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Orimattilan palvelujen, kaupan, osaamisen ja tapahtumien erikoislehti.
www.olanextraa.fiJakelupainos n. 10 500 kplOrimattilan parhaaksi 

Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu 
Diia Oy

Lahjoitamme 15.11.-15.12.
välisenä aikana myydyistä
kampanjatuotteista
10 % orimattilalaisten
vähävaraisten lapsi-
perheiden hyväksi.

Paljon ihania jouluisia lahjatavara-
uutuuksia, sekä kukkia jokaiseen 

makuun. Tervetuloa!
Nettikauppamme palvelee 24h

JOULUKILPAILU
MISSÄHÄN
LUURAAVAT
Osku ja Kimi
-joulutontut?
Osallistu kisaan!

(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Erkontie 12, Orimattila, ma-pe 10-17

www.orimattilannakokeskus.fi

Näöntarkastus
optikolla
kaupan päälle!

Osta nyt,
maksa

helmikuussa!

Ostaessasi myös linssit

Kaikki
kehykset-100%

-50%

-100%
-50%

SILMÄLÄÄKÄRIT:
To 16.11. Ritva Lemola
To 23.11. Jukka Siitonen
To 30.11. Ritva Lemola
Ma 4.12. Ilkka Puusaari
To 14.12. Jukka Siitonen
Ti 19.12. Aleksi Sarkola

Avaa tili!
Saat 12 kk
korotonta
maksu-
aikaa!

LAUANTAINA
18.11. klo 10-13
JOULUPUKKI
kiertää ja jakaa
karkkia kilteille!
Klo 10 K-Supermarket,
josta Kärrytielle...
Klo 11 Kehräämö ja
12.20 S-Market/kaupat

Orimattilan
kauppojen ja

liikkeitten

JOULUN-
AVAUS

Osta Orimattilasta
yrittäjiltä joulunakin

Se on aina kotiinpäin!

Naisten SYYS-
         KENKÄ

Kenkätalo MASCOTTI
Erkontie 14, S-marketin
vieressä, ORIMATTILA,
puh. 050-309 3383
ma-pe 9-16.30

Eri 
värejä

36-42

40-46

Miesten
SYYS-

KENKÄ

Miesten tarra-
TALVIKENKÄ

Naisten TALVI-
KENKÄ

- nastoilla
36-42

40-46

- nastoilla

- nastoilla

LASTEN JALKINEITTEN
LOPPUUNMYYNTI
KAIKKI POIS

-50%
norm. hinnasta
Alennus koskee kaikkia
jalkineita, koot 18-35

Aloita säästäminen 
välittömästi

 
 

 
 

 

       

       

      

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

1299

Vaihda uuteen energiaystävällisempään 
BOSCH-ilmalämpöpumppuun

Meiltä saat myös ammattitaitoisen ja edullisen asennuksen

Parantaa
sisäilman

laatua

Hyödynnä
kotitalous-
vähennys

Säästää
jopa 40%

sähköä

(1499 €)

Ilmalämpöpumppu 5 KW 
Bosch Compress 5000 AA -ilmalämpöpumppu on erinomainen 
investointi suorasähkölämmitteisiin koteihin ja vapaa-ajan asun-
toihin. Se on energiatehokas, kestävä ja hiljainen lämpöpumppu. 
Ilmalämpöpumppu on suunniteltu pohjoisen vaativiin oloihin, 
mutta siitä on iloa myös kesäisin.  
COMPRESS 5000 EHP AA 5 KW

BOSCH Lämpömestarilta

TAI13490
10 KK MAKSUAIKA, KORKO 0%
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Katoavatko erikoisliikkeet?

 

 

 
       

 

 

                                   

            
          
 

 
 

       

 

        

       

        

Johtaa: Paavo Kiiski 
Säestys: Jarkko Kiiski 
Solistit:  Jorma Alhasto, Erkki Anttonen, 
Jarkko Seppälä 
Tanssittaa: Eki Jantunen & Mutkattomat 

5.12.2017 klo 18.30 
Jymylinnassa 

Lippu 35 € sis. tarjoilun
Lippuja: Orimattilan OPKK, Orimattilan Tapetti
ja Väri, kuorolaiset. Ei oveltamyyntiä 

Orimattilan Mieslaulajat 

Suomi 100 
Itsenäisyyskonsertti- 

tanssiaiset

Topintie 2, 16300 Orimattila

Orimattilan kauppojen ja liikkeitten

JOULUN-
AVAUS
lauantaina 18.11.

 JOULUISIA
 TARJOUKSIA

 JOULUPUKKI
 jakaa karkkia
Joulupukki tavattavissa:
klo 10 K-Supermarket, josta
Kärrytielle, klo 11 Kehräämö,
klo 11.50 Erkontie ja klo 12.20
S-Marketin kauppakeskus... KIVA!

1.

A!

UUTTA ILMETTÄ KOTIIN JOULUKSI ! 
TILAA OMAKOTITALKKARI Kari Viitanen

 mp. 044 712 6669
Kari tekee pikku sisäremontteja, maalauksia, tapetointia,
laminaattiasennuksia ym.  ATK – apua, sekä lumityöt  ja muut
normaali talkkari työt. Soitelkaa naapurikunnistakin.
Palvelu on tarkoitettu omakotiyhdistyksen jäsenille ja palvelusta 
peritään 17,00 € tunti + matkakulut 0,41 €/ km.
Liity jäseneksi:  O:lan Omakotiyhdistykseen. Loppuvuodelta 2017 
ei peritä jäsenmaksua. Saat merkittäviä jäsenetuja mm. talkkari-
palvelumme. Jäsenetuna mm. Vuosi ilman perusmaksua KSOY:n 
sähkösopimus. Lisätietoja puheenjohtaja Pertti Oksanen
mp. 0400 459 222 tai  pertti.oksanen@phnet.fi

Tapettiviikot
Värisilmässä 15.-30.11.
Lattiakampanjalla aloitetut syksyn teemaviikot jatkuu nyt tapeteilla, 
kertoo kauppias Aimo Lappalainen Värisilmästä.

- Tule tutustumaan Päijät-Hämeen laajimpaan tapettivalikoimaan, 
ja hyödynnä samalla kampanjaviikkojen tarjouksemme.

- Valikoimistamme löytyy tuhansia malleja, niin perinteistä kuin 
moderniakin, teetä tapettisi vaikka sinulle tärkeästä valokuvasta.

Marraskuu on tapettikuu, kohenna nyt kotisi viihtyisyyttä ennen 
joulua!

Seppä Kallen tonttupaja
Jo perinteiseksi tullut Seppä Kallen tonttupaja kutsuu 16.–17.12. 
2017 Niemenkylään, Päärniläntie 169. Tarjolla ja myynnissä on 
paljon kaikkea jouluista ja muutakin mukavaa tuotetta. Kannattaa 
jo nyt merkata tapahtuma allakkaansa.

Tied. Pertti Oksanen 0400 459222, pertti.oksanen@phnet.fi

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

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

JOULUNAVAUS la 18.11.
Orimattilan joulunavaus alkaa 
lauantaina klo 10 K-Super-
marketista, jossa joulupuk-
kikin on heti mukana, kun 
siellä on menossa Orimattilan 
MLL:n joulupuun koristelu. 
Kaikki perheet ovat tervetul-
leita koristelemaan perinteistä 
kuusta, johon tulee taas paljon 
lasten nimilappuja. Heille voi 
sitten ostaa joululahjan. Siitä 
kiitos jo etukäteen!

* * *
Joulupukin matka jatkuu 
Kärrytien erikoisliikkeisiin 
klo 10.20 nurkkiin. Tietty 
hyvät tarjoukset kutsuvat 
ostoksille joulupukin myötä. 
Erityisesti joulupukki on tavat-
tavissa Sähköasennuksessa 
kello 10.30 aikaan, jossa on 
myös kahvitarjoilua ja arvon-
taa. VahvaTassussa ollaan 
oltu kiltteinä. – Myös meil-
lä, huikkasi Penakin Värisil-
mästä! Akku ja Varaosa lataa 
joka miehelle ja naisellekin 
joululahjaideoita. Joulupukki 
muistaa myös Kuumakupin…

* * *
Joulupukki tallustelee Kehrää-
möllä klo 11 alkaen. Kiertää 
ykkös- ja kakkoskerroksessa 
jakaen karkkia. Kannattaa tul-
la mukaan ja bongata jouluisia 
tarjouksia Puotikujan liikkeis-
tä. Nythän on kynttilöitten 
loistoaikaa, joten Drockilaan 
käy joulupukinkin tie. Samoin 
Korutaskusta löytyy ihania 
lahjaideoita!

* * *
Kehräämöltä pukki hiippaa 
Erkontielle klo 12 aikaan. 

S-Marketin kauppakeskuk-
sessa joulupukki on tavatta-
vissa klo 12.20 alkaen aina 
klo 13:een asti.

S-Marketin kauppakeskuk-
sessa on jouluista tohinaa 
ja tarjouksia. Niitä kannat-
taa mennä bongaamaan ja 
hyvissä ajoin tehdä päätös, 
että tänä jouluna hankitaan 
joululahjat ja joulun ruoka-
jutut tykötarpeineen omasta 
Orimattilasta!

- Tavataan myös Subwayssa, 
joulupukki huikkaa!

Viime vuonnakin joulu-
pukki oli mukana K-Su-

permarketissa, kun koris-
teltiin MLL:n joulupuuta.

Orimattilassa on käynyt erikoisliikkeitten kato vuosien 
varrella. Suurin syy on ollut se, kun asiakkaat karkaavat 
Lahteen ostoksille muutaman euron takia.., eivät laske siihen 
menevää aikaa ja bensakuluja. Tavallaan sahataan poikki 
omaa oksaa, jolla istutaan. Sitten kun kylä tyhjenee, niin 
valitetaan, ettei täältä löydy mitään…

Toinen huolestuttava näkemys tai mielipide on se, että 
mitä sillä on väliä mistä ostaa, kun kaupunki kuitenkin 
haaskaa kaikki rahat Hennaan. Tämä kertoo asenteesta 
missä nykyisin mennään. Olisikohan syytä ottaa virkamiesten 
ja päättäjien lusikka kauniiseen käteen ja nähdä todellisuus 
missä Orimattilassa oikeasti mennään?

Käsi sydämellä, kuinka moni virkamies ostaa tuotteensa 
pääasiassa Orimattilasta?

Kenkätalo Mascotti ilmoittaa lasten jalkineitten loppuun-
myyntiä. Siitä voi jokainen vetää johtopäätöksiä mistä on 
kysymys.

Orimattilasta löytyy kyllä ostettavaa. Extraa-lehti esitte-
lee paikallisia erikoisliikkeitä, jotta askeleet suuntautuisivat 
niihin kaupoille.

Kilpailukin on rankkaa
Toinen vaikuttava tekijä on järjetön hintakilpailu, jolla isot 
ketjut yrittävät kaataa pieniä yrityksiä pois jaloista.

Kilpailuvirasto onkin ryhtynyt tutkimaan optisen alan 
kieroutunutta mainontaa; joka on harhaanjohtavaa ja kil-
pailua vääristävää, hinnoittelu pielessä joissakin isoissa 
ketjuissa, kun on jättialennuksia kaiken aikaa.., jopa -70 
prosentin alennuksin, kun yritetään valloittaa markkinoita 
jopa epäeettisin keinoin.

Yleensä hätä pistää hyppimään, josta tässäkin lienee 
kysymys, kun iso ketju rellestää? 

Joulunavaus lauantaina 18.11.

Säkylässä joulunavaus aloitetaan aina joulupuk-
kijuoksulla! Orimattila voisi ottaa mallia…

Orimattilan keskustan kaupat ja liikkeet uskovat huo-
miseen ja järkkäävät perinteisen joulunavauksen tu-
levana lauantaina klo 10-13... Silloin joulupukki kier-
tää ja jakaa karkkia kaikille kilteille. Kannattaa katsoa 
toisaalta tästä lehdestä missä joulupukki hiippailee. 
Orimattilasta löytyy kyllä joululahjat ja jouluun tarvittavat 
tuotteet. Se nyt on Sinusta ja minusta kiinni miten me niitä 
eurojamme käytämme. 

- - -
JOULUKADUN avajaiset perjantaina 17.11. klo 18 kau-

pungintalon ja Osuuspankin välisellä alueella. 

Myllylän koulun sisäilma
Nyt on aika hurjia juttuja liikkeellä, että Myllylän uudessa 
kouluosassa ja osittain myös vanhassa olisi sisäilmaongel-
maa. Toivottavasti se ei ole totta. Tammikuussa tämä lehti 
otti voimakkaasti kantaa, kun koulun laajennusta tehtiin 
suojaamattomana räntä- ja vesisateella. Rakentamisen ns. 
kuivaketju ei toiminut monien asiantuntijoiden mielestä.

Reijo Välkkynen      www.olanextraa.fi   
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www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

Ajankohtaiset 
välihaalarit 
ja asusteet.

Uutuusvärinä 
musta.

Teemu Anttila
Maanviljelijä, MMM 

Orimattila

Helena Erola
Eläkeläinen
Jyväskylä

Olli Haapasalo
Maanviljelijä, VTM

Orimattila

Petri Helenius
Puhelinosakekeräilijä

Orimattila

Toni Jantunen
Yrittäjä
Vesilahti

Neea Arola
Opiskelija

Lappeenranta

Esko Haakana
Pakkaaja
Orimattila

Esko Heikkilä
Kuljetusyrittäjä

Orimattila

Ossi Hosiaisluoma
Maankäyttöinsinööri

Orimattila

Ida Jokinen
Aineenopettaja

Orimattila

2 4 6 8 103 5 7 9 11

Aziz Benjamin Karelberg
Metallityöntekjä

Orimattila

Tuomas Kauppinen
Luokanopettaja

Myrskylä

Mari Kuosa
Myyntineuvottelija

Orimattila

Virve Laaksonen
Myyjä, tradenomi

Orimattila

Hannu Laiho
Toiminnanhoitaja

Orimattila

Pentti Kataja
Betonimies, herastuomari

Orimattila

Jari Kuosa
Kiinteistömestari

Orimattila

Aleksis Kyrö
Maatalousyrittäjä

Orimattila

Juha Lahtinen
Palomestari
Orimattila

Pekka Lankinen
Korjaamoyrittäjä

Lahti

12 14 16 18 2013 15 17 19 21

Riitta Lonka
Parturi-kamp., yrittäjä

Orimattila

Jani Malinen
Metallimies
Orimattila

Arttu Munukka
Maatalousyrittäjä

Orimattila

Mikko Mäkelä
ATK-palvelupäällikkö

Vantaa

Hanna Ojala
Oikeustradenomi

Valkeakoski

Ritva Luoto
Sairaanh., tradenomi

Orimattila

Ari Mansikkaniemi
Opettaja

Orimattila

Joel Mäkelä
Yrittäjä

Orimattila

Pinja Mälkiä
Myyjä

Myrskylä

Marjaana Ojamaa
Metsänhoitaja, maanvilj.

Orimattila

25 27 29 31 3326 28 30 32 34

Sirkka-Liisa Papinaho
Terveydenh. eläk.,

kaup.valt. Orimattila

Anne Rajala
Yrittäjä, aluejohtaja

Orimattila

Heikki Rautala
Maanviljelijä, kalusteas.

Orimattila

Jaakko Rissanen
Talouspäällikkö, eläk.

Orimattila

Juhani Saharinen
Maanviljelijä, yrittäjä

Orimattila

Erika Pietilä
Myyntipäällikkö, KTM

Espoo

Kimmo Rauhala
Toimitusjohtaja

Orimattila

Janne Riihimäki
Head of technology

Orimattila

Ville Saarinen
Magazine Team Leader

Orimattila

Satu Sairola
Maatalousyrittäjä

Orimattila

35 37 39 41 4336 38 40 42 44

Noora Salmi
Opiskelija

Orimattila, Jyväskylä

Raimo Siira
Yrittäjä, eläkkeellä

Orimattila

Seija Syvänen
Palkanlaskija

Orimattila

Kirsti Torila
Nuoriso-ohjaaja

Orimattila

Minna Vuori
Luokanopettaja, KM

Orimattila

Sirkku Salo
Eläkel., vientisihteeri

Orimattila

Jani Syrjäläinen
Opiskelija, yrittäjä

Helsinki

Oona Särkinen
Opiskelija
Orimattila

Arto Tuutijärvi
Yrittäjä, ekonomi

Orimattila

Henna Wirman
Sairaanh., maanvilj.

Myrskylä

45 47 49 51 5346 48 50 52 54

Henri Lindgren
Muovityöntekijä

Orimattila

Tuukka Laurila
Logistiikkapäällikkö, DI

Helsinki

Vesa Leino
Yrittäjä

Orimattila

22 23 24Äänestä, niin äänesi kuullaan
Vaikuta oman osuuspankkisi päätöksentekoon. Tutustu ehdokkaisiin
vaalikoneessa 30.10. alkaen ja äänestä 6.–19.11. Kaikkien äänestäneiden kesken
arvotaan Volkswagen Passat GTE Variant -hybridiauto vuodeksi käyttöön
(palkinnon arvo noin 16 000 €). Vaalit järjestetään 81 osuuspankissa.
Lisäksi oman osuuspankkimme äänestäneiden kesken
arvotaan yksi Apple iPad -tabletti (arvo noin 500 €).

op.fi/edustajistonvaalit

OP Orimattilan edustajiston
vaalien ehdokkaat julkaistu
Edustajiston vaaleissa on ehdokkaana 53 OP 
Orimattilan omistaja-asiakasta. Ehdokkaisiin 
voi nyt tutustua vaalikoneessa osoitteessa 
op.fi/edustajistonvaalit. Edustajiston vaalit 
pidetään 6.–19.11.2017. 

– Silloin on mahdollisuus vaikuttaa oman 
pankin ja paikkakunnan asioihin, sillä omis-
taja-asiakkaat valitsevat keskuudestaan 
OP Orimattilan edustajiston. Äänestämällä 
voi vaikuttaa ja samalla osallistuu myös 
arvontaan, jossa voi voittaa hybridiauton 
vuodeksi käyttöön, kannustaa OP Orimat-
tilan toimitusjohtaja Jukka Sipilä. 

OP on asiakkaidensa omistama osuus-
kunta, jonka perusarvo on jäsen ja ääni  
periaate. Omistaja-asiakkaat 

saavat tiedon äänioikeudestaan joko 
sähköisesti op.fi-palvelussa tai postitse 
kirjeenä ennen äänestämistä. 

– OPssa omistaja-asiakkaalla on aito 
vaikuttamismahdollisuus. Toivomme, että 
edustajisto on mahdollisimman hyvä pie-
noiskuva pankin omistaja-asiakaskunnas-
ta, sillä silloin jäsendemokratia toteutuu 

oikealla tavalla, huomauttaa Jukka Sipilä. 

Äänestää voi
vaikka mobiililla

Omaa ehdokasta voi äänestää joko op.
fi-palvelussa, mobiililla, postittamalla 
äänestyslipun vastauskuoressa tai pa-
lauttamalla vastauskuoren OPn konttoriin. 
OP Orimattilan vaaleissa äänestäneiden 
kesken arvotaan valta-kunnallisen pal-
kinnon lisäksi yksi Apple iPad –tabletti 
(arvo noin 500 €).

– Edustajiston jäseniltä ei vaadita erityistä 
pankkiasioiden osaamista. Voit äänestää 
siis ketä tahansa mieleistäsi ehdokasta. 
Edustajistoon ovat tervetulleita aivan ta-
valliset omistaja-asiakkaat, jotka tuovat 
mukanaan oman asiantuntemuksensa 
ja ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista 
finanssialan näkökulmasta, Jukka Sipilä 
sanoo. 

Edustajistoon valitaan 25 jäsentä neljän 
vuoden toimikaudeksi. Edustajisto käyttää 
pankissa ylintä päätösvaltaa. Varsinaisessa 

edustajiston kokouksessa mm. päätetään 
vastuuvapauden myöntämisestä hallituksel-
le ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta. 
Edustajiston kokouksessa valitaan myös 
tilintarkastaja ja hallintoneuvoston jäsenet.

OP Orimattilan kanssa järjestetään edusta-
jiston vaalit samanaikaisesti yhteensä 81 
OPssa eri puolilla Suomea. Ehdokkaita on 
yhteensä yli 5600 ja edustajistoihin valitaan 
yhteensä yli 2300 jäsentä. Äänioikeutet-
tuja omistaja-asiakkaita on yhteensä yli 
1,5 miljoonaa. Kaikkien näissä vaaleissa 
äänestävien kesken arvotaan Volkswagen 

Passat hybridiauto vuodeksi käyttöön. 
Kaikissa OP Ryhmän osuuspankeissa ei 
järjestetä tänä syksynä edustajiston vaa-
leja. Osalla pankeista vaalien ajankohta on 
eri ja osalla pankeista edustajistoa vastaa 
osuuskunnan kokous.

JOULUKUUSSA tavataan
taas KE 13.12. 
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ORIMATTILAN KANTRIKATSASTUS

SOITA
045 693 3748

Topintie 2B
Orimattila

www.omkk.fi

Kotimainen katsastusasema

39€

KATSASTUS
alk.

- rekisteröinti- ja
  muutoskatsastukset
- rekisteröinti
Palvelemme ma-pe 9.00-17.00
Varaa aika puh. 045 693 3748

Orimattilasta löytyy kyllä!
- Ei aina tarvitse lähteä Lahteen ostoksille
Orimattilan keskustasta on kadonnut vajaan 
kymmenen vuoden aikana parikymmentä 
kauppaa ja palvelua. Suurin syy kauppojen 
loppumiseen on ollut se, että kauppa ei ole 
käynyt riittävän kannattavasti, kun asiakkaat 
ovat valinneet ostopaikakseen mieluummin 
Lahden kuin oman kylän kaupat.

Miten käy Orimattilan keskustan, tyhje-
neekö se kokonaan erikoisliikkeistä samalla 
tavoin kuin Nastolan keskustan Rakokivi?

Extraa poikkesi kolmessa eri Orimattilan 
liikkeessä, jotka kertovat miten kauppa käy 
ja heiltä löytyy tuotteita ihan kilpailukykyi-
seen hintaan, joten sen takia ei tarvitse 
lähteä muualle kaupoille. Haastattelussa 
ovat Näkökeskus, Veikon Kone ja Säh-
köasennus, jutut tässä lehdessä.

- - -
Extraa tapasi myös elinkeinojohtaja Kimmo 
Kuparisen, jolla on ideaa vetovoimaisuu-
den lisäämiseksi Orimattilan keskustan 
kauppoihin.

- Keskustan alueen yrittäjät voisivat perus-
taa kauppiasyhdistyksen, jolloin saataisiin 
suora keskusteluyhteys kaupungin kanssa, 
Kimmo suosittaa.

- Voimme paremmin kauppiasyhdistyk-
sen kanssa paneutua keskustan ongelmiin. 
Rakennetaan yhdessä Orimattilaan elinvoi-

mainen keskusta!
Kimmon idea on ihan ok. Se pitää toteut-

taa, mutta myös kaupungin on kuunneltava 
kauppiaita ja yrittäjiä, ettei velmuilla 30 
vuotta asiaa, kuten on käynyt Sampolan 
yhdystien kanssa!

Myös keskustan kauppojen pidempi auki-
oloaika, esimerkiksi perjantaisin klo 21:een 
tulisi harkita. Jotain on nyt pakko kehittää, 
ettei keskusta tyhjene erikoisliikkeistä.

Ostan omasta Orimattilasta!
Reijo Välkkynen

- Uutta vetovoimaa tarvitaan, 
sanoo Kimmo Kuparinen.

Sähköasennuksesta 
hyvät palvelut läheltä
Kärrytiellä palveleva Sähköasen-
nus on siitä erinomainen liike, 
että se tarjoaa sisustus-, ulko- 
ja muitten valaisimien lisäksi 
myös melko laajan valikoiman 
sähkötarvikkeita niin tavalliselle 
mattijamaijameikäläisille kuin 
yritystenkin käyttöön. 

Sisustusvalaisimissa löytyy sa-
toja erilaisia vaihtoehtoja joko 
liikkeestä tai sitten nopsaan ti-
laamalla valmistajien ja maahan-
tuojien mallistoista. Laadukkaita 
valaisintuotteita edustavat mm. 
Eglo, e.lite, Noortrade, Sessak, 
Virvatuli ja Airam.

- Meillä on valaisimia jokai-
seen tarpeeseen ja kohteeseen. 
Hintatasokin on kilpailukykyinen, 
joten sen takia ei kenenkään 
tarvitse lähteä valaisinkaupoille 
muualle, lupaa yrittäjä Tuulikki 
Peura Sähköasennus Oy Olin & 

Tuomiselta.
- Juuri nyt ovat ulko- ja joulu-

valot ajankohtaisia ja niitäkin on 
valikoimissamme satoja. Kan-
nattaa tulla tutustumaan, sillä 

ne ovat laadukkaitten valmis-
tajien hyväksyttyjä ja turvallisia 
tuotteita.

- Ulkovalot luovat on aina tun-

Niko Hirvonen palvelee asiakkaita myymälässä ja tekee myös asennuskeikkoja.

Duo 100 -valaisinsarja sopii hyvin suomalaiseen mai-
semaan juuri näin Suomi 100 vuonna.

“ Keskustan alueen yrittäjät 
voisivat perustaa kaup-
piasyhdistyksen, jolloin 

saataisiin suora keskustelu- 
yhteys kaupungin kanssa.

Orimattilan Näkökeskus
tarjoaa aina laadukkuutta

- Tervetuloa Näkökeskukseen, meillä palvellaan, sanovat Salla ja Saana.

Erkontie 12 ja Orimattilan Näkökeskus antaa 
heti hyvän mielen, kun astuu sisään liikkee-
seen. Asiakasta tervehditään aina hymyillen, 
ja siitähän alkaa heti reipas keskustelu. Extraa 
sai paljon tietoa Näkökeskuksen tuotteista ja 
palveluista, jotka jokaisen lukijan kannattaa 
myös merkata ylös.

- Meillä on  laaja silmälasien kehysvalikoima, 
yli 900 kehystä, jotka myymälän henkilökunta on 
juuri orimattilalaisille valinnut. Paljon yksittäis-
kappaleita ja sekä klassikoita että huippumuotia 
maailmalta, aina kilpailukykyiseen hintaan, kertoo 
optikko, yrittäjä Salla Salmela.

- Sitten meillä on vakituinen, pitkäaikainen, 
iloinen, ystävällinen ja ammattitaitoinen henki-
lökunta, johon minun lisäkseni kuuluu: Saana 
Mäkelä, myymälänhoitaja ja ”jokapaikanhöylä” 
sekä Maritta Montonen, optisen alan erikoismyyjä

Näkökeskuksessa on neljä silmälääkäriä: Ritva 
Lemola, Ilkka Puusaari, Aleksi Sarkola ja Jukka 
Siitonen. He vastaavat silmienterveystutkimuk-
sista ja antavat lähetteet sekä julkiseen tervey-

denhuoltoon (PHKS) ja haluttaessa yksityiselle 
puolelle esim. kaihileikkaukseen.

- Näkökeskus tarjoaa laajan repertuaarin sil-
mälasilinssivaihtoehtoja eri käyttötarkoituksiin; 
peruslinsseistä aivan maailman viimeisimmän 
teknologian mukaisiin, kameramitoitettuihin 
täysin yksilöllisiin linsseihin, selvittää Saana.

- Impressionist 3 -kameramitoituslaite on  
Orimattilassa vain meillä!

 - Kenenkään ei tarvitse ”lähteä merta edem-
mäs kalaan” saadakseen huipputuotteita, Salla 
ja Saana toteavat.

- Hiomme silmälasilinssit itse. Meillä on nopeat 
ja tarkat toimitusajat. Ja hiomme uudet linssit 
asiakkaan omaan kehykseen odottaessa!

- Näkökeskukseen on helppo tulla, tässä on 
apteekin vieressä yhteiset hyvät ja ilmaiset park-
kitilat. Liikkeessämme on reilunkokoiset tilat, 
pääsy myös pyörätuolilla esteetön. Pyörätuolissa 
voi istua myös tutkimusten ajan.

- Meillä on nykyisin myös nettiajanvaraus: 
www. orimattilannakokeskus.fi

OMASTA
Orimattilasta

OSTAN
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Kausimyymälämme Lahdessa:  
Kauppakeskukset  
Trio & Karisma

Kaikki ostospaikat

& kuvasto 2017:

www.mariadrockila.fi

Maria Drockilan Kynttiläpaja 
Orimattilan Kehräämö
Pakaantie 1

Ma-pe 10-18

La 9-16

Su 12-16

Torstaina 7.12. tarjoamme  
kanta-asiakkaillemme:  

3 tuotetta kahden hinnalla  
(Edullisin veloituksetta kaikissa myymälöissämme)

Iltajuhla Orimattilan pajalla
 

Viihdekuoro Perinkonut esiintyy, tarjolla 

joulupuuroa, glögiä & torttuja 200 ensim-

mäiselle. Tervetuloa kello 18 alkaen.

Liity kanta-asiakkaaksemme ja tule  
tunnelmoimaan Kehräämölle!

Kaikki ostospaikat

& kuvasto 2017:

Ma-pe 10-18

La 9-16

KYNTTILÄPAJA 
7.12. Kanta- asiakkaiden

päivä
Juhlitaan yhdessä  

kotimaista käsityötä

Onnea
Suomi!

nelmaa pihapiiriin. Esimerkiksi 
Duo 100 Led-valosarja, jossa 
lämmin valkoinen ja sininen valo 
vuorottelevat korostaen Suomi 
100 vuotta -tunnelmaa

Sähköasennuksesta löytyy 
polttimot ja patterit, lamput ja 
loisteputket, myös erilaisia tasku- 
ja otsalamppuja, käsivalaisimia, 
sulakkeita, sähkölämmittimiä ja 
työvaloja moneen eri käyttökoh-
teeseen.

- Myös Leathermanin tuotteita; 
monityökaluja ja valaisimia, jotka 
sopivat vaikka joululahjaksi.

Sähköasennuksesta saa myös 
Fujitsun ilmalämpöpumppuja 
asennuksineen sekä saunan-
kiukaita.

Sähköalan ammattilaisille on 
laaja kattaus erilaisia sähkötar-
vikkeita, lisäksi myös johdot ja 
kaapelit.

Sähköasennukset
ammattitaidolla

Sähköasennus Oy on A-ryhmän 
sähköurakoitsija, joka tarjoaa asi-
antuntevaa palvelua yli puolen 
vuosisadan kokemuksella. Yrityk-
sestä saa asiantuntevat neuvot 
sähköalan ongelmiin. 

- Teemme sähköurakointitöi-
tä eri kohteisiin, mukaan lukien 
myös yritykset ja rakennuskoh-
teet. Ammattitaitoiset asentajam-
me liikkuvat koko Päijät-Hämeen 
alueella.

- Pyydä tarjous tai tule käy-
mään!

OMASTA
Orimattilasta

OSTAN

Veikon Koneesta löytyy
laatutuotteet jokaiselle
Eipä tarvitse kodinkoneitten 
ja elektroniikkalaitteiden takia 
lähteä muualle kaupoille, sillä 
Orimattilan Veikon Kone pärjää 
niin laadussa kuin hinnoissakin 
Lahden liikkeille.

- Meillä iso ketju takaa laa-
dukkaita tuotteita kilpailuky-
kyiseen hintaan. Ketjumme 
ostaa suuria määriä tuotteita 
edullisesti suoraan valmistajilta, 
jolloin hintaetu saadaan asiak-
kaitten hyväksi. Orimattilassa 
me panostamme asiakkaitten 

tarpeisiin, ja valitsemme myy-
mälään juuri sellaisia tuotteita, 
jotka toimivat asiakkaidemme 
eduksi, selvittää kauppias Risto 
Henttonen.

- Veikon Koneen nettisivuilla on 
satoja eri malleja kodinkoneista, 
televisioista, tietotekniikka-, ym. 
laitteista. Niistä suosituimmat 
ovat esittelyssä ja myynnis-
sä myymälässämme. Mikäli 
asiakas haluaa jonkun muun 
tuotteen, niin saamme tilattua 
sen hänelle.

- Hinta/laatusuhde on meillä 
kohdillaan, sen takaavat laa-
dukkaat ja luotettavat merkit. 
Kodinkoneissa mm. AEG, Miele, 
Electrolux ja Samsung: jääkaa-
pit, pakastimet, pölynimurit 
astianpesukoneet ja pyykin-
pesukoneet, Risto luettelee.

Telkkareissa löytyy Sony, 
Samsung, Finlux, Philips ja 
LG. Tietokoneissa merkkeinä 
ovat Asus, Lenovo ja Acer… 
Puhelinten aatelistoa ovat Ipho-
ne, Samsung, Huawei, Honor ja 

- Meiltä löytyy laadukkaita tuotteita kilpailukykyiseen hintaan, joten tervetuloa os-
toksille, toivottavat vasemmalta Risto Henttonen, Juha Ruohisto, Janne Viljanen 
ja Kari Koskinen.

Kari kuljettaa ja
tekee asennukset
Veikon Kone hoitaa myös kodinkoneitten kuljetukset ja 
asennukset. Samalla reissulla kuljetaan pois myös vanhat 
koneet ja pakkausjätteet.

- Akselilla Vääksy-Lahti-Järvenpää olemme kuljettaneet 
kodinkoneita, siis Orimattilan seudun lisäksi. Meillä myös 
myynnissä palveleva Kari Koskinen tulee kuljettamaan 
tuotteet kotiin tai yrityksiin. Sovittaessa hän myös asentaa 
esimerkiksi pesukoneen paikoilleen, lupaa kauppias Risto 
Henttonen.

- Kuljetus- ja asennuspalvelu pelaa meillä kohtuuhintaan. 
Tavallaan avaimet käteen-periaatteella hoidamme koko pa-
letin kuntoon. Asiakas ostaa kodinkoneen, me kuljetamme 
sen hänelle kotiin ja laitamme käyttökuntoon. Tarvittaessa 
säädämme television kanavatkin kohdalleen.

Kari lähdössä kuljettamaan uutta pesukonetta 
asiakkaalle.

Nokia. Kaikki ovat laadukkaita 
merkkejä maailmalla.

- Huomioimme aina asiakkaan 
käyttötarpeen ja tavallaan räätä-
löimme hänelle käyttötarkoituk-
seen parhaan ratkaisun. Ammat-
titaitoiset myyjämme auttavat 

asiakasta valitsemaan sopivan 
vaikka viidestä eri tuotteesta.

- Palvelemme asiakkaan aina 
loppuun saakka ja annamme 
käyttöopastusta. Meiltä löytyy 
myös älypuhelinten käyttöönot-
topalvelu ja tietojensiirtopalvelu.
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Kärrytie 4, Orimattila P. 03-777 7444.

OSAAVAN SÄHKÖASENTAJAN
VOIT TILATA NUMEROSTA
03 7777 444

RETRO
TASKU-
LAMPPU

1050

SÄHKÖASENNUSTYÖT VUODESTA 1953
- PERUSTAJA VEIKKO OLIN -

Työhön ja vapaa-aikaan meiltä
LED LENSER ja LEATHERMAN

JOULUPUKKI
meillä 10.30
TERVETULOA
kahville 10-14
*OSALLISTU ARVONTAAN
- VOITA OMA SÄÄASEMA!

LAUANTAINA 18.11. 2017

SISUSTUS-
VALAISIMET
- UUTUUDET ja
  TARJOUKSET
NOAH
HÖYHEN-
VALAISIN Sessak Noah75€

1500 1000

TUNNELMAVALOT sisälle ja ulos
POISTOERÄT EDULLISESTI!

TUNNELMAVALOT
sisälle tai ulos

TUNNELMAA
LED LANKAPALLOT

AIRAM -laatua AIRAM -laatua

sis.pariston

TUNNELMA-
PALLOT 850

Eri
värejä.

ORIMATTILAN SÄHKÖ- JA
KONEHUOLTOKESKUS OY

ilmalämpöpumput

KÄRRYTIE 4, ORIMATTILA/

HUOLTOPORTTI Sillankorvankatu 50 Hyvinkää

puh.03-872872 ja 050-443 5245

KOKO PERHEEN
JOULULAHJAIDEA!

Meiltä ilmalämpöpumppujen lisäksi myös poltto-
maalatut, kotimaiset ilmalämpöpumppujen

laadukkaat SUOJAKATOKSET!

5
vuoden
takuu!

Palauta kuponkisi 4.12. klo 16 mennessä johonkin seuraavista liikkeistä ja olet 
mukana lahjakorttien arvonnassa: Kynttiläpaja Maria Drockila, Sähköasen-
nus Oy, VahvaTassu, Näkökeskus, Kukkakauppa Diia. Kiitos. Voittajien nimet 
julkaistaan 13.12. joulukuun Extrassa.Mukana menossa myös Olan Extraa!

Joulukisan kuponki – voita!

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

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

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

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

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

Ou nou.., Osku ja Kimi -joulutontut ovat hukkateillä 
ja joulu lähestyy. Ovat piilossa kahdessa keskustan 
liikkeessä, mutta missä? Löydä tontut ja voit voittaa 
arvonnassa upean palkinnon! Näkyvät ulos asti...
Saksi tästä kuponki ja vastaa missä liikkeissä
Osku ja Kimi-tontut luuraavat.

Diiasta taas
joulumieltä
Diialaiset haluavat tehdä hyvää 
ja lahjoittaa joulumieltä tänäkin 
vuonna.

- Lahjoitamme 15.11.-15.12. 
välisenä aikana myydyistä 
kampanjatuotteista - 10 % 
orimattilalaisten vähävaraisten 
lapsiperheiden hyväksi, ker-
tovat yrittäjät Minna Pajunen 
ja Susanne Parkkila-Luuri 
Diiasta.

- Näinkin saadaan jouluiloa 
koteihin. Tervetuloa kukkaos-
toksille ja autetaan yhdessä, 
jotta meillä kaikilla olisi jouluna 
hyvä mieli.

Lahjoituksen ottaa vastaan 
ja vie eteenpäin MLL:n Ori-
mattilan yhdistys ry.

Orimattilan kauppojen joulu-
navauksessa Diia on myös mu-
kana ja lahjoittaa joulukisaan

50 euron tuotelahjakortin. 
Sillä voittaja saa kauniin 
kukka-asetelman omakseen.

Joulukisassa etsitään tonttuja:

Missä luuraavat
Osku ja Kimi…?

Osallistu
JOULU- 
KISAAN!

Joulutontut Osku ja Kimi ovat jossain keskustan alueen 
liikkeissä. Mutta missä? Eri paikoissa ovat joka ta-
pauksessa. Näkyvät ulkoa katsottuna kyllä missä 
luuraavat. Lähdepä lenkille ja käy kurkkaamassa 
missä tontut ovat. Voit voittaa arvonnassa kivan 
tuotteen tai lahjakortin!

Joulukisan palkinnot, lahjoittajat:
Kynttiläpaja Maria Drockila, tuotepaketti (arvo 50€)
Ravintola Tehdas, 2xlounaslahjakortti
Hiusmuotoilu EijaS, lahjapussukka (arvo 30€)
S-Market, S-Ryhmän lahjakortti 30€

Kahvila Kuumakuppi, 3 kiloa kahvia
Orimattilan Näkökeskus, lahjakortti 50€

Kukkakauppa Diia, tuotelahjakortti 50€

Rantalainen Orimattila, keittiötuotesetti
Korutasku, Susannan lasikaiverrus, joulupukkikannu

K-Supermarket, tuoresuolattu potkallinen juhlakinkku
Orimattilan Teatteri, 2 kpl lippuja kesäteatteriin
Värisilmä, lahjakortti, käytävämatto
Alfa Mover, lahjakortti 30€

Gym23, lahjakortti 30€

Hellimö, lahjakortti 20€

Laumanhenki, lahjakortti
Pitsitupa, lahjakortti 20€  
Hairlekiini, lahjakortti 20€

Salon Korjaamo, pesukortti
Sähköasennus, lahjakortti 30€

VahvaTassu, 2x15€l ahjakortit
Akku ja Varaosa, lahjakortti 30€

Kirpputori Piparuuti, 2 kpl myyntipöytä viikoksi, a’28€

Extraa, lahjakortti 30€ johonkin Orimattilan kauppaan

Osku ja Kimi ovat hyvät kaverukset, mutta 
nyt hukassa…
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Kärrytien reipas
JOULUNAVAUS
lauantaina 18.11. klo 10-13
*Joulupukki liikkeellä Kärrytien
alueella klo 10.20-10.50. Tule!

Kärrytien erikoisliikkeissä palvellaan aina!

ORIMATTILAN AKKU JA VARAOSA Kärrytie 4. Puh. 040-584 2831 Tarjoukset voimassa 24.12.2017 saakka.

Pora-/ruuvin-
väännin
DS10DAL 10,5V

Työkalu-
sarja
128 os.

Sähkölämmitin
2KW 230V

Työkalu-
sarja
89 os.

Kulma-
hiomakone
125mm G13SR4 

730W

Ruuvi- 
talttasarja, 
30 os.

9900  2990  4900  990  

JOULUN KOVIMMAT PAKETIT!

Dräger 3820 laadukas
helppokäyttöinen 
alkometri

Ylläpitolaturit alk. 3500

Auton sisätila-
lämmittimet alk. 1990

Muista hyvä lahjaidea
– lahjakortti !27900  15900  7900  

300TASKUTORTTU
& KAHVI

Kahvila
KUUMAKUPISSA

JOULUNAVAUS
lauantaina 18.11.-17

KKKKKKKKKKKKKKKKKKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUUUUUUUUUUKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Liikkeeseen on piilotettu
5 ja 20 euron lahjakortteja!

VahvaTassu

Vahvatassun joulunavaustarjoukset!

Aukiolomme: Ma – to 10-18, marraskuun pe 10-21,
la 10-14 puh. 044 796 0532

LÄMPIMÄSTI 
TERVETULOA!

Trimmaus-
palvelut

Tuija Niskanen
puh. 041 434 9276

8 €

-10%

-10%

2 pss

Vaisto-
pullat

Mush
raaka-
ruuat

Kissanhiekat

Kahvi, glögi ja
joulutorttu-
tarjoilu!

aa

Löydä 

omasi!

Tarjoukset voimassa lauantaina 18.11.

MARRASKUU ON TAPETTIKUU!
Tapettiviikot Värisilmässä 15.-30.11.

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

Tapetti-
viikkojen

ajan kaikki
tapetit

-25%

Ota mitat mukaan ja tule
valitsemaan oma suosikkisi,

tapetointi on helppoa, ja 
sitäpaitsi hauskaa!
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Tämä ei saa olla totta!
Myllylän koululla
sisäilmaongelmia?
Viime vuodenvaihteessa Extraa nosti esiin Myllylän koulu-
laajennuksen rakentamisen, kun vettä ja lumiräntää satoi 
monta viikkoa osittain suojaamattomaan uudisrakennuk-
seen. Silloin jo eräät asiantuntijat epäilivät, että luvassa 
on sisäilmaongelmia.

Nyt sitten niin on käynyt, kun koululla osa henkilökuntaa 
ja lapsia oireilee jostain syystä sisäilman epäpuhtauksista?

Extraa on saanut lukuisia yhteydenottoja, joissa pyydetään 
ottamaan asia esille ja nostamaan julkiseen keskusteluun. 
Perusteluina sanotaan, että Extraa on ainoa lehti, joka us-
kaltaa kertoa asiat niin kuin ne ovat. 

Extraa tiedusteli Myllylän koulun sisäilmatilannetta 
Tilapalvelusta ja sieltä vastattiin näin:

- Myllylän koulun osalta on saatu sisäilman haittailmoi-
tuksia heti koulun alkamisen jälkeen. Ilmoitukset koskevat 
niin uutta kuin vanhaa osaa.  Meillä ei ole tiedossa sellaisia 
kosteusongelmia joiden katsotaan vaikuttavan sisäilman 
haittaan. Haittailmoitusten perusteella ollaan selvittämässä 
syitä koettuun sisäilmahaittaan.

- Myllylän koulun urakoitsija on Rakennustoimisto Valve 
Oy. Kaupungin valvojana kohteessa toimii Rakennuttaja-
toimisto Rantatupa Oy, josta valvojana on Pasi Rantatupa.

Tilapalvelun ilmoitus Myllylän koululle: 
Sisäilmatyöryhmän kokouksessa 20.9.2017 käsiteltiin 
yhtenä kohtana Myllylän koulun sisäilmaan liittyviä asioita.

Myllylän koululla suoritettiin korjaus ja laajennustyöt saa-
tettiin valmiiksi kesän lopulla. Työn jälkeen on koululla 
esiintynyt koulun sisäilmaan liittyviä tekijöitä, jotka 
ovat aiheuttaneet huolta käyttäjissä.

Urakan valmistumisajankohta sijoittui samaan aikaan 
koulun valmistumisen kanssa. Vaikka urakassa käytetyt 
materiaalit ja kalusteet on valittu mahdollisimman vähä-
päästöisiksi, niin uudet materiaalit päästävät tietyn ajan 
erilaisia aromaattisia yhdisteitä jotka poistuvat vain ajan 
kuluessa.

Myös rakennustyöstä johtuva pöly kulkeutuu osittain eri 
puolille rakennusta, vaikka erilaisin suojauksin pyritään 
leviäminen estämään. Rakennuksen loppusiivous ei aina 
riitä poistamaan kaikkea pölyä vaan se vaatii tehostetun 
siivouksen joksikin ajaksi valmistumisesta.

Nykyisten haittojen poistamiseksi tulemme:
- tehostamaan tilojen siivousta syyskaudeksi
- koulun ilmanvaihtoa käytetään täysteholla 24/7 täysite-

hoinen rakennusmateriaalien hajuhaittojen poistamiseksi
- pyydämme käyttäjiä pitämään toistaiseksi kaappien 

ovet mahdollisimman paljon auki kaappien sisätilojen 
tuulettamiseksi

- syyslomaviikolla 43 tulemme väliaikaisesti nostamaan 
koulun sisätilojen lämpötilaa materiaalien hajuhaittojen 
poistumisen nopeuttamiseksi.

- rakennuksen tiiliseinien vieressä olevat matot 
tullaan liimaamaan kiinni vuodenvaihteessa, mikäli 
lattiakosteus on tasaantunut eikä väliseinien alueella 
mittauksissa havaita kohollaan olevaa kosteutta. Täl-
lä toimenpiteellä on estetty mattoliiman reagoiminen 
kosteaan pintalaattaan.

Ismo Aalto, toimitilajohtaja
- - -

Homeongelmiin puututaan uudella asetuksella: ensi vuonna 
2018 joku on aina vastuussa, että betoni on kuivaa ja 
elementit sateelta suojassa.

Ensi vuonna voimaan tulevan uuden asetuksen toivotaan 
parantavan rakennusvalvojien mahdollisuuksia puuttua 
ongelmakohtiin.

Reijo Välkkynen

Tässä on Myllylän koulun laajennus kuvattuna
joulupäivänä 2016. Osittain suojaamattomaan
rakennukseen satoi vettä. Kuivaketju katkesi.

Madaameissa hulvatonta menoa:

Tuire on morsmaikkuna
Orimattilan Teatterin syysoh-
jelmistossa on hulvattoman 
hauska Madaamit -näytelmä, 
joka jo etukäteen naurattaa, kun 
lukee sen esittelyä…

Yksi mukana olevista näyt-
telijöistä on Tuire Arola, jota 
Extraa-lehti kävi haastattele-
massa. 

Tuire kertoo olevansa ihan aito 
ja alkuperäinen orimattilalainen. 
Työssä hän on psykiatrisena 
sairaanhoitajana mielenterve-
ys- ja päihdehoitotyöryhmässä.

Mistä syntyi kipinä teatteri-
harrastukseen ja miten se on 
kuljettanut, siihen Tuire vastaa:

- Ala-asteella Niinikoskella 
tehtiin aina näytelmät juhliin 
ja olin siellä jo tosi innokas. 
Jos päärooli oli joulupukin, niin 
sitten vonguin pukiksi. Mieleen 
on jäänyt ainakin ”Kuinka prin-
sessa ärripurrista tuli prinsessa 
päivänsäde”.

- Kesä 2016 oli ensimmäinen 
kesäni ”näyttelijänä”. Olen ollut 
vuosikausia todellinen Jätinpe-
sä-fani, mutta rohkeus yhtey-
denottoon riitti vasta tuolloin.

- Aikuisena ainoa roolini on 
ollut ”Puhtaiden valkeiden 
lakanoiden” Katariina Raikas 
ja uskon sen säilyvän aina 
suosikkinani. 

Myytit kolisevat
Madaamit on Tuirelle iso juttu, 
sillä hänellä on näytelmässä 
näkyvä rooli, ja mikä vielä 
ihanaa, niin hänen oma tyt-
tärensä esiintyy myös samassa 
näytelmässä.

- Madaameissa olen kol-
mekymppinen Marika, joka 
haaveilee milloin mistäkin ja 
yrittää selviyttää omaa mieli-
pidettään ailahtelevaisen äidin 
ja varsin persoonallisen anopin 
puristuksissa. Kihlattuni Jaakko 
toteuttaa näitä haaveita tiettyyn 
rajaan asti…

- Tyttäreni Eimi on jo useam-
man näytelmän konkari ja Ma-
daameissa hän on Marikan ja 

Jaakon tytär Ilona. Madaamit 
on aikuisten näytelmä, mutta 
harjoituksissa meno on usein 
niin lapsellista, että Eimi sopii 
hyvin joukkoon, Tuire hymyilee. 

Madaamit vaikuttaa jo esitte-
lyssä hulvattoman hauskalta. 
Tuire kertoo, että mikä siinä on 
se juju niin, ettei juoni paljastu...

- Se on tosi riemastuttava! 
Tuomas Parkkinen on nerokas 
näytelmäkirjoittaja. Madaamit 
on ronski ja suorapuheinen 
näytelmä, eikä missään ta-
pauksessa ole vain naisten 
näytelmä. Miehet ehdottomas-
ti mukaan katsomaan kuinka 
myytit kolisevat siitä näkökul-
masta. Kihlaparin ja Ilonan li-
säksi näyttämöllä kummankin 
verbaalisesti kyseenalaiset 
anopit ja varsin tuttavallinen 
yhteinen ystävämme Linda. Ei 
suositella lapsille, Tuire lisää.

Tuire antaa kiitosta Orimat-
tilan teatteritoiminnalle. On ilo 
tehdä hommia kaikkien kanssa.

- Kiitos ohjaaja Eppu Gus-
tafssonille ja koko muulle työ-
ryhmälle. Tätä on ollut aidosti 
hauska tehdä ja se tullaan nä-
kemään myös näyttämöllä. Ja 
toivottavasti reaktiot kuullaan 
katsomosta!

Mukana menossa on myös 
Jaakko, jota näyttelee Eerik 
Kuronen.

Esityksen kesto n. 2 tuntia. 
Ei sovellu lapsille. Katso lisää, 
muun muassa esitysajat:

www.orimattilanteatteri.fi

Näytelmässä on hauskaa ja ronskiakin meininkiä. Va-
semmalta anoppi Helma (Marjo Kuosa), Marika (Tuire 
Arola), äiti Sirkka (Berit Mäkinen) ja perhetuttu Linda 
(Julia Ollila). Kuva: Heidi Katajainen.

Tuire esittää Madaameissa kolmekymppistä Marikaa.

Sisustusilta tarjosi uutuuksia
Orimattilan Värisilmän sisustu-
sillassa 19.10. saatiin ajankoh-
taista tietoa kodin remontteihin 
liittyvissä kysymyksissä. Paikalla 
oli reilut 50 sisustusasioista kiin-
nostunutta.

Tarjolla oli paljon uutuuksia, 
mm: syksyn tapetti-ihanuudet, 
ekologiset Vintro-kalkkimaalit, 
lattiamaailman uutuudet, Laat-
ta Studion kylppäriremonttiin 
ja Teknoksen maalaamiseen 
liittyvät esittelyt ja tietty myös 
Värisilmän keittiöt, jotka ovat 
saavuttaneet suuren kiinnostuk-
sen. Paikalla oli myös Orimatti-
lan Omakotiyhdistys ry esitellen 
toimintaansa, joka liittyy joka 
tavoin viihtyisään asumiseen.

Vielä ehtii tekemään sisutus-
remonttia jouluksi! Kauppias Aimo Lappalainen kertoi mitä missäkin sisustuspisteessä oli esittelyssä.

“ Madaamit on 
ronski ja suora-
puheinen näy-

telmä, eikä missään 
tapauksessa ole vain 
naisten näytelmä. 
Miehet ehdottomasti 
mukaan katsomaan 
kuinka myytit kolisevat 
siitä näkökulmasta. 

Tuire Arola
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Mascotista
lämmin-
vuoriset
jalkineet

Kenkätalo 
MASCOTTI

Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä

ostoksille!

37-42Useita

Nastoilla

Nastoilla
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Orimattilassa ja lähialueella on tarjolla hienoja 
musiikki- ja teatterielämyksiä.

Eki Jantusen juontama Suomi 100 vuotta 
-konsertti 30.10 Lahden Sibeliustalossa oli 
hieno osoitus siitä kuinka musiikki ja historia 
voi kulkea käsi kädessä läpi vuosikymmen-
ten. Konsertti koostui iskelmämusiikin tai-
tavista tekijöistä vuosikymmenien varrelta. 
Mukana oli kaikkien eturivin sanoittajien ja 
säveltäjien teoksia.

Konsertin solistit, tangokuningas Kyösti 
Mäkimattila, Pasi Kaunisto, Eki Jantunen ja 
Korsuorkesterin lauluveikot hoitivat asiansa 
hienosti.

Esitettävät kappaleet olivat erinomaisesti 
valittu sodan ja rauhanajan iskelmämusiikin 
joukosta.

Musiikillinen tarina kulki läpi vuosikymmen-
ten, kuvastaen vallitsevaa silloista henkeä. 
Sodan ahdistuksen ja tuskan löysi helposti 
sen ajan kappaleiden sanomasta ja molli-
voittoisesta sävelkulusta.

Myös taloudellisesti parempi aika kuvastui 
konsertin toisessa osassa, kun saavuttiin 
kerronnassa viisikymmentäluvulta eteenpäin.

”Emma” -kappale Pena Kovasen ”rau-
talankatulkintana” osoitti paremman ajan 
koittaneen maahamme taloudessa ja ehkä 
musiikissakin.

Näin jälkikäteen oli helppo huomata kuinka 
sodan jälkeinen musiikkikin muuttui po-
sitiivisemmaksi, kun oli koittanut maassa 
jälleenrakentamisen aika.  Kiitos siitä kaikille 
veteraaneille, se tuli myös ansaitusti esiin 
konsertissa.

Ekin, hämäläistyneen karjalaispojan, jous-
tava ja rauhallinen spiikkaus kappaleista vei 
kuuntelijan tunnelmasta toiseen esitettävien 
kappaleen mukaan.

Kyösti Mäkimattila lauloi tango-osuudet, 
kuten ammattilaisen pitääkin. Pasi Kauniston 
tulkinta kappaleesta ”Koskaan et muuttua 
saa”, toi mukavasti mieleen tanssipaikkojen 
viimeiset hitaat valssit, silloin seitsemän-
kymmentäluvulla. Toimii hyvin vielä tänäkin 
päivänä.

Yllättävin sanoitus löytyi ”Valtatie, nelos-
tie” -kappaleesta, sanoja ei tule koskaan 
kuunneltua oikein tarkasti, mutta konsertissa 
oli siihenkin aikaa.., se oli hieno kertomus 
tienpätkästä, joka on meille kaikille niin 
tuttu.  Kannattaa kuunnella, kun siihen on 

tilaisuus.
Eki lauloi varmasti neljännen tuhannen 

kerran ”Jätkän humpan” konsertin lop-
puosassa. Olipa Paavo Melander ja Tupa 
Uunokin esillä, ansaitusti, Suomen 100 
-vuotisjuhlakonsertissa.

Konsertti päättyi komeasti ”Sininen ja 
valkoinen” yhteislaulantaan. Jukka Kuop-
pamäen hieno teos soi komeasti isossa sa-
lissa. Juhlava esitys sai juhlavan päätöksen.

Käykää hyvät ihmiset elävän musiikin ja 
teatterin parissa.

Kiitos sotiemme veteraanit ja eläköön 
Suomi seuraavat 100 vuotta rauhassa.

Han-ski 

JOULUNUMERO 13.12.
tavoittaa n. 10.200 taloutta!
Aineistot 5.12. klo 16 mennessä.

reijomedia@hotmail.com
050 336 8425

Hellimön terveiset:

Muista hoitaa itseäsi kotonakin! 
Joulu lähestyy ja tänäkin 
vuonna suosituimpien lah-
jojen joukossa ovat aineetto-
mat lahjat. Meiltäkin ostetaan 
hurjasti lahjakortteja jouluksi. 
Se on helppo lahja, koska 
meiltäkin ostettaessa sen 
voi käyttää mihin tahansa 
listalta löytyvään palveluun 
klassisesta hieronnasta sau-
noihin tai tuotteisiin.

Kosmetologin hoidoista 
suosituimpien joukossa on 
jalkahoito. Jalkahoitoon usein 
tullaan vasta, kun ”on sen 
tarpeessa”. Itsekin sortuu sii-
hen, että sitten kun kantapäät 
halkeilevat ja kävely tuntuu 
epämukavalta, menee vas-
ta sitten hoitoon.. Kotihoito 
meinaa kosmetologillakin olla 
aina vähän niin ja näin! Joka 
ilta tulee nykyään rasvattua 
jalkapohjat ja kantapäät, joka 
kyllä auttaa pitkälle, suosit-
telen jokaiselle! Mutta jos on 
taipumusta kovettumiin, se 
ei ihan riitä. Tässä olisikin 

kaikille yksi vinkki jalkojen 
kotihoitoon tarvikkeilla, joita 
löytyy useimmista kodeista 
jo valmiiksi.

Sitruunakylpy: 3rkl meri-
suolaa, 2rkl oliiviöljyä, 4 
viipaletta sitruunaa (tai ap-
pelsiinia). Lisää seos lämpi-
mään veteen, kylve ja nauti. 
Sitruunalla voi hangata myös 
kantapäitä. 

Tervetuloa viimeistelemään 
jalkahoito Hellimölle ja Iha-
naa joulunodotusta kaikille! 

Hellimön löydät Kehräämöl-
tä, 2 kerroksesta, Pakaantie 
1, Orimattila. P. 044-3773017. 
Jouluviikon 18.-23.12. pidäm-
me vastaanoton auki ma-pe 
klo 10-18, la 10-15, niin ehdit 
varmasti lahjakorttiostoksille!

Emma Malinen

Suomi 100 -konsertti soi komeasti

ORCUSFREEBAND

Yritykset, yhdistykset, seurat, Sinä!
Nyt nautitaan "100-lasissa"...

PIKKUJOULUJUHLA
la 25.11.2017 klo 18 alk. Kehräämön tanssisalii li
Maittava ja runsas PIKKUJOULUPÖYTÄ
on katettu Sinua ja ystäviäsi varten!

KAKSI BÄNDIÄ vastaa menomusiikista.
- luvassa myös 60&70-luvun meininkiä!
Tilaa ennakkoon
PIKKUJOULULIPPU
- sis jouluruuan
ja tanssilipun iloiseen iltaan!

30€

hlö
Tai voit ostaa
erillisen
tanssilipun 10€

ovelta 19.30 alk.
A-OIKEUDET.

NÄIN PÄÄSET MUKAAN:
Lunasta ennakkolippusi
käteisellä ma-pe 9-17
Sähköasennus Oy, Kärrytie 4
Kynttiläpaja Maria Drockila,
Pakaantie 1, Kehräämö

Tilaukset: Pirjo 0400 464 893,
 pirjo@hotelliteltta.fi

VIELÄ EHTII MUKAAN!
- VARAA LIPPUSI

19.11. klo 19 MENNESSÄ.

Eki spiikkasi ja lauloi tietty ”Jätkän 
humpan”!

Marraskuun Valo
Talveen valmistautuminen tänä vuonna vaatii pon-
nisteluja, marraskuun lyhentyneet päivät haastavat 
itse kunkin etsimään pieniä valonlähteitä arjesta. Yri-
tä järjestää itsellesi ihan omaa aikaa ja lähde ulos 
valoisana hetkenä. Vaikkakin syksyn väriloisto on jo 
takana, on luonto niin kaunis. Kävele vaikkapa virtaavan 
veden ääreen ja lataudu kaukaisesta auringosta ja 
sinnikkäästi vapaana solisevasta purosta tai vedestä.

Minä ilahdun ja voimaannun musiikin kuuntelemisesta, 
mieleni rauhoittuu katselemaan kauneutta musiikin 
sävelillä. Vien usein koiran meren rantaan, talvella 
meri on villi ja voimakas, musiikki auttaa näkemään 
talveen valmistautuvan luonnon vivahteet. Rakkaalle 
edesmenneelle mummilleni meri oli uimataidottomana 
kauhistus, mutta hän opetti minut rakastamaan puita 
ja niistä tulevaa energiaa. Hän hykerteli aluksi myös 
joogalle, mutta oli lukenut sen parantavista vaikutuk-
sista ja pyysi minua kertomaan lisää siitä ”jookasta, 
joka tekee hyvää ihmisen sielulle”.

Kirjoitinkin hauskan selviytymisharjoituksen tähän 
loppuun mummini vinkeillä. Lataa kaunein ja nostattavin 
lempikappaleesi ja kuuntele se vaikkapa kolme kertaa 
peräkkäin yksin luonnon helmassa. Tanssi vaikka, jos 
siltä tuntuu ja toista tämä joka viikko. Toinen talven läpi 
kantava ajatus on tehdä joka viikolle tai kuukaudelle 
pieniä kivoja listoja. 

Listaa vaikkapa muutamia ihan pieniä tavoitteita joka 
talviviikolle vihkoon vapaapäivänäsi. 

Minun listani talviviikoille:
1) kirjoita ihan oikea kirje ystävälle, jota kaipaat
2) halaa lähimmäistäsi ja kerro hänelle, miten iloinen 

olet, että hän tuo iloa elämääsi
3) hemmottele itseäsi, vie itsesi kahville tai osta 

kukkia, kirjoita vaikkapa voimalause jääkaapin oveen, 
sillä Sinä olet Tärkeä

4) Ilahduta ystävää pienellä lahjalla tai kortilla, kortit 
ovat ihania! 

Kerttu-mummini pieni latausharjoitus talvea varten: 
Hengitä oikein syvään sisään ja nosta kädet kohti 
taivasta, puhalla nenän kautta ulos, toista muuta-
man kerran. Kävele lähimmän puun luokse ja paina 
molemmat kädet puun runkoa vasten ja kuvittele, 
että lataat itseesi tulevan kevään voimaa. ”Kuuntele, 
siellä se kohisee”.

Musiikkivinkki: Sibeliuksen puusarja, erityisesti 
”Granen”/Kuusi on suosikkini

Teresa Ackalin on Porvoossa asuva Runo-kissan 
ja Papu-koiran oma ihminen ja joogaohjaaja 
joka kirjoittaa, laulaa kansanmusiikkia ja soittaa 
outoja instrumentteja.
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Täältä tullaan!

Eetvartti vieraili Putkityön läm-
pöpäivillä ja oli pikkasen pahalla 
päällä, kun oli sokerit matalalla 
ja paineet korkealla. Onneksi 
sain hyvän munkin ja kahvia, 
niin vähän äijä tasaantui. Muuten 
ei meikälle ollutkaan siellä mi-
tään antia. Sileäposkinen juntti 
esitteli ilmalämpöpumppua, joka 
säästää kuulemma kymmeniä 
rosentteja lämmityksessä. Kysyin 
sälliltä, että minkälaisia rosent-
teja ne sitten on, kun niillä voi 
hellaa lämmittää? Mulla kun ei 
ole muuta…

Piti kuulemma olla sähköä ja 
putkia ennestään, että voi sääs-
tää. Turha käynti meikäläiselle. 
Jätkä oli varmasti jotain Hennan 
liiton miehiä.

Otin kaksi munkkia taskuun 
ja läksin pois. Hanski huuteli 
perään. En kääntynyt takaisin.

* * *
Salon Korjaamo saa hyvää 
palautetta. Kiitoksia tulee aina 
niin hyvästä ja ystävällisestä pal-
velusta. Nyt renkaittenvaihdon 
aikaan korjaamolta löytyi apua 
niin mattijamaijameikäläisille 
kuin ammattikuskeillekin.

* * *
Siilitkin kiittää, kun kaupunki teki 
remppaa Latolantien alkupäässä 
syyskuussa ja laittoi heillekin 
omat tietyömaa-merkit Koivu-
kujan päähän. Toki ne voisi jo 
poistaa, kun siilikaverit ovat jo 
hiipanneet talviunille. Ilmeisesti 
ne suojatiemaalaukset tehdään 
sitten joskus.

* * *
- Senkin Orimattilan oma Tomi 
Metsäpeto, ovat monet naiset 

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. 10.500 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
13.12.2017

tai 39€
kolmen lajin

Pikkujoulumenu

Pikku-
joulu-
paketit

alk. 30€
perinteisellä tai

ei niin perinteisellä
joulupöydällä Varaa pöytäsi ajoissa!

torstaisin klo 17-19.
3. krs. Pekka

Löytty 044 3160 925

SUOMI-
TIKKAA

Kehräämöllä

Orimattilan
kauppojen
JOULUN-
AVAUS
la 18.11.

an
n

Oma koti syntyy ideasta
– tule ideoimaan kanssamme!
Lämminhenkisestä hirrestä syntyy terveellinen ja aikaakestävä koti.

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 

Kynttiläpajalla avattiin ovi jo jouluun
Ensimmäistä jouluista tunnel-
maa nautittiin jo 5.11., kun Kynt-
tiläpaja Maria Drockila avasi 
ovensa jouluun.

Tapahtuma veti mukaansa 
paljon väkeä, nautittiin läm-
pöisestä tunnelmasta kyntti-
löiden palaessa ja kauniitten 
joululaulujen soidessa. Tarjolla 
oli glögiä ja pipareita. Varsin-
kin lapset iloitsivat nähtyään 
joulupukin jo saapuneen Ori-
mattilaan. 

viime aikoina tervehtineet mei-
kää ja taputtaneet persuksille. 
Mitähän ne oikein touhuilee? 
Sitten huikkaavat perään, että 
vielä on pesää jäljellä…

* * *
Kuulemma Villikkalan pellolla 
(Aholantien nurkissa) paukahti 
nelisiipinen kääntöaura poikki 
ja nyt sitten isäntä joutuu kyn-
tämään puoliteholla. Eetvartil-
la ei noita ongelmia ole, vaan 
kyntöhommia painetaan täysillä. 
Myös tilauksesta.

* * *
Nyt on jännä pihistää miten Vuok-
ratalojen uusi toimitusjohtajatar 
suhtautuu vaatimukseen, että 
Vuokratalojen on rakennettava 
kerrostalo Hennaan. Painostus 
on jo alkanut… Edellinen tj 
vaistosi tulevan ja siksikin tai-
si vaihtaa työpaikkamaisemaa? 
Eetvartin hyvä ystävä Harry 
aikoo sitten muuttaa Hennaan 
sinne 7. kerroksen päätyhuo-
neistoon, josta on ihana näkymä 
juna-asemalle. Hän lupasi ottaa 
jokaisen Hennassa junaan nou-
sevan kunniaksi paukun Törni 
Viinaa. Heh. Tuskin tulee päivit-
täin edes känniin…

* * *
Liukasta oli jo kertaalleen. Tämä 
on ehdottomasti paras suoritus, 
kun saa ajettua auton kaiteen 
päälle ja vielä sen pysymään 
siellä!

Kuva on otettu Päärniläntien 
ja Helsingintien risteyksestä. 
Ilmeisesti tilanteesta selvittiin 
säikähdyksellä.

* * *
Se on sitten uuden paloaseman 
paikka hakusessa, kun nykyinen 
on sisäilmaltaan ilkeä. Eetvartin 
mielestä se kannattaa jo varoiksi 
rakentaa Hennaan, koska siel-
lä on pian 10.000 asukasta. 
Eetvartti kyllä kuuli, että Hennan 
lobbari Kuparinen olisi hankki-
massa paloasemalle tilaa Virk-
keen entisestä kiinteistöstä, eli 
sieltä Megajutusta.

On siinä miehessä virtaa. Ei 
voi muuta sanoa.

* * *
Nyt sitten Hennaan ottamaan 
selfietä niin, että takana näkyy 
tuleva juna… Ja sitten sinne 
10.12. suureen kansanjuhlaan, 
kun uusi asema otetaan käyt-
töön. Orimattilan terävä kärki 
menee Hesasta hakemaan 
junalla tärkeitä viranomaisia 
avajaisiin. Tiettävästi siellä soi 
Mallusjoen torvet ja miesvoi-
misteluakin oli sitten keli mikä 
tahansa. Toivottavasti ottavat 
kunnon esiintymispalkkiot ei-
vätkä esiinny talkoilla. Tonni 
mieheen näin isoissa bileissä.

* * *
Tavataan Kehräämöllä, jossa on 
luvassa pikkujouluhulinaa 25.11. 
Sinne voi tulla yksin tai kaksin, 
vaimon tai salarakkaan kanssa, 
tai porukalla. Lippuja saa ostaa 
Tutsalta ja kynttiläpajalta.

Luvassa on Teron tekemää 
pikkujouluherkuttelua ja sitten 
myös viiniä ja väkevämpääkin 
löytyy daameille. Musiikista vas-
taa vanhat ketut, tutut Orimattilan 
musikantit. Saa nähdä nouseeko 

myös 60-luvun suosikki Kari 
Palm lavalle…

* * *
Neste Tuuliharjan levähdysalu-
eella ryöstettiin rekasta arvotava-
raa taannoin. Kuljettaja ”nukkui” 
hytissä tietämättömänä… Taas 
Orimattilakin pääsi otsikoihin.

* * *
Semmosta sekoilua tällä 

kertaa.
E E T V A R T T I

Muisto 60-luvulta: The Free. Kuvassa vas.ylh. Arto 
Näveri (basso/laulu), Erkki Jantunen (komppikitara/
laulu), Hannu Tuominen (rummut), alh.vas. Jorma 
Haakana (soolokitara) ja Ari Näveri (solisti). Beat-
les-kipunalla poppia väännettiin. Kuvassa on myös 
Kari Palm, joka on mukana Kehräämön bileissä 
25.11… (Kuva nyysitty Ekin muisteloista)

Siilien oma tietyömaa-merkki. Merkki häipyi vihdoin-
kin perjantaina 10.11..!

Tämä auto oli taitavasti ajettu sillankaiteen päälle. Ten 
points.

Miesvoimistelun ihanuut-
ta pakkasellakin!



12 15.11.2017

4900

www.k-maatalous.fi

1695
AUTOMAATTI- 
HITSAUSKYPÄRÄ 
Telwin Tribe din 
11 code 802837

PAKKASVAHTI 
OPAL 200W

www.k-maatalous.fi

PAKKASVAHTIPAPAAKKKKAASVSVAVAAHTHTTI
OOPAPAPAAL 200WL 200020000WW0W

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

AINA EDULLISESTI!

MCCULLOCH CS 450 
ELITE MOOTTORISAHA

39900

käyntiin 
lähtevästä 
sahasta 
-100,00= 29900 29900

HITSAUSKONE Telwin Bimax 
152/1 turbo

*Puhelujen hinnat, lankapuhelimesta 0,0835 €/puhelu + 0,06 €/min, matkapuhelimesta 0,0835 €/puhelu + 0,1717 €/min

Myrskylän Säästöpankin debentuurilaina I/2017

Lainalla on huonompi etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla veloilla.

Lainalle ei ole asetettu vakuutta.

Tarjousesite, joka sisältää täydelliset lainaehdot ja tietoja  liikkeeseenlaskijasta on saatavana 
merkintäpaikoista sekä nähtävillä internetissä www.saastopankki.fi/myrskylansp

12 kk Euribor + 0,50%, 
kuitenkin vähintään 2,00 %

Laina-aika: 5 vuotta 3 kuukautta   
 Laina maksetaan takaisin kertasuorituksena 1.2.2023                                                                                                        
Merkintäaika: 1.11.2017 – 28.12.2017
Merkintä: Myrskylän Säästöpankin konttoreissa

SIJOITA
TUOTTAVASTI

Myrskylä   Mäntsälä  Orimattila  Porvoo 
Virastotie 1 Keskuskatu 4 Erkontie 13  Mannerheiminkatu 16 
010 441 7210*  010 441 7230* 010 441 7220* 010 441 7240* 

Tokkolantie 8, Orimattila
www.orimattilanputkityo.fi 

Orimattilan
Putkityö Oy

LVI-MYYMÄLÄMME

palvelee MA-PE

8.00-16.00
Olemme myös
Facebookissa

Myymälä Joni 040 513 8073, Janne 0400 616 234, Hanski 0400 492 944

LVI-HOMMAT
KUNTOON TALVEKSI

VARAA
HETI!

ÖLJYLÄMMITYKSEN
HUOLTOPAKETTI
HYÖTYSUHDETARKKUUSMITTAUS  KAUPAN PÄÄLLE.
HINTA NORMAALISTI 20€

Vaihda vanhan polttimon
tilalle UUSI OILON
ÖLJYPOLTIN tarjoushintaan

PUTKIREMPPA
KANNATTAA TEHDÄ NYT
Luotettava oman paikkakunnan
asentaja takaa asennuslaadun
ja takuun kaikille laitteille.

Remonttipalvelu - soita heti
040  513 8073,  0400  492 944

Asentaja Keijo Joronen hieman isomman 
röörin kimpussa.

A1 -luokan ilmalämpö-
laitteet meiltä. Kysy tarjous!

Itsenäisyysjuhla 5.12. Nuorelassa
Juhlitaan satavuotiasta Suomea yhdessä! Klo 
19.00 nostetaan lippu salkoon lippufanfaarin 
soidessa ja lauletaan Lippu-laulu. Pukeuduthan 
sään mukaan, jotta tarkenet hetken pihalla.

Ohjelmassa:Kuvia Suomesta-konsertti yh-
distää suomalaista pianomusiikkia, laulua ja 
luontokuvia. Sinivalkoisia makuja, suolaista 
ja makeaa mahan täydeltä.

Tanssit alkavat Hollola-Kärkölän puhallinor-
kesterin tahdissa perinteisellä tanssimusiikilla. 
Bilebändi Electric Beat Orgy nostaa tunnelman 
loppuillaksi kattoon.

Pukeudumme juhlavasti, mutta emme tiuk-
kapipoisesti.

Liput 30 euroa ennakkoon:
luhtikylannuorelary@gmail.com


