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Tarjolla glögiä ja pipareita klo 10 – 15

(Ruukut, lyhdyt,
joulukoristeet ym.)

Sisustustuotteet
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joj isteett yym.m.))
Arvomme joulukuulle
3kpl 20€  kukkalahja-
kortteja kävijöiden kesken.

Erkontie 13, Orimattila
ma-ke 9-17, to-pe 9-18 la 9-16 ja su 11-15

044 974 6132  www.diia.fi

Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu Diia Oy

OSALLISTU
JOULU-
KISAAN!

Missä luurailee
Osku-tonttu???
Katso lisää lehdestä

LAUANTAINA 
17.11. klo 10-13
Joulupukki on
mukana ja jakaa
karkkia kilteille!
10.20-10.50 Kehräämö,
11.00 K-Supermarket,
11.20-11.50 Kärrytie,
12.00-12.40 S-market.

Orimattilan
kauppojen ja

liikkeitten

JOULUN-
AVAUS

Pidetään kaupunki  
elinvoimaisena.  

Osta Orimattilasta!

Katso MASCOTTI
sivu 9 ja takasivulta!

ORIMATTILAN KANTRIKATSASTUS

SOITA
045 693 3748

Topintie 2B
Orimattila

www.omkk.fi

100% Kotimainen katsastusasema

39€

KATSASTUS Varaa aikasi heti!

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

Varaa aikasi: omkk.fi / 045 693 3748

+PÄÄSTÖT
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Osta joulusi Orimattilasta
Joulu tulvii jo esiin joka puolelta ja tietty se näkyy myös 
Extraa-lehdessä. Onhan lehti yksi Orimattilan kauppojen 
ja palvelujen puolesta puhujia, ollut jo lähes 10 vuotta.

Tänäkin vuonna on kaino pyyntö kaikille, että ostakaa 
mahdollisimman paljon Orimattilasta omaan jouluunne. Niin 
lahjatavaroita, palveluja kuin sapuskapuoltakin.

Euro on siitä erikoinen, että se jää tänne rakentamaan 
Orimattilaa, kun ostat Orimattilasta. Ja mieluusti vielä ko-
timaisia tuotteita, jotka nekin luovat yhteistä hyvää meille 
kaikille.

Jokainen euro, joka menee Orimattilan ulkopuolelle, niin 
se ei täällä enää riemua anna.

Kovia korotuksia ja muuta…
Moni kuntalainen on ottanut yhteyttä ja kertonut kuinka 
satuttaa kovasti Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalojen 
asuntojen uudet vuokrien korotukset. Jopa 13 prosentin 
korotuksia on luvassa!

Onhan se kohtuutonta kertaheitolla nostaa noin paljon 
vuokraa. Varsinkin, kun kyseessä on yleishyödyllinen yritys. 
Aikanaan Vuokratalot on perustettu nimenomaan palve-
lemaan asukkaita ja tarjota vaihtoehto ns. kovan rahan 
vuokra-asunnoille.

Allekirjoittanut on seurannut vuosien saatossa Vuokratalojen 
toimintaa, ja jossain vaiheessa itsekin etsinyt asuntoa sitä 
kautta. Tehnyt juttuakin muutaman kerran, joskus myös 
silloisista nettisivuista, joista löytyi aina kaikki asuntoihinkin 
liittyvät tiedot todella helposti.

Nykyään Vuokratalojen toimintanimenä on Orimattilan 
Asunnot. Nettisivutkin on uudistettu ja sieltä on poistettu 
kaikki kaupungin omistamat vuokra-asuntojen tiedot. Enää 
ei löydy tietoa siitä mitä kohteita on vuokralla ja mitä on 
vapaana.

Moni on huolestunut myös siitä, että vuokra-asuntojen 
käyttöaste on n. 94 prosenttia. Se on pudonnut aika paljon 
vuosien saatossa. Asuntoja on liikaa tyhjillään ja siten tulee 
vähemmän vuokratuloja.

Hiukan ihmetyttää, kun ennen niin avoin Orimattilan 
Vuokratalot Oy on nykyisin vähemmän avoin.

Artjärven palvelutalonkin kohtalo puhuttaa. Ilmeisesti nyt 
yritetään ujuttaa Vuokratalot Oy:lle suora oikeus myydä 
Artjärven palvelutalo Attendolle? Sellaistakin kylillä kuuluu

Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot hallitukseen kuuluvat: 
puheenjohtaja: Niklander Jorma, varsinainen jäsen: Heikkilä 
Heli, Huhtala Anssi ja asukasedustajana Hiltunen Onni. Toi-
mitusjohtaja: Mattila Tiina. Tieto on poimittu asiakastieto.fi 
-tietokannasta, kun sitä ei muualta löytynyt.

Lisää valoa pimeyteen
Moni autoilija on todennut, kuinka kirjastolta Lahdentien 
yli tuleva suojatie on pimeän peittämä. Varsinkin syksyn 
suhrusateisilla keleillä on todella vaikea nähdä suojatiellä 
kulkevaa kävelijää tai pyöräilijää pimeän aikaan. Valaisin-
pylväät kun eivät ole ihan suojatien kohdalla.

Pyyntö lähtee kaupungin tekniselle puolelle, jotta saataisiin 
lisää katuvalaistusta juuri tuohon kohtaan. Lahdentien var-
relta voi vähentää muuta yleisvalaistusta, mutta suojateiden 
kohdalla tulee olla riittävää valaistusta turvallisuuden takia.

Mukavaa marraskuuta!
Reijo Välkkynen www.olanextraa.fi

Jk. Voi, kunpa ihmiset huolehtisivat omasta terveydestään 
yhtä kiitettävästi kuin talvirenkaitten laittamisesta autoihinsa!
sama

Joulupukki kipaisi jo kynttiläpajan joulunavauk-
sessa 4.11. Hän lupasi ostaa Orimattilasta lahjat 
tänä vuonna. Nettikaupasta ei tajunnut tuon 
taivaallista.

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

NYT TÄYSIN VALMIINA!

Tilaa uusi hirsikoti vaivattomasti
Toteutamme sinulle täysin valmiin hirsikodin yhdellä ainoalla 
sopimuksella. Kerro meille rakennuspaikka, me hoidamme kaiken.

Kehitys kehittyy, vai?

Erikoisliikkeet liipaisimella
Kymmenen vuoden aikana on Orimattilassakin tapahtunut vääjää-
mätöntä muutosta katukuvassa, kun erikoisliikkeet ovat lopettaneet. 
Yleensä syy on ollut se, ettei kauppa käy riittävästi.

Ennen Erkontielläkin oli vilskettä ja kauppaa tehtiin monissa putiikeissa, 
samoin Kehräämöltä on kadonnut paljon kivoja pikku myymälöitä.

Ainoastaan Kärrytie enää rimpuilee ja pystyy tarjoamaan erikois-
liikkeitten palveluja. Värisilmä, Sähköasennus, Akku ja Varaosa sekä 
VahvaTassu ovat leikissä mukana, ja myös pysyvät, jos saranat kuluvat 
asiakkaitten toimesta.

Erkontien varrelta löytyy enää muutama erikoisliike. Kirkonmäeltä 
lähdettäessä seuraavat: Pieni Kultapuoti, Instrumentarium, Näkökeskus, 
Veikon Kone, sitten tien toiselta puolelta Kukkakauppa Diia ja Silmä-
asema. Kaikkiaan on siis kuusi erikoisliikettä ns. pääkadun varrella. 
Niistäkin liikkeistä kolme silmäalan liikettä, kun kaksikin riittäisi?

Jokainen voi mielikuvissaan muistella mitä kaikkia liikkeitä Erkon-
tieltä on lopettanut, vaikka viimeisen kymmenen vuoden aikana. Niitä 
löytyy paljon.

Kehräämöltä on loppunut monet erikoisliikkeet. Tosin moni niistä 
ei alun perin ollutkaan kuin kokeilumielessä mukana. Nykyään eri-
koisliikkeitten vetovoimaa Kehräämöllä edustavat Kynttiläpaja Maria 
Drockila ja Korutasku.

S-Marketin kauppakeskuksesta löytyy muutama erikoisliike ja sa-
massa pihapiirissä sinnittelee myös Kenkätalo Mascotti.

Marketit ja tavaratalot vievät voitot

Kehitys on kehittynyt. Se alkoi aikanaan siitä, kun syrjäkyliltä loppuivat 

kaupat ja ihmiset siirtyivät keskustan marketteihin, niin Orimattilassa 
kuin muuallakin Suomessa. Saman kohtalon kokivat kaikki keskustan-
kin pikkuiset elintarvikeliikkeet, kun jäivät markettien jalkoihin. Vielä 
1980-luvulla elintarvikkeita myyviä kauppoja löytyi kymmenkunta.

Viimeisenä kisaan yritti vastata Kallen Kauppa, mutta senkin oli 
heitettävä pyyhe kehään isojen runnoessa laajemmilla valikoimilla 
ja halvemmilla hinnoillaan. Nykyään isot marketit vastaavat lähes 
kaikista elintarvikkeitten myynnistä.

Monet ihmiset kulkevat halvempien hintojen perässä, usein laadusta 
rutkasti tinkien. Se näkyy isoina autovirtoina keskustan alueelta Lahden 
suuntaan, jossa monet halpis-tavaratalot myyvät kiinalaista tavaraa. 
Yksikin iso tavaratalo Renkomäessä rahtaa suurimman osan tuotteistaan 
Kiinasta, jossa tehdään halpatyövoimalla tietty halpaa tuotetta. Ja se 
uppoaa Suomen kansaan välittämättä siitä, että halpatuonti on tappa-
nut Suomesta tuhansia yrityksiä ja kymmeniä tuhansia työpaikkoja. 

Ja kehitys kehittyy. Tätä rataa, kun jatketaan, niin kymmenen vuoden 
päästä Orimattilassa ei ole enää montaakaan erikoisliikettä. Jokainen 
meistä määrää suuntaa omalla tavallaan. Valinta kehityksestäkin on 
jokaisen omissa käsissä.

Pikkaisen on huvittanut, kun nyt Orimattilassa on peräti neljä autojen 
pesulaa, kolmen silmälasiliikkeen lisäksi. Liekö hieman ylitarjontaa 
niillä saroilla?

- - -
Usein kuulee, kuinka syytetään kaupunkia, kun keskustassa on 

liiketiloja tyhjillään. Se ei kyllä ole kaupungin vika, sillä kaupungin 
toimenkuvaan ei kuulu perustaa kauppoja, saati juna-asemiakaan.

Kaupungin tehtävä on tarjota puitteet erilaiselle yrittämiselle. Loppu 
onkin sitten muitten tehtävä.

Reijo Välkkynen

Tällainen mainos vetosi jo vuonna 1921 orimatti-
lalaisiin. Sen sanoma on voimassa edelleen, joten 
tehkääpä hyvin ja käyttäkää Orimattilan omia erikois-
liikkeitä. Ostakaa Orimattilasta on ollut ajankohtaista 
jo kohta 100 vuotta!

Hiljainen on jo kylän keskuskatu Erkontie erikoisliik-
keistä.



14.11.2018 3

suudessakin suuressa roolissa 
S-ryhmän myymälöiden vali-
koimassa.

Huikea määrä
eri kasviksia!

Minna-Maria on paljon teke-
misissä hedelmä- ja vihan-
nesosaston tuotteiden kanssa. 
Hän selvittää, että S-Marketin 
Hevi-osastolta löytyy noin 300 
tuotetta valikoimasta, joten 
valinnanvaraa löytyy todella 
runsaasti.

Kasvikset jaetaan eri ryhmiin: 
Juurekset, vihannekset, hedel-
mät ja marjat.

- Kaikkia näitä on meillä aina 
saatavilla. Pakasteesta löytyy 
myös marjat, vihannekset sekä 
myös yrttejä.

Mikä sitten on nyt syksyn 
ja loppuvuoden suosikkeja 
kasviksissa? Löytyykö kivaa 
ruokaohjetta, jonka jokainen 
osaa valmistaa? Näihin kysy-
myksiin Minna-Maria vastaa:

- Tällä hetkellä satokausituot-
teista löytyy hedelmistä satsu-
mat, persimon, granaattiomena 
sekä herkullinen omena Honey 
Crunch.

- Vihanneksista satokauden 
tuotteina marraskuussa salot-
tisipuli sekä Bimi Broccoliini. 
Persimonia voi käyttää esi-
merkiksi salaatinkin joukossa. 
Minna-Maria suosittaa teke-
mään hedelmäistä salaattia. 
Se antaa uutta makuvivahdetta 
ruokapöytään.

Hedelmäinen salaatti

Persimoni ja luumu tuovat 
hedelmäistä makua salaattiin. 
Lisää salaatinkastike vasta juuri 
ennen salaatin tarjoamista.

Ainekset, 6 annosta:
1 kpl kerä tai pussi
vihreää salaattia
2 - 3 persimonia tai luumua
100 g punakaalia
1 dl saksanpähkinöitä
3 rkl oliiviöljyä
1 rkl balsamicoa
0,5 tl hiutalesuolaa
0,25 tl mustapippuria
 
Pane salaatti kulhon poh-

jalle, lisää päälle viipaloidut 
hedelmät, ohueksi suikaloitu 
punakaali ja pähkinät. Sekoita 
kastike ja pöyhi salaatin jouk-
koon juuri ennen tarjoamista.

Huom! Valmistettaessa ruokaa 
erityisruokavaliota noudatta-
valle kannattaa aina tarkistaa 
tuotteiden sopivuus pakkaus-
merkinnöistä.

S-Marketissa on panostettu 
kasvispuoleen kiitettävästi, 
sillä valinnanvaraa löytyy. 
Siihen Tero antaa selventävän 
vastauksen:

- Haluamme tarjota asiak-
kaillemme mahdollisimman 
laajan ja laadukkaan valikoiman 
kasviksia. Pyrimme siihen, että 
mikäli tuotetta löytyy lähituot-
tajalta, niin heiltä myös sitä 
ostamme. Iso osa kasviksista 

KORJAUSOMPELUA
Avoinna: Ti 10-17,

ke ja to 9-14.
Tai sop. mukaan.

Erkontie 6, Orimattila
käynti Tullintien puolelta
Puh. 045-8806650
 heli.lahtonen@katsura.fi
myös facebook:
katsurahelilahtonen

Vetoketjujen vaihdot 
Lahkeiden, hihojen ja
helmojen lyhennykset
Kavennukset, paikkaukset ym. 

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

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

Topintie 2, 16300 Orimattila

Orimattilan Mieslaulajat

80v
Itsenäisyyskonserttitanssiaiset 

5.12.2018  klo 18.30 
Jymylinnassa

Johtaa : Kimmo Puunenä 
Säestys : Jani Böhm 
Solistit : Erkki Anttonen, Kai Koskinen, Juha Sirkkala 
Tanssittaa : Eki Jantunen & Mutkattomat
Lippu 35 € Sisältää tarjoilun 

Kuorolaiset, Orimattilan Tapetti ja Väri,
Orimattilan OP-Kiinteistökeskus 

Ei oveltamyyntiä 

S-Marketissa on valinnan varaa

Kasvikset ovat hyvää ruokaa

Tero kertoo, että hedelmä- ja vihannesosasto on 
tulevaisuudessakin suuressa roolissa S-ryhmän myy-
mälöiden valikoimassa.

Terveys ja hyvinvointi se-
kä myös ilmastonmuutos 
puhuttavat juuri nyt, ja 
moni onkin siksi lisännyt 
ruokailuunsa kasviksia. 
Kasvisten vaikutus tervey-
teen on kiistaton ja siksi 
myös niitä suositellaan 
enemmän käytettäväksi. 
Lihantuotanto aiheuttaa 
paljon hiilidioksidia, joka 
sitten vaikuttaa ilmaston 
lämpenemiseen, ja myös 
sen takia lihansyönti on 
vähentymässä.
Extraa poikkesi S-Mar-

ketissa, jossa on laajat 
valikoimat erilaisia kasvik-
sia, ja kyseli kasviksista ja 
kasvisten suosiosta. Mar-
ketpäällikkö Tero Vehko 
ja apulaismarketpäällikkö 
Minna-Maria Alestalo 
kertovat S-Marketin kas-
vispuolesta.

- Suosimme lähialueen tuottajia valikoimissamme, sanoo Minna-Maria ja esitte-
lee Varpion Puutarhan ruukkubasilikaa.

on kotimaisia.
- Suosimme myös lähialueen 

tuottajia, ja meiltä löytyy Var-
pion puutarhan tuotteita sekä 
mm. Suomisen puutarhalta 
Rautamäestä.

Kysymykseen mikä etu lähi-
tuotannosta on kuluttajille ja 
ovatko tuotteet myös kilpailu-
kykyisiä, niin marketpäällikkö 

vastaa:
- Läheltä tulevat tuotteet saa-

daan nopeammin kasvimaalta 
myyntiin ja ylimääräiset vä-
livarastoinnit vähenevät. Sen 
lisäksi tuotteita ei käsitellä 
useaan kertaan, joka takaa 
myös hyvän laadun tuotteissa.

Tero sanoo, että hedelmä- 
ja vihannesosasto on tulevai-
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Joulukisa on nyt vaikea

Missä Osku-tonttu luuraa?
Viime vuonna joulukisassa olivat kummat-
kin tontut mukana, mutta tänä vuonna Osku 
matkaa yksin pitkin kaupunkia eri kohteissa.

Kimi kun otti ja lähti muille maille vierahille.
Ohessa on viisi eri kuvaa, joissa Osku on 

eri paikoissa, jotka pitäisi tunnistaa. Tällä 
kertaa joulukisa on vaikeampi, että kannattaa 
kilauttaa vaikka kaverille, jos ei itsellä sytytä. 

Vastaa kisan kuponkiin. Paikan nimi riittää. 
Esimerkiksi Sale Artjärvi... Oikeat vastauk-
set saavat kiitosta ja hyvää mieltä. Kaikki 
joulukisaan osallistuneet pääsevät mukaan 
arvontaan, jonne kaupat ja liikkeet ovat lah-
joittaneet palkintoja.

JOULUKISAN palkinnot

S-market Orimattila
toivottaa herkullista
joulunaikaa!

S-market Orimattila palvelee   
Arkisin 7–21, lauantaisin 8–21 ja sunnuntaisin 10–21A

Tässä kauppojen ja liikkeitten lahjoitta-
mat tuotepalkinnot ja lahjakortit. Kiitos 
kaikille lahjoittajille!

Korutasku, jouluaiheinen, kaiverrettu 
kello, arvo 58€ 
Hotelli Teltta, 2 kpl logolla varustettuja 
sateenvarjoja (a’25€)
Akku ja Varaosa, 30€ lahjakortti
Orimattilan Hairlekiini, 20€ lahjakortti
Kynttiläpaja Maria Drockila, tuotepaketti,
arvo 60€

K-Supermarket, tuoresuolattu joulu-
kinkku
Kahvila Kuumakuppi, 3 kiloa kahvia

Salon Korjaamo, pesukortti, 3xparaspesu
Orimattilan Näkökeskus, lahjakortti 50€

Kukkakauppa Diia, tuotelahjakortti 50€

Värisilmä, lahjakortti – käytävämatto
Pitsitupa, nypläyskirja
Alfa Mover, lahjakortti 30€

Gym23, lahjakortti 30€

VahvaTassu, 2x15€ lahjakortti
Käsityövakka, kynnysmatto
Sähkösennus, lahjakortti 30 €
Hellimö, 1 x suolahuone 2 hengelle (arvo 
40€).
Ravintola Tehdas, 2 kpl lounaslahjakorttia
Kirpputori Piparuuti, 2 kpl myyntipöytä
viikoksi a’ 28€

- Osallistu

joulukisaan.

Voit voittaa! 

5) Aamulla varhain on matka al-
kanut ja nyt sapuskalle. Minne vie 
nälkäisen tie?

1) Missä päin Orimattilaa ollaan, 
kun Osku tankkaa harmaata au-
toaan?

Joulukisan kuponki – voita!
Saksi tästä kuponki ja vastaa missä Osku-tonttu 
on luurannut.

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

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

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

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

5......................................................................

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

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

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

Palauta kuponkisi maanantaina 3.12. klo 16 mennessä johonkin seu-
raavista liikkeistä ja olet mukana lahjakorttien arvonnassa: Kyntti-
läpaja Maria Drockila, Sähköasennus Oy, VahvaTassu, Näkökeskus, 
Kukkakauppa Diia. Kiitos.
Voittajien nimet julkaistaan 12.12. joulukuun Extrassa.

Osku-tonttu on lähtenyt kier-
tämään Orimattilan keskus-
tassa ja nyt pitäisi ratkaista, 
että missä tämä veijari on 
liikkunut. Katso kuvia ja 
ratkaise missä tonttu luu-
raa. Voit voittaa arvonnassa 
upean palkinnon!

2) Tässä ollaan kasvokuvassa, ja 
ratsastetaan kilpaa. Mutta missä 
luurataan?

3) Pikku kohtaus heitti Oskun se-
lälleen. Kävi hyvä tuuri. Missä sitä 
ollaan oltu?

4) Osku on itsekin innokas rakas.., 
ei kun rakentaja. Terassia suunnitel-
laan, missä?

1.

2.

3.

4. 5.
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Orimattilan kauppojen ja liikkeitten

JOULUN-
AVAUS
lauantaina 17.11.

 JOULUISIA
 TARJOUKSIA

 JOULUPUKKI
 jakaa karkkia
Joulupukki tavattavissa:
10.20-10.50 Kehräämö,
11.00 K-Supermarket,
11.20-11.50 Kärrytie,
12.00-12.40 S-market

1.

JOULUNUMERO 12.12.
tavoittaa n. 10.200 taloutta!
Aineistot 4.12. klo 16 mennessä.

reijomedia@hotmail.com
050 336 8425

Rakkaudesta 
liikuntaan!

Pakaantie 1,
Kehräämö 2. krs

KÄSITYÖVAKKA
MATTOVAKKA - uutta palvelua.

Kudontapiste, johon voit itse tulla
kutomaan mattoa/poppanaa.

Avoinna ma-pe 11-17, la 10-14
Kehräämö, Pakaantie 1, Orimattila

orimattilan.kasityovakka@gmail.com
www.kasityovakka.wordpress.com

Joulunavaus la 17.11.
Joulupukin matkassa taas kierretään
Orimattilan kauppojen ja liikkeitten joulu-
navaus alkaa lauantaina 17.11. klo 10 ja 
jatkuu vähemmän virallisesti klo 13:een asti.

Joulupukki on mukana ja aloittaa tällä kertaa 
kierroksensa Kehräämöltä kello 10.20. Vanha 
villatehdas kierretään ykkös- ja kakkosker-
rosten osalta. Pukki poikkeaa moikkaamassa 
kaikkia ja jakaa karkkia lapsille ja aikuisillekin.

Varmaan käy myös kuntosalilla elviste-
lemässä, sillä joulupukki oli nuorempana 
Korvatunturin vahvin jäbä. Kynttiläpajalla ja 
Korutaskussakin kannattaa olla valppaina, 
sillä joulupukki bongaa lahjaideoita Kehrää-
möllä, myös Käsityövakka ja Pitsitupa ovat 
lahjapaikkoja.

Kehräämöltä pukki hiippaa pois kello 10.50 
aikaan ja poikkeaa K-Supermarketissa klo 
11. Siellä voi nauttia huikopalaakin. Kannat-
taa tulla moikkaamaan ostosreissullaan. Voi 
saada Marianne-karkkia, jotka kaupunki on 
sponsoroinut tänäkin vuonna joulunavaukseen.

Kärrytiellä joulupukki viilettää eri liikkeissä 
kello 11.20-11.50 välillä. Lupasi poiketa joka 
putiikissa, ostaa ehkä Kärrytieltäkin jotain, 

ainakin kunnon jouluvaloja ja eläinten saf-
kaa, kun Korvatunturilla ei ole montaakaan 
erikoisliikettä. Akku ja Varaosasta joulupukki 
osti viimeksi monta kannua lasinpesunes-
tettä. Ans kattoo mitä Värisilmästä lähtee 
mukaan…

Kello tasan 12 pitäisi olla S-Marketin kaup-
pakeskuksen nurkissa aina kello 12.50 asti. 
Diia ja Mascotti mukaan lukien. S-Marketis-
sa joulupukki tapaa tuttuja, myös vanhoja 
apulaistonttuja voi näkyä reissulla, jos vain 
Marengissa on vanhoja palkkalistalaisia.

Hairlekiini, totta kai ja Johannan Peliparkki, 
Subwayn tytöt, Ärrällä käydään, samoin luon-
taistuotekaupassa, Veikkauksen pelipaikassa, 
eläintarvikeliikkeessä, apteekissa ja tietty 
Alkossakin, kun Korvatunturilla ei vieläkään 
ole omaa Alkoa, vaikka sitä joulupukki on 
itse monta kertaa toivonut.

Joulunavauksessa ollaan hymymielin liik-
keellä. Silloin avataan Orimattilan kauppojen 
ovet jouluun ja toiveena on, että joulun ajan 
sapuskat ja lahjatavarat ym. ostetaan omasta 
kaupungista.

Joulupukki on höövelillä päällä ja jakaa 
karkkia kaikille.

Lapset haluavat joka vuosi yhteisku-
vaan joulupukin kanssa.

Joulu tulla jolkottaa…
Hellimöltä aineeton joululahja
Vuosikaudet on puhuttu aineettomista joululah-
joista, erityisesti ihmisille joilla on jo kaikkea, 
mutta myös ekologisesti ajatellen. Jos sinulla 
on vaikeuksia keksiä joululahjaa läheiselle, 
lahjakortti on usein helppo vaihtoehto. Sillä 
lahjan saaja voi itse päättää mitä sillä ostaa. 
Meillekin Hellimölle voi ostaa lahjakortin va-
paavalintaisiin hemmotteluihin haluamallesi 
summalle, joka käy kaikkiin tarjolla oleviin 
hoitoihin hierojalle, kosmetologille tai sau-
noihin tai vaikka suolahuoneeseen. Tai jos 
ei lahjan saaja tahdokaan tulla hoitoon, sen 
voi toki käyttää myös tuotteisiin. Myynnissä 
meillä on muun muassa Janssen cosmeticsin 
ammattilaissarjan kasvohoitotuotteita sekä 
suomalaisomisteisen MsChicin mineraali-
meikkejä.

Lahjakortit voi tulla ostamaan paikan päältä 
vastaanotostamme tai tilata sähköpostitse 
tai puhelimitse. Sähköposti on info@hellimo.
fi ja puhelinnumero 044-3773017. 

Joulunalusviikolla meillä on tulossa avoimet 

ovet hoitopisteisiin sekä saunoihin, jolloin 
pääset edullisesti nauttimaan palveluistam-

me klo.14-18! Seuraa facebook-sivuamme 
www.facebook.com/hellimo tai kysele lisää 
vastaanotosta. Oikein rauhallista joulunodo-
tusta kaikille!

Emma Malinen

Kynttiläpaja avasi
jo ovensa jouluun

Joulupukki on pääroolissa, kun hankkii joululahjoja. Visaisia lahjatoiveita satoi 
kynttiläpajan joulunavauksessa. Taru toivoo sähköistä hammasharjaa, lapset 
Meku timantin sisältävää hiekkapalikkaa ja Aijana toivoo vappupilliä. On siinä 
joulupukilla nyt pulmaa kerrakseen…

Sunnuntaina 4.11. saatiin jo ensimmäiset joulu-
maistiaiset, kun kynttiläpaja Maria Drockila avasi 
ovensa jouluun Orimattilan pajamyymälässä.

Paikalla oli myös joulupukki, joka kyseli kuu-
lumisia ja otti vastaan lahjatoiveita. Lapsille oli 
ponitalutusta Kehräämön pihassa ja jouluaihei-
nen piirustuskilpailu. Tarjolla oli suussa sulavia 
joulutorttuja, glögiä ja pipareita.

- Orimattila näyttää ihan kelpo paikalta. Tosin 
juna-asemalta oli pidempi matka kuin meillä 

Korvatunturilla, joulupukki naureskeli.
Hennaan joulupukki tuli Kouvolasta, jonne oli 

kelien takia joutunut lentämään helikopterilla. 
Se oli kuitenkin sakannut ja piti hypätä junaan. 
Bussilla oli hurauttanut kynttiläpajalle, kun Hen-
na-bussi sopi hienosti aikatauluun.

- Nähdään 17.11. Orimattilan joulunavauk-
sessa. Silloin otetaan joululahjatoiveita vastaan, 
joulupukki huikkasi ja paineli matkaansa kark-
kikorinsa kanssa.
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ILOISIA UUTISIA Orimattilan Näkökeskuksesta!
Olemme ottaneet silmälasien ohelle uuden 

myyntiartikkelin: aidot ja alkuperäiset Medi-
ma- angoratuotteet!
Myymälän valikoimista löytyy heti mukaan 

– itselle tai pukinkonttiin - hyvä valikoima 
kohdelämmittimiä: mm. hartialämmittimiä, 
selänlämmittimiä, erikoislämpimiä polvenläm-
mittimiä, kynsikkäitä, kauniita kaulureita ja 
sokerina pohjalla ihanan pehmeät angorasukat 
liukuestepohjalla - aikuisille! Tavallinen villa-
sukka kun tuppaa olemaan liukas varsinkin 
laminaattilattialla..

MEDIMA-TUOTTEIDEN ainutlaatuisuus perus-
tuu luonnonmateriaaliin, angorakanin villaan.
Materiaali on äärettömän pehmeää ja ke-

vyttä, lähes silkkisen tuntuista, johtuen kar-
van pinnalla olevasta ohuesta, luonnollisesta 
vahakerroksesta.
Myös lämmöneristyskyky on aivan huippu-

luokkaa; angoravilla on noin kahdeksan kertaa 
lämpimämpää kuin sama määrä lampaanvillaa! 
Näin siksi, että se koostuu mikroskooppisen 
ohuesta karvasta ja ilmaonkaloista. Ilmaon-
kaloiden ja karvan väliin jäävä ilma lämpiää 
ihokosketuksessa ihmisen tuottaman lämmön 
ansiosta.

ANGORALLA ON myös hyvä kosteudenime-
miskyky.

Se pystyy imemään 60% kosteutta omaan 
painoonsa nähden (vrt. lampaanvilla 20%, 
puuvilla 35%), mutta kosteus ei jää mate-
riaaliin, joten angoravaate ei tunnu märältä 
iholla eikä myöskään ala tuoksua epämiel-
lyttävältä –  luonnolliset ilmanvaihtokanavat 
huolehtivat tuuletuksesta!

ANGORAVILLAISET tuotteet ovat erityisen 
suositeltavia henkilöille, jotka palelevat hel-
posti (tutkimusten mukaan jopa 70% naisista 
kärsii palelevista jaloista..) ja/tai jotka kärsivät 
huonosta ääreisverenkierrosta; esimerkiksi 
diabeetikot ja ikäihmiset.

Kaninkarvan lempeä lämpö helpottaa myös 
reuma- ja nivelkipuja.

ANGORATUOTTEET ovat itse asiassa suosi-
teltavia ihan kaikille – talviulkoiluun, avan-
touimareille, pilkkijöille, moottoripyöräilijöille, 
saunan jälkeen..

Tervetuloa tutustumaan ihaniin Medima-tuot-
teisiin!

Huom! Tilausvalikoimasta myös muita tuot-
teita – toimi hyvissä ajoin; joululahjatilausten 
aika on nyt käsillä!
Ps. Avaa tili; saat 12 kk korotonta maksuaikaa.

Tervetuloa meille – palvelemme Sinua ilolla!

SILMÄLÄÄKÄRIT:
Pe 23.11. Ritva Lemola
Ke 28.11. Ritva Lemola
To 29.11. Jukka Siitonen
Ti 11.12. Jukka Siitonen
To 13.12. Aleksi Sarkola
Ma 17.12. Ilkka Puusaari

Nyt saat aidot
angoravillaiset
Medima -tuotteet
Orimattilan
Näkökeskuksesta!

Medima-tuotteet voi pestä pesukoneessa villapesuohjelmalla. Maritta ja Saana esittelevät 
mielellään tuotteita. 

Medima jarrusukat.Medima kauluri.
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Kärrytien reipas
JOULUN-
AVAUS
la 17.11. klo 10-13
* JOULUPUKKI kiertää
liikkeissä 11.20-11.50

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

KOTI KUNTOON JOULUKSI
– VÄRISILMÄ AUTTAA

 

Helppo lattiaremontti
TM-testi-
menestyjä!

2250€
m2

Tarjous

MYÖS RAHOITUS
(Esim. 30 erässä. Tilin perustaminen 
180,-, tilin hoito 5,-/kk, korko 0 %.)

 

 

Osina, kasattuna tai asennettuna!
Tule tutustumaan malleihin ja varaa suunnitteluaika.

Toimitus
jopa

viikossa!

Värisilmä-
keittiöt

www.varisilma.fi/tunnetila

myymälään 

Tutustu TUNNETILA
-sisustuspalveluumme

/ Minna
Frang

Ideo
vinyyli-
lankku

PALVELEVA SÄHKÖKAUPPA

SÄHKÖASENNUSTYÖT 
AMMATTITAIDOLLA

TILAA 03-7777 444

MONITOIMITYÖKALUT
- TYÖHÖN JA VAPAA-AIKAAN

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Palvelemme
MA-PE
7-17

- tunnistin valvoo
- liike sytyttää
- musta ja valk.46,-

Valaise kotisi!

Tarjous-

hinta

TUNNELMAVALOT
   SAAPUNEET!
Airam MINNI
20
lamppua
Eri värejä10€

39,-

7€

Meiltä
ABLOY
CLASSIC
avain 4 KPL

LAMPPU 
6W
9.5W 9€

PALO-
VAROITIN .........7€

JÄNNITTEEN- 
KOETIN ..............7€

TASKU-
TYÖVALO ...........6,90

YÖVALO .......5,50

LED

LASI-
SYDÄN
Tarjous 12€

Vältä vesijohtojen
jäätyminen - meiltä

SULANAPITO-
KAAPELIT!!!

VahvaTassu
Kärrytie 6, puh. 044 796 0532

Kaikkea kivaa!
- Meillä palvellaan
 Ma ja pe klo 8-18
 Ti-to klo 10-18
 La klo 10-14

300TASKUTORTTU
& KAHVI

Kahvila
KUUMAKUPISSA

JOULUNAVAUS
lauantaina 17.11.-18

KKKKKKKKKKKKKKKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUUKKKKKKKKKKKKKKKKKKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

ORIMATTILAN AKKU JA VARAOSA
Kärrytie 4. Puh. 040-584 2831 Tarjoukset voimassa la 17.11.2018.

Joulunavaustarjoukset lauantaina 17.11.

5900  

3900  

2200  

14500  14900  

Laadukas Defa
ylläpitolaturi Työkalusarja IKH1004

128 osaa!

Pora-/ruuvinväännin
18V/2,5 Ah Hitachi  
HI60010346
istukka 13mm
max. vääntö 53 Nm
2 kpl akkuja, latauslaite, laukku

Laadukkaat Elwis 
otsalamput

alk.

Sonax Xtreme Spray
&Seal suihkutettava
pinnoite
Spray & Seal on
äärimmäisen
nopea ja helppo-
käyttöinen suihkutettava pinnoite

Meiltä Calix ja Defa autolämpötuotteet.
Lahjakortti
helppo ja
hyödyllinen lahja

Kärrytien erikoisliikkeet palvelevat aina



8 14.11.2018

Tervetuloa mukaan!
Salissa on A-oikeudet.
- - -
Tai tule tanssimaan -
alk. klo 20 - liput 10€

Nauti pikkujoulusi 
Kehräämöllä pe 23.11.
Tarjolla runsas pikkujoulupöytä ja tanssit 
Kehräämön tanssisalissa klo 19-24.
Ruokatarjoilu alkaa klo 19.00. Joulutotibaari 
on avoinna koko illan. Joulupukki on luvannut 
poiketa ja tuo vain kilteille tytöille lahjan…
Pikkujouluissa soittaa Freeband ja Rockvoyage!

Yhteislipulla saa koko
ohjelman ja maittavan
joulupöydän antimet.
Hinta vain 30 € / henkilö.
Varaa 16.11. mennessä:
  0400 464 893 Pirjo,
  0400 492 944 Hanski ja
  0400 884879 Ari.

Menossa mukana:

Lippuja myynnissä Sähköasennus Oy, Kärrytie 4

Joulupuu kutsuu
taas auttamaan!
MLL:n Joulupuu avataan lauantaina 24.11. Klo 10. Lapset perheineen 
ovat tervetulleita koristelemaan joulukuusi K-Supermarketin aulaan.

Joulupuussa on sydämiä 24.11.-9.12. välisen ajan. Homma toimii 
samalla tavalla kuin aiempinakin vuosina: ota sydän kuusesta, 
osta lahja, vie lahja paketoimattomana K-Supermarketin kassalle.

- Maanantaina 10.12. noudamme viimeiset paketit. Nuorten 
starttipaja hoitaa paketoinnin ja toimittaa ne sosiaalitoimeen, joka 
vie lahjat perheille, selvittää toiminnanjohtaja Outi Niemitalo 
MLL:n Orimattilan yhdistyksestä.

- Nyt uutena aiempiin vuosiin: Postin pisteestä löytyy MLL:n 
keräyslipas, johon voi laittaa rahaa, jos ei halua/keksi ostaa lahjaa.

MLL:n Joulupuu on jo useana vuonna auttanut lap-
siperheitä joululahjoilla. Kiitos kiirii kaikille, jotka ovat 
auttaneet! 

Orimattilan Mieslaulajat 80v
Itsenäisyyskonserttitanssiaiset
Keskiviikkona 5.12. klo 18.30 Jymylinnassa.

Johtaa: Kimmo Puunenä
Tanssittaa: Eki Jantunen & Mutkattomat
Itsenäisyskonserttitanssiaiset sisältää Orimattilan Mieslaulaji-

en konsertin , iltapalan, kahvituksen ja tanssit Eki Jantusen ja 
Mutkattomien tahdissa.

Lippu 35€ (sis. tarjoilun) myynti: Kuorolaiset, Orimattilan Tapetti 
ja Väri, Orimattilan OP-Kiinteistökeskus

Vielä ehtii mukaan
pikkujouluun 23.11.
Kuulut musiikkipikkujoulu Kehräämöllä naatiskellaan perjantaina 
23.11. klo 19-24, tarkempi osoite on tanssisalin 3. kerros.

Luvassa on maittava pikkujoulumenu. Hyvää ruokaa, esiintyjiä 
ja musiikkia tanssin kera.

Tonttubaari on avoinna koko ehtoon, A-oikeuksin.
Ohjelmassa tapahtuu: Stand Up Tommi Tuominen hauskuuttaa, 

Eija Korhonen kivaa tanssimusaa.
Sitten lavalle nousee kylän kuuluisa Freeband, joka lataa vanhaa 

kunnon 60- ja 70-lukua. Sen jälkeen on luvassa Rockvoyage ja 
vähän isompi rokkipläjäys.

Menoa koko illan. Joulupukkikin kipaisee paikalla, jos muistaa 
tulla…

Illaliskortti 30 euroa, ennakkomyynnissä: Sähköasennus Oy/
Tuulikki Peura.

Pikkujoulu alkaa klo 19 ruokailulla, tanssit alkavat klo 20 ja päättyy klo 24. 
Myös tansseihin pääsee mukaan klo 20, liput 10€.

Muistoja kantreilta. Freeband vallattomana.

Nuorelan pienet ysärijoulut!
Luhtikylän Nuorelassa la 1.12. klo 19–23.30.

Illan tähtenä loistaa Movetron! Dj soittaa 90-luvun parhaita. 
Snackhour klo 19-20, sisältyy lipun hintaan. Liput myynnissä 
Tiketissä. Lippuja rajoitettu määrä!

https://luhtikylannuorelary.webs.com/
Tapahtuman järjestää Luhtikylän Nuorela ry.

Seppä Kallen tonttupaja
Päärniläntie 169, Niemenkylä Orimattila. Tonttupaja on avoinna 
la 15.12. klo 10 – 15 ja

su 16.12. klo 10 – 15. (Tarvittaessa voi pysäköidä Pekkalan 
Korjaamon pihaan.)

Tervetuloa, jouluisille ostoksille Niemenkylään. Käsitöitä, lei-
vonnaisia, joululahjoja, sepän töitä, pajasinappia. Tönnön Myllyn 
tuotteita, hunajaa, himmeleitä, koruja, kortteja, kukkia, Aloe vera 
tuotteet, moottorisahatöitä; karhuja ym. arvontaa, joulumusiikkia ym.

Vapaa pääsy. Buffetti ym. Lisätietoja: Pertti Oksanen 0400 459 222. 
pertti.oksanen@phnet.fi

Orimattilan huutokauppa
la 24.11. klo 12–17, Pakaantie 1 B4, käynti sisäpihan kautta.

Perinteinen huutokauppa Orimattilan Kehräämöllä.
Huonekaluja, työkaluja, moottoriajoneuvoja ym. ym. Kaikille 

jotakin. Paikalla myös kahvio.
Lisätietoa facebookissa.

Marraskuu
Valon aika on lyhyt marraskuussa. Pimeä saattaa 
hiipiä myös mieliin ja joulun ajan valoisuuteen 
on niin kovin matkaa. Näin syreenipensaassa 
kasvavan uudet nuput, se ei ollut vielä pelästy-
nyt talven mörköjä. Juhannusruusu oli jossain 
kukkinut kahdesti, toisen kerran myöhäisellä 
elokuulla.

Pitkän kuuman kesän jälkeen pimeä otti yhtäkkiä 
vallan ja kadut kiiltävät tummuuttaan. Odotus. 
“Talvi tuleekin kunnolla vasta helmikuussa”, sanoi 
kansanmies torinlaidalla. Kaverit nyökyttelivät 
viereisellä penkillä. “Näin on, silloin se tulee, juu.” 
Rouva kangaskassi käsivarrellaan katsoi heihin 
tuhahtaen ja kiiruhti ohi. Mokomat, näin hänen 
ajatuskuplassaan lukevan. Minuakin pelotti se, 
että talvi tulee vasta silloin. Marraskuu saattaa 
siis jatkua vielä tammikuuhun.

Yksinäisyys voimistuu valon kadotessa, pahim-
millaan se on öisin. Kuuman maidon keittäminen, 
auttaisiko se. Tai hyvä kirja, ehkäpä se. Tai se 
öinen radion keskusteluohjelma, jossa soivat 
klassikot. Miljoonasateen Marraskuu soi erää-
nä yönä radiossa. Sanoituksia kuunnellessani 
pohdin, että on soitettava ystäville aamulla. Sillä 
välittämisessä on valoa.

“Ohi syyskuun
läpi repaleisen lokakuun
kaipuun kaljakori kilisee
yli taivaan
päivät niin kuin varisparvi
raahautuu

Mua vaivaa
ikävistä ikävin
milloin beibi palaat takaisin
etkö tiedä
voi yksinäisen miehen viedä
marraskuu”

Miljoonasade, al-
bumilta Laukauk-
sia viulukotelossa. 

Teresa Ackalin

Paleleeko varpaat?
Ei palele, jos on uskominen Ori-
mattilan Putkityön lämpöpäivän 
edustajien kommentteja.

Perinteisillä syksyn lämpö-
päivillä on esillä vanhoja hyviä 
lämmityslaitteita ja uutta tar-
jontaa ilma/vesipumppulait-
teista ja patteriventtiileistä.  
Kaukora Oy tuo markkinoille uu-
den ajan ilma-vesilämpöpump-
pusarjan, joissa on huomioitu 
saneeraustarpeen vaatimukset.

- Vanhan lämmitysmuodon 
tilalle asennettava Jäspi Eco 
-pumput ja uusittu varaajamal-
listo sopii erityisesti saneeraus-
kohteisiin, mutta myös mainiosti 
uuteen taloon, kertoo Mikko Rau-
hala Kaukora Oy:n edustajana. 

- Laitevaihtoehdoista löytyy 
vanhan lämmityskattilan paikalle 
tai rinnalle helposti asennettava 
mallisto. Laitteisto on helppo-
käyttöinen. 

Mikko Rauhala on paikalla klo 
10-15 oppaana.

Putkityön edustajan, Joni Jääs-

keläisen mukaan lämpöpäivillä 
ei ole unohdettu perinteisiä läm-
mitysmuotoja eikä laitteitakaan. 
Myös öljylämmityksen tehoa ja 
hyötysuhdetta voit nosta pik-
kuvinkeillä.  Näitä saat myös 
Putkityön pojilta. Mukana on 
Danfossin termostaattiesittely 
ja tietenkin Oilon-tuotteita. 

Tule hakemaan ilmaiset vin-
kit, Putkityö tarjoaa kahvin ja 
munkin.

Lämpöpäivä on perjantaina 
23.11. klo 10.00, Tokkolantie 
8. Merkkaa allakkaasi!
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Meiltä
myös
matka-
laukkuja

Kenkätalo 
MASCOTTI

Erkontie 14, ORIMATTILA
S-marketin vieressä

ostoksille!

37-46Useita

Nastoilla

Nastoilla
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Mika putosi korkealta ja
selvisi kuin ihmeen kaupalla

Mika sitoo itse perhonsa, joilla sitten kalastelee Ori-
mattilan ja lähiseudun vesillä.

Vahva fyysinen kunto on auttanut orimattilalaista Mika Kuttosta 
selviytymään todella vakavasta onnettomuudesta. Hän putosi kuu-
den metrin korkeudesta kerrostalon rakennustyömaalla Lahdessa 
perjantaina 22.1.2016.

- Se oli kylmä pakkaspäivä, aamulla oli yli -30 astetta pakkasta. 
Olin raudoittamassa rakennustyömaan kakkoskerroksessa betoni-
valua varten ja putosin noin kello 13.50 aikaan hissikuilun aukosta 
alas, Mika kertoo muistikuviaan. Siihen muisti sitten loppuukin, 
kun 28-vuotias Mika menettää todellisuuden tajuntansa.

Mika putosi siis peräti kuusi metriä ja pää edellä alas suoraan 
betonilattialle rakennuksen alakertaan. Kukaan työkavereista ei 
nähnyt putoamista, tosin Geopsin mittamies oli kuullut kuin su-
hahduksen. Jossain vaiheessa alakertaan mennyt Mikan työpari 
huomasi, että Mika makaa maassa, suojakypärä oli ollut onneksi 
päässä.

Työkaverit hälyttävät apua, joku soittaa 112:een.
Muutaman minuutin Mika on tajuttomana, herää, ja saa rajun 

kouristuskohtauksen. Hän nousee riuhtoen ylös ja aloittaa hak-
kaamaan kaikkea ympärillä olevaa. Kolme kaveria ottaa Mikasta 
kiinni ja laittaa istumaan paikalleen, kunnes saadaan ambulans-
siväkeä paikalle.

Helikopterilla 
Töölön sairaalaan

Hissikuilun aukkosuoja on pettänyt, kun Mika on raudoittanut 
siinä lähellä. Hän on liikahtanut aukkosuojan päälle ja saman 
tien pudonnut hurjasti alas! Jälkeenpäin ilmeni, että aukkosuojan 
tukilaudat olivat jostain syystä rusikoitu auki. Ja mikä vielä onne-
tonta, kun ykkös- ja alakerran välistä puuttui kokonaan hissikuilun 
aukkosuoja, jolloin pääsi putoamaan todella korkealta.

Paikalle saapui auttamaan ensivaste, joka rauhoitti Mikaa ja asensi 
hengitysputken. Sitten tuli ambulanssi ja sen miehistö huomasi, 
että Mikan toisen silmän pupilli oli huomattavasti laajentunut. Se 
tiesi sitä, että kyseessä on aivovamma ja on verenvuotoa pään 
sisällä. Toisesta korvasta alkoi pulppuamaan verta…

Ambulanssi vei Mikan Renkomäen ABC:lle, jonne tuli ambulans-
sihelikopteri, joka kuljetti Töölön sairaalaan tapaturmaosastolle. 
Alle tunnissa mies saatiin leikkaussaliin ja leikattiin välittömästi, ja 
sen jälkeen siirrettiin teho-osastolle. Mikaa pidettiin tajuttomana 
ja aina 6 tunnin välein heräteltiin. Aivoihin oli laitettu anturi, joka 
mittasi aivojen painetta koko ajan.

- Se oli todella nopeaa ja asiantuntevaa toimintaa. Olen kiitollinen 
kaikille, jotka silloin toimivat minun hyväkseni. Ilman sitä ripeää 
toimintaa en olisi hengissä, Mika kiittelee.

Samana päivänä tehtiin ensimmäinen leikkaus, jossa Mikan 
päästä otettiin verenpurkautumien aiheuttamat hyytymät pois.

- Sitten heti lauantaina 23. tammikuuta jouduttiin leikkaamaan 
toisen kerran, kun aivopaineet nousivat liian korkealle. Minulta 
poistettiin iso pala kallon luuta, jotta saatiin aivoille tilaa. Se auttoi 
ja paineet laskivat. Myöhemmin tilalle on laitettu implantti, joka 
pelittää nyt ihan hyvin.

Mies alkaa toipumaan

Mikan äiti Anita Kuttonen ja avomies Ari Räty kävivät Mikaa 
katsomassa joka toinen päivä, sekä Tero-veli oli mukana aina 
viikonloppuisin. Synttäripäivänään 5.2. Mika oli ensimmäisen kerran 
hereillä. Hän oli hymyillyt sekä ymmärtänyt puhetta. Äidin tekemä 
synttärikortti myös ilahdutti.

Sitten tuli seuraavana yönä 6.2. takapakkia. Anita sai aamulla 
aikaisin puhelun, että Mika on saanut aivoverenvuodon ja on yöllä 
leikattu. Onneksi hän palautui nopeasti.

- Kolme kertaa oli hengenlähtö lähellä!
- Mika makasi 2,5 viikkoa teho-osastolla tarkassa kontrollissa ja 

sen jälkeen vielä viikon valvontavuodeosastolla. Sitten sairaalasta 
soitettiin, että hänet siirretään Päijät-Hämeen keskussairaalaan, 
Anita selvittää.

- Vasta siellä Päksissä helmikuun lopulla rupesin tajuamaan, 
että miksi mä olen täällä. Äiti kertoi mitä oli tapahtunut. Minulla 
on kaikesta kuukauden muistiaukko, Mika muistelee.

Mika oli keskussairaalassa muutaman viikon ja sitten siirto 
kaupunginsairaalan kuntoutusyksikköön. Sieltä hän pääsi vii-
konloppuisin käymään kotona.

- Se oli yhtä juhlaa, kun pääsin kotiin käymään. Kuntoutustani 
jatkettiin Käpylässä 8 viikkoa ja pääsin lopulta kokonaan kotiin 
viides heinäkuuta, Mika toteaa iloisena.

Mika käy kolme kertaa viikossa kuntoutuksessa Lahdessa. Neu-
ropsykologiaa ja puheterapiaa. Kuntoutus on auttanut hyvin, sillä 
Mikan aivo- ja puhetoiminnot toimivat jo hyvin. Tapaturman takia 
hänen persoonansa ei ole muuttunut. Mies on todella ystävällinen 
ja auttavainen.

- Touhuan päivittäin kaikenlaista. Käyn lenkillä silloin tällöin koirien 
kanssa. Harrastan paljon luonnossa oloa, liikun mielelläni metsäs-
sä, syksyisin sienestän. Sitten kalastan itse tekemillä perhoilla.

- Olen käynyt taas jokusen kerran Gymillä treenaamassa. To-
sin paljon varovaisemmin pitää vielä nostella painoja ja käyttää 
kuntolaitteita. Tykkään liikunnasta, sillä se pitää mielen virkeänä.

- Terveisiä kaikille kavereille. Täällä ollaan hyvissä voimissa. 
Tavataan kylillä ja Gymillä, Mika toivottaa. Melkoinen teräsmies.

Reijo Välkkynen

Tero Nieminen on kuskina, kun Mika käy Lahdessa kuntoutuksessa. He ovat kavereita jo lapsuusajoista 
alkaen.

“ Touhuan päivittäin kaikenlaista. Käyn len-
killä silloin tällöin koirien kanssa. Harrastan 
paljon luonnossa oloa, liikun mielelläni 

metsässä, syksyisin sienestän. Sitten kalastan 
itse tekemillä perhoilla.

Kenen tekele?
Mikä on tarkoitus, kun Erkontien pol-
kupyöräkaista loppuu yhtä äkkiä ennen 
Palojoen siltaa? Siinä on kaksi betoni-
possua edessä, että nyt tähän sitten 
loppui pyöräily. Onko tarkoitus jatkaa 
pyöräväylää yli sillan, vai jäävätkö nuo 
betonipossut siihen monumenteiksi? 
Eipä ole vastaavaa kuviointia muualla 
tavattu. Kukahan nero on ollut asialla? 
Sen pyörätiepätkän voisi ihan hyvin 
purkaa ja tehdä Käkeläntieltä oikealle 
kääntyminen Erkontielle joustavammaksi. 
Nyt se on äkkijyrkkä ja ahdas risteys, 
jossa isommilla autoilla on vaikea pysyä 
omalla kaistalle kääntyessään sillalle 
päin. Varsinkin pelastuslaitoksen autot, 

jotka tulevat useinkin Käkeläntietä, kun 
pojat ovat käyneet kaupassa.

Masa ja Simppa

Kiitosta
Toimitukseen soitti autoilija, joka kiitteli 
Lahdentien ja Luhtikyläntien liikenneym-
pyrän raivaamisesta. Sieltä on kaadettu 
korkeat ja näkyvyyttä haittaavat vuori-
männyt pois. Varsinkin polkupyöräilijöitä 
oli vaikea havaita, jos he olivat ajamassa 
suojatien yli. Erikseen mainitsi vielä ns. 
kilpapyöräilijät, jotka ajavat todella lu-
jalla vauhdilla, ettei autoilija ehdi edes 
reagoimaan heihin, kun ovat tulleet ihan 
puskista eteen.

Toimitus

- L u k i j a n   k y n ä s t ä - 
Tällä palstalla saa ottaa kantaa asioihin ja olla omaa mieltään, mutta ketään 
ei saa henkilökohtaisesti loukata. Asiattomia näkemyksiä ei julkaista.
Mieluusti mielipiteet sähköpostitse: reijomedia@hotmail.com

Kuvaa liikenneympyrästä, jossa nyt autosta 
näkee pyörätien käyttäjät paremmin.

Kuvassa näkyy, miten pyörätie päättyy betonies-
teisiin. Mainittakoon, että Erkontien remontti 
suunniteltiin ja päätettiin ennen nykyistä teknistä 
johtajaa. (Toimitus).

Pankkiautomaatti Artjärvellekin
Isolla kirkolla kuulin, että S-Marketin yhteyteen tulee pank-
kiautomaatti. Artjärven Salenkin eteen voisi sellaisen laittaa. 
Osuuskauppa ja Osuuspankki vaan asiaa hoitamaan. Ettei 
koko kylä näivety.

Salmelan mies
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Kohti joulua
Uutiset kertoi, että pelti rytisee 
liikenteessä eniten parkkipai-
koilla ja keskipäivän aikaan. Se 
on aika erikoinen juttu. Orimat-
tilassa S-Marketin parkkihallissa 
on kyllä usein tilanteita, joissa 
parkista lähtevä ei pääse rau-
hassa poistumaan, kun eräillä 
on niin kiire ajaa takaa… Fiksu 
antaisi parkista lähteä rauhas-
sa, mutta se ei kaikilta onnistu 
Orimattilassa.

Samainen parkkihalli on mo-
nille vaikea, vaikka on valmiit 
ruudut. Oheinen kuva kertoo mi-
ten myös voi pysäköidä auton, 
jolloin auto vie kahden auton 
parkkitilan.

* * *
- Jos meinaat Eetvartti joskus 
kaupungin hommiin, niin kan-
nattaa liittyä lestaatiolaisiin ja 
hankkia ruiskukka rintapieliin, 
se auttaa eteenpäin, naureskeli 
taannoin yks Pena meikälle. Hän 
kun seuraa kuntapolitiikkaa tar-
kemmin kuin Eetvartti.

Vastasin, etten aio liittyä mi-
hinkään lohkoon tai lahkoon, 
vaan pysyn annakaisalaisena. 
Siinä on mukava meininki ja ei 
ole mitään pakkoa mihinkään. 
Toisaalta en ole kaupungin hom-
miin edes änkeemässä, vaikka 
rakennusosaamista siellä sur-
keesti tarvittaisiinkin.

* * *
Viime kerralla kaupungin puis-
totyöntekijä sai kiitosta Orimat-
tila-sanan kukkaistutuksesta ja 
nyt tulee lisää. Katsopa, kuinka 
kaunis asetelma on nyt tehty 
torialueen betonimöhkäleisiin, 
joissa oli kesällä kuivuneita tui-

Parasta asiaa
Orimattilasta
Vast. toim./kustantaja
Reijo Välkkynen,
050 336 8425
ReijoMedia, Yt: 1896706-8
reijomedia@hotmail.com
Raitakuja 1 as 3,
16300 Orimattila
Paino: SLY-Lehtipainot Oy
Jakelu: Lahden Jakelut Oy
Jakelujuniorit Oy

JAKELUHÄIRIÖT

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

n. 10.500 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
12.12.2018

JOULUN-
AVAUS
17.11.-18

Muista!

torstaisin klo 17-19.
3. krs. Pekka

Löytty 040 322 1780

SUOMI-
TIKKAA

Kehräämöllä

Erkontie 11
Orimattila
010 327 4400

TEHTAAN PIKKUJOULUPAKETIT
OVAT MY YNNISSÄ NYT -

VARAATHAN PÖYTÄSI AJOISSA!

ravintolatehdas.fi

ORIMATTILAN

HUUTOKAUPPA
24.11.2018
klo 12.00.

Ilman
hintavarausta

Paikalla
kahvio

Pakaantie 1 B4 16300 Orimattila

Olemme myös Facebookissa.

Salon Korjaamo Oy
Käkelänraitti 2 A Orimattila, 03 777 1244

Aukioloajat: KORJAAMO MA-PE 8-17
Hinauspäivystys 24/7 Soita 0400 483 045

Auto puhtaaksi!
EDULLISESTI!
3xperuspesu 30€

3xparaspesu 50€

10xpesukortti 
- 25% alennus
Tarjous voimassa
marraskuun loppuun
- pesuostot kassalta

PESULINJA MA-PE 7-21 JA LA-SU 9-18

ja-puita. Nyt on ollut kyllä joku 
ihana viherpeukalo asialla, kun 
niin ovat kauniita calluna- ja eri-
ka-istuksineen.

Varmaan on kanervat ostettu 
oikeasta kukkakaupasta, kun 
ovat niin upeita, meikä veikkaa 
Diiaa. Marketeista kun ei noin 
komioita kanervia löydy.

* * *
Kaupunginvaltuuston istunto-
salin ovenpielen rentunruusut 
ja ruusutkin on vihdoinkin 
niitetty kumoon. Siitäkin kii-

tos. Eetvartti ymmärtää, että 
viiveellä mennään, kun ollaan 
Päijät-Hämeessä.

* * *
Fiksu mies tuo Lahden nykyinen 
kaupunginjohtaja Timonen. On 
samoilla taajuuksilla Eetvartin 
kanssa. Ainakin Hennan suhteen. 
Pekka-poika latasi ESS:n jutussa 
suoraa tekstiä: - On järkyttävää, 
että Hennalassa ei ole junasei-
saketta. Senaatti Kiinteistöt olisi 
rakentanut Hennalaan 5000 ih-
misen asuinalueen, jos alueel-
la olisi junapysäkki. Sellainen 
tehtiin Hennaan, ei Hennalaan.

Timonen käyttää junaa Hesan 
matkoillaan ja totesi jutussa Hen-

nan asemasta: - Sinne jäivät yksi 
nainen ja kissa ja mies. No hard 
feelings (ei muistella pahalla), 
mutta siinä oli liikennevaliokun-
nassa mielenkiintoista poliittista 
päätöstä…

* * *
Eetvartti on aina ollut nuorison 
puolella, ja oikeastaan koskaan 
en ole heittiä moittinut. Paitsi 
roskaamisesta. Nuorissa on 
Orimattilan tulevaisuus ja olisi 
toivottavaa, että mitä pikemmin 
he nousevat näkyviin ennen kuin 

koko kaupunki fossilisoituu. 
Muumiovaara on jo päällä.

Nuorille pitää saada toimintaa 
ja harrastuksia. Isät ja äidit voi-
sivat jättää muutaman oluen ja 
siiderin iltaisin juomatta ja lähteä 
mukaan nuorten toimintaan. 

Kehräämölle voisi perustaa mo-
nenlaista toimintaa ja pajaa nuo-
rille, kaupungin myötämielisellä 
tuella. Nythän ainoa, joka tarjoaa 
nuorille tiloja iltaisin, on S-Mar-
ketin parkkihalli, jossa nuoret 
tapaavat ja vaihtavat rankan 
päivän jälkeen kuulumisiaan. 
Onneksi on näin.

Silloin kun me Heinämaan 
nuoret harrastettiin, niin silloin 
ei kukaan jäänyt paitsioon ei-
kä syrjäytynyt, vaikka oltiinkin 
syrjäkylällä. Silloin isätkin olivat 
mukana ja heiltä opittiin monen-
laisia taitoja. 

* * *
Meikä katseli, että taas on 
pikkujoulubileitä tulossa. Keh-
räämöllä kokoontuvat ikinuoret 
Freebandin tahdissa ja nykynuo-
ret Rockvoyagen kyydissä per-
jantaiehtoona 23.11. Sinnekin 
pitäisi liput hommata, mutta 
pakko kai ottaa muija mukaan 
tällä kertaa. Tietää asiasta, kun 
siitä oli lehdessäkin jo.

Meikälle ottaa koville, kun on 
luvassa ainakin kahdet pikku-
joulut Tehtaassa ja ainakin yh-
det hirvittävät ihanat peijaiset 
seurojentalolla. Kuntoa vaativaa, 
mutta onneksi on nuorempana 
paljon pantu juosten.

* * *
Meikä kuuli, että S-Marketin 
eteen tulee pankkiautomaatti, 
josta saa seteleitä. Idean isänä 
on kait seurusteleva poikamies 
Tero Nieminen, joka istuu myös 
kansan edustana Ok-Hämeen-
maan edustajistossa.

Kiitos nuorelle aktivistille. 
Keskustalla on parempaa tu-
levaisuutta. Vihreä valo palaa jo.

* * *
Lahdentien varrella on puisto-
lammikon jooga- ja muu rentou-
tuspenkki jo tyhjänä, kun talvi 
pakkaa päälle. Voisiko joku kiltti 
siivota aluetta ja tuoda paikalle 
vaikka roskiksen, joka kestää 
isommat väännöt?

* * *
Kohti joulua mennään. Ei muuta 
kuin valoja palamaan jo ulko-
salle pimeyttä poistamaan! Siis 
omasta mielestään.

Olkaa kiltisti, sillä tontut ovat 
jo liikkeellä ja liikenteessä.

E E T V A R T T I

Kyllä on nyt kauniita istutuksia torilla. Tattista 
asianomaisille.

Tämä auto halusi kaksi paikkaa. Onneksi Orimattilas-
sa ei ole lappuliisoja.

Onneksi S-Market tarjoaa nuorisotilat. Muuten poru-
kat voisivat notkua sateessa ja kylmässä Erkontiellä.

Eipä näy enää Arskaa istumassa ja joogaamassa 
puistopenkillä. Reiskahan poistui jo taivaan voimiin
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Kiinteistönhoitoa
asiakkaan ehdoilla
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nahkhiir.fi

Nahkhiir Oy
Joka toiselle kuoppaa kaivaa...

puh. 0400 711 290

ja paras
juhlapaikka
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www.lantmannenagro.fi/orimattila
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EDULLISEEN 
HINTAAN

Ota yhteyttä. Remontit puh. 040  513  8073, tai  0400 492 944
Tai suoraan netistä: orimattilanputkityo.fi
Myymälä klo 8.00-15.30  Tokkolantie 8

Orimattilan Putkityö Oy
Olemme myös
Facebookissa

Oilon LF 10
ÖLJYPOLTIN
takaa talven
häiriöttömän
lämmön.

Kaukora Jäspi
ILMAVESILÄMPÖPUMPUT
Kaukoran valikoimasta löydät kaikki
lämmityslaitteet ilma/vesilämpö-
pumpuista halkokattiloihin.
Tehtaan edustaja paikalla 23.11.
Tule tenttaamaan asiantuntijaa!

LÄMPÖPÄIVÄ
PERJANTAINA 23.11. -18
kahvikupposen kera klo 10-15

TERMOSTAATTI-
PATTERIVENTTIILIT
- Aina oikea lämpötila

ESITTELYSSÄ myös:

POLTTIMEN
VAIHTOTARJOUS
MYYMÄLÄSTÄ!
Lämmityslaitehuolto ja toiminta-
tarkistus kannattaa
tehdä ennen
talvipakkasia.
Tilaa meiltä!
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Asiantuntija paikalla
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         KENKÄ

Kenkätalo MASCOTTI
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ma-pe 9-16.30 koot 
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