valitettavasti 
ehdi Orimattilan liikenneym-
pyröissä tutustua kaikkiin 
mainos- ja opaskyltteihin, kun 
pitää hallita muutenkin oikeaa 

ajotapaa ympyröissä. Edelleen 
moni vilkuttaa vasemmalle, kun 
sinne ympyrään ajaa. Minkähän 
ajokokeen kyseiset tontut ovat 
aikanaan suorittaneet?

Liikenneympyrässä mulau-
tetaan vilkkua vain, kun sieltä 
poistutaan ja silloinkin oikealle. 
Kuulitteko, että oikealle!

* * *
Kuka kumma on pöllinyt moot-
torisahan vanhan TVH:n varikon 
takaisesta metsästä? Saha oli 
ensin varastettu varikolta ja 
sitten joku varasti sen kuvassa 
olevalta kiveltä. Melkoista tou-
hua, kun jo varkaat varastavat 
toisiltaan.

Moottorisaha oli tosin jo vanha, 
mutta kelpasi jollekin toiselle 
surkimukselle.

* * *
Ei voi valittaa näistä jutuista. Tai 
voi, mutta ei auta itku mark-
kinoilla.

Hyviä panoksia pikkujouluihin!
E E T V A R T T I

Kuka varasti tämän jo 
kertaalleen varastetun 
vanhan moottorisahan?

Missä onkaan tämä 
huippukaunis taideteos?

Jolanda oli seinäjulisteessa vielä nuoruuskuvansa 
kera. Totuus paljastui, kun astui sisään Artjärven 
paikalliseen.

Harmi, kun ei ehdi millään lukemaan kaikkia kylttejä, 
kun ajaa Orimattilan liikenneympyrään. Ihan vituttaa 
mainostajien puolesta.
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5-kympin hulinat 
Nyt vitoset paukkuu!
Kuukausikortti 50 € 

 2kk 95 € 
3kk 135 € 
4kk 170 € 
5kk 200 € 
6kk 225 € 

10x-kortti 50 € 
20x 95 € 

30x 135 €

Voi ostaa myös

pukinkonttiin  

lahjakorttina.

Tarjous voimassa 19.11.2016 asti.

Tervetuloa meille!
Pakaantie 1, Orimattila

www.gym23.com

j

KAKKUKAHVIT 

asiakkaille!

Pannu kuumana koko viikon asiakkaille! 

 Torstaina 17.11. ja perjantaina 18.11.

IKÄ PAINAA, 

HINNAT EI!

PIENYRITYS ON OMISTAJALLEEN ISO JUTTU. NIIN MYÖS MEILLE. 
Pienyrittäjät, oman yrityksensä pääjohtajat ja patruunat, muodostavat Suomen 
talouden perustan. Me Säästöpankissa kohtelemme yritysasiakkaitamme 
myös sen mukaisesti. 
Varaa aika tapaamiseen ja totea itse: saastopankki.fi /yrittaja

PÄÄJOHTAJA

www.säästöpankki.fi
Erkontie 13, ORIMATTILA, p 010 441 7220

• 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, Kankaanmäki 
okt 149/180 m2
Metsämäentie 11. oh,3mh,k,rt,s,kph,th,k-
hh,2 wc. ei e-tod*. Luonnonläheisellä Kan-
kaanmäellä, kuitenkin Orimattilan palvelu-
jen läheisyydessä, tilava ja juuri runsaasti 
kunnostettu omakotitalo. Katto ja keittiö 
uusittu ja sisäpinnat kunnostettu. Mahta-
van kokoinen, osin katettu terassi. Siivo-
nen/Orimattila. Mh. 185.000 €. 576195

Orimattila, Peltola okt 106/138 m2
Apilatie 2. 3 h,k,s,ph,pukuh,khh-val-
mius,wc. ei e-tod*. Tästä talosta on pidetty 
hyvää huolta vuosien saatossa. Pintoja ja 
keittiö uusittu samoin käyttövesi- ja läm-
mitysputket uusittu. Öljykeskuslämmitys ja 
ilmalämpöpumppu. Oma tontti 895 m2. 
Päiväkoti ja ala-aste lähellä. Orimattilan 
keskustan palvelut 1 km. Mattila/Orimat-
tila. Mh. 118.000 €. 575522

Orimattila, Käkelä okt 102/174 m2
Puutarhatie 3. 4h+k+s. ei e-tod*. 
Rauhaisalla paikalla vain reilun 2 km 
päässä koulusta ja palveluista. Asuin-
tiloja kunnostettu 2010-11, samalla 
vaihdettu maalämpöön, uusittu takka 
ja hormi. Aiemmin uusittu mm. ik-
kunat ja sokkeliremontti tehty. Reilu 
2600m2 tontti, jolla reilusti tilaa niin 
lapsille kuin lemmikeille. Nyman/Ori-
mattila. Mh. 139.000 €. 572205

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

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, Lintula okt 56,5/63,5 m2
Punarinnantie 1. 1h, tupakeittiö, s, parvi. ei 
e-tod*. Näppärä omakotitalo suositulla Lin-
tulan pientaloalueella. Muunneltu Kastellin 
talopaketti. Avoin ja tilava parvitila joka so-
veltuu moneen käyttöön. Alakerrassa ihas-
tuttava tupakeittö ja makuuhuone. Sauna 
ja pesutilat /wc joihin kulku myös suojaisan 
terassin kautta. Rakennusoikeutta jäljellä 
reilusti, oma valoisa ja luonnonmukainen 
piha. Autokatos. Sovi oma yksityisesittelysi. 
Stolpe/Orimattila. Mh. 99.000 €. 577811

 • Rivi-, pari- ja puutalot

Orimattila, Jokela rt 91 m2
Lähdekuja 4 D. 4h,k,s. C2007*. Viihtyisällä 
Jokelan aluella sijaitseva rivitalon pääty-
huoneisto pienen matkan päässä keskus-
tan palveluista. Rauhallinen oma terassi 
ilta-auringon suuntaan. Huoneistoon kuu-
luu autokatospaikka. Siivonen/Orimattila. 
Mh. 110.118 € Vh. 116.500 €. 576647

Jämsä, Himos paritalo 55/65 m2
Golfarinkunnas 7 D. 3h+kk+s. C*. Uusi as 
oy muotoinen paritalon lomahuoneisto 
ympärivuotiseen käyttöön. Loistava vaihto-
ehto myös sijoitukseen ! Huoneistossa ta-
loudellinen maalämpö, varaava takka, sekä 
kesähelteille viilennystoiminto takaavat 
tunnelmallisen ja viihtyisän loman vieton.  
Tyylikäs ja tasokkaasti varusteltu keittiö 
sekä saunaosasto kuuluvat tietenkin tähän 
hienoon kokonaisuuteen.Vh on alv:ton. Mi-
käli kohde tulee alv:ttomaan käyttöön, on 
vh 220.000 euroa. Nyman/Orimattila. Mh. 
95.746 € Vh. 190.000 €.  549260

Orimattila, Artjärvi rt 43 m2
Salmelanrinteentie 2-4 A. 2 h,kk,s,ph. C*. 
Lähes uudenveroinen rivitalohuoneisto Ar-
tjärven palveluiden välittömässä läheisyy-
dessä. Laminaattilattiat, pesutilat laatoitettu. 
Tilava lasitettu terassi länteen. Oma katos-
paikka autolle. Huoneisto on heti vapaa. 
Mattila/Orimattila. Mh. 65.000 €. 571797

 • Vapaa-ajan asunnot

Jämsä, Himos 
vapaa-ajan asunto 55/65 m2
Sovintoraitti 2 B. 3h+k+s+var. ei e-tod*. Uu-
si Himos Resortin Golf and Ski as oy muo-
toinen huoneisto, joka sijaitsee golfkentän 
äärellä ja laskettelurinteiden läheisyydessä. 
Tasokas varustus. Loma-asunto omaan 
käyttöön tai sijoitukseen! Nyman/Orimattila. 
Mh. 115.000 € Vh. 230.000 €.  570222

Mika Nyman
myyntipäällikkö, LKV, YKV 

yleisauktorisointi
0400 347758  mika.nyman@op.fi

Jussi Mattila
Kiinteistönvälittäjä LKV

050 570 2725 • jussi.mattila@op.fi
Juha Siivonen

Kiinteistönvälittäjä  LKV
050 597 0070 • juha.siivonen@op.fi

Juha Viljanen
040 5073610 • juha.viljanen@op.fi

Piia Stolpe
myyntineuvottelija

040 1951535 • piia.stolpe@op.fi

Tokkolantie 8, 16300 Orimattila

putkityo@orimattilanputkityo.fi

Orimattilan
Putkityö Oy

LVI-alan rautainen
ammattilainen
palvelee Tokkolantiellä yli
50 vuoden kokemuksella.

Meiltä vesi-, lämpö- ja
ilma-asennukset nopeasti!

Vaihda nyt vanha 
Oilon-öljypoltin uuteen,
hyvitämme toimivasta
polttimesta 110 euroa.

Poltintilaukset ja
huollot myymälästä: 040-513 8073 

Olemme myös 
Facebookissa


