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Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu Diia Oy

Naisten vaatteiden POP UP 13.-16.11.

Värikonsultti Anne LA 16.11. klo10-14
Tee väritesti ja löydä pukevimmat värisi!

TEHDAS & MYYMÄLÄ, Vaahteratie 4 B, Oitti, P. 050 518 8667

VERKKOKAUPPA: www.sarafaani.fiVERKKOKAUPPA: www sarafaani fi

j y p
Valmistettu Suomessa

POP UP-myymälä 13.-16.11. ORIMATTILA
ERKONTIE 12 (Näkökeskuksen naapurissa)

p. 045 248 7338. Sarafaani-facebook

UUTUUKSIA & TARJOUKSIA
Erkontie 12, ORIMATTILA ark. 10-17, la 10-14

KOOT
XS-5XL

ORIMATTILAN KANTRIKATSASTUS

SOITA
045 693 3748

Topintie 2B
Orimattila

www.omkk.fi

100% Kotimainen katsastusasema

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

Varaa aikasi: omkk.fi / 045 693 3748

Tervetuloa
Kantri-

katsastukseen!

Pidetään kaupunki  
elinvoimaisena.  

Osta Orimattilasta!

JOULUKISA s.5
Osallistu ja voita!
Löydä missähän Osku-tonttu tänä
vuonna seikkailee. - Luvassa on taas
upeita palkintoja Orimattilan liikkeisiin!
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Joulumeininki päällä

HARKITSETKO RAKENTAMISTA?
Valitse energiatehokas ja terveellinen hirsitalo! 
Toteutamme kotisi sinulle talopakettina tai 
muuttovalmiiksi toteutettuna – valintasi mukaan.

Olli Kivi, talomyyjä
p. 044 540 4000
olli.kivi@mammuttihirsi.fi

Katso mallistomme jo 
tänään osoitteesta 
mammuttihirsi.fi

Kärrytiellä on tie- ja viemäriremppa menossa.

Tänä vuonna ei ole yhteistä Orimattilan kauppojen ja liik-
keitten joulunavausta, sillä Kärrytien remppa osuu samaan 
aikaan. Myös kauppojen innokkuus joulunavaukseen on 
pikkuhiljaa muuttunut ja jokainen satsaa omalla tavallaan. 
Jouluisia tarjouksia on kuitenkin luvassa.

Kärrytien ja Käkeläntien remppa on paikallaan, sillä Ori-
mattilan keskustaa tuleekin kehittää ja luoda hyvät puitteet 
kaupanteolle. Toivottavasti nyt ei tehdä niin tyhmänkapeita 
ajokatuja kuin operoitiin Erkontielle.

Orimattilasta löytyy laadukkaita lahjaideoita ja kaikkea mitä 
jouluun tarvitaan.

Vetoomus onkin, että ostakaa Orimattilasta niin paljon 
kuin vain voitte.

Olan Extraa rakentaa hyvinvoivaa Orimattilaa. Katsokaa 
tästäkin lehdestä kauppojen tarjoukset ja suosikaa Ori-
mattilan omia palveluja!

Joulukadun avaus on perjantaina 29.11. Siitä on pikku 
infoa tässä lehdessä. Olkaa hyvä.

Nyt luonnollista kasvua
Orimattilan päättäjien ja johdon tulisi vihdonkin luovuttaa 
ja antaa Hennan kasvaa ja kehittyä luonnollisesti. Nyt sin-
ne on sijoitettu jo 15,5 miljoonaa euroa ja se saa riittää. 
Puitteet on luotu.

Jos Hennassa on vetovoimaa, niin ok. Jos siellä ei ole 
vetovoimaa, niin sekin on ok.

On myönnettävä totuus. Vaikka tilanne olisi sitten mikä tahansa. 
Tippaakaan en olisi huolissani, jos se olisi yksityinen 
projekti, mutta kun kyseessä ovat yhteiset rahamme. 
Toisaalta mikään yksityinen taho ei ole ollut valmis sinne 
sijoittamaan mitään.

Syntyipä vaikea tilanne
Ihan kirkkaimpia mitaleja ei ole jaossa Orimattilan kaikille 
johtaville virkamiehille ja vastuullisille päättäjille strategisesta 
osaamisesta. Yksi uusi kukkanen on nyt Erkontien kohtalo 
Prisman tulon myötä.

”Erkontien katkaisu marketkiinteistön ja parkkipaikan 
väliltä on meille kynnyskysymys. Ei ole mahdollista, että 
perheet työntelisivät ostoskärryjä autoliikenteen seassa 
parkkipaikalle”, totesi Hämeenmaan markettoimialajoh-
taja Taina Penttinen kaavaluonnoksen esittelytilaisuudessa 
30.10.2019. (OS 5.11.2019). 

Nyt herääkin kysymys, miksi Orimattilan kaupunki ei aika-
naan ennakoinut tulevia, ja käyttänyt etuosto-oikeutta Nordean 
tonttiin, kun se oli myynnissä ja myytiin lopulta Hämeenmaalle?  
Jos kaupunki olisi ostanut Nordean tontin, niin eipä olisi 
tullut taas tällaista sekametelisoppaa?

Reijo Välkkynen www.olanextraa.fi

Juha tarjoaa monipuolisia
avain- ja suutaripalveluja
Se on sitten Juha Teräväi-
nen ihan virallisesti suutari. 
Tai tarkasti sanottuna hän on 
suorittanut korjaavan suutarin 
ammatin.

- Kävin 13 kuukauden suuta-
rikoulutuksen Kankaanpäässä, 
joka on Pohjois-Satakunnassa. 
Koulutuksen aikana opetettiin 
todella monipuolisia suutarin 
taitoja. Sitten olin kisällinä 
työharjoittelussa Kolehmaisen 
suutarinliikkeessä Lahdessa 12 
viikkoa. Nyt sitten olen taas 
täällä omalla verstaalla pal-
velemassa asiakkaita.

Juha on aina tykännyt tehdä 
käsillään erikoistöitä. Kun hän 
sai kuulla, että suutari Martti 
Ketoluoto lopettaa suutarin 
hommat, niin Juha riensi ky-
selemään, jospa hän voisi ostaa 
Martilta suutari- ja avaimente-
kokoneet.

- Martilta ostin kaikki koneet 
mitä oli tarjolla ja lisää olen 
hankkinut muualta. Voinkin 
todeta, että minulla on täällä 
laadukkaat koneet moniin eri 
töihin, joita suutari tarvitsee se-
kä laaja avaimentekopalvelu, 
Juha toteaa tyytyväisenä.

- Martti toimi alussa mentorina 
ja antoi minulle niksejä suutarin 
hommaan ja opetti koneitten 
käytön.

Orimattilan Avain- ja suu-
taripalvelut löytyy osoitteesta 
Pakaantie 31. Jo pihapiirissä 
saa mukavan vastaanoton, kun 
näyteikkunassa pyörii esitte-
lyvideo. Lisäksi löytyy Juhan 
ideoima postilaatikkopalvelu, 
jonne asiakas voi jättää vaikka 
korjattavat kenkänsä ja saate-
lapun, josta ilmenee mitä pitäisi 
kengille tehdä.

- Tämä palvelu on siitä hyvä, 
jos en ole paikalla, eli voi tuoda 
korjattavaa aukioloaikojen jäl-
keenkin postilaatikkoon. Katson 
mitä tarvitsee tehdä kengille ja 
annan tarjouksen. Valmiin työn 
voi sitten noutaa toisesta posti-
laatikosta saatuaan avainkoodin, 
Juha selvittää. Aikas näppärää!

Juhalta sujuvat nyt kenkien 
ja kaikkien muittenkin jalki-
neitten korjaukset. Vetoketjut 
vaihdetaan myös laukkuihin ja 
venekuomuihin.

Kengissä korjataan kantalaput, 

vaihdetaan puoli- ja kokopoh-
jat, neulotaan ja paikataan ja 
tarvittaessa myös maalataan.

Juha korjaa mielellään kaik-
kia jalkineita, mutta ei halpa-
tuontikenkiä. Niissä on usein 
materiaalina keinonahkaa ja 
muovia ja liimaukset eivät pi-
dä. Sellaisia jalkineita on turha 
kiikuttaa suutarille.

- Sitten tehdään modattuja 
kenkiä, eli henkilökohtaisesti 
rakennettuja kenkiä. Ne ovat 
taatusti uniikkeja. Ne voidaan 
tehdä asiakkaan omista jalki-
neista ja niihin voidaan laittaa 
mitä erilaisempia ja ihania yksi-
tyiskohtia, Juha lupaa hymyillen.

Avaimia peräti
1500 erilaista!

Juha näyttää runsasta avain-
aihioitten valikoimaansa, joista 
hän pystyy jyrsimään koneilla 
avaimen, vaikka 1960-luvun 
vanhaan Wartburg-autoon.

- Jos löytyy vanhakin avain, 
josta voi lukea mallia, niin siitä 
saa mahdollisesti tehtyä uuden 
avaimen. Kunhan avain ei ole 
poikki väärästä kohtaa eikä ole 
liian kulunut kuvioiltaan.

- Avainaihioita löytyy noin 

1500 erilaiseen avaimeen, jo-
ten kannattaa tulla teettämään. 
Abloy-avaimista onnistuu pe-
rinteinen Classic, ura-avain ja 
Edge-avain. Myös uudet koo-
diavaimet onnistuvat jatkossa.

- Historiallisiakin avaimia 
voidaan tehdä 1940-luvulta al-
kaen mopoihin, moottoripyöriin, 
autoihin ja traktoreihin. Myös 
vanhoja aitan avaimia. Lisäksi 
sarjoitan koti- ja riippulukkoja.

- Myös teroitinpalvelu pelaa. 
Kodin sakset ja veitset, luistimet 
ja puutarhatyökalut teroitetaan.

Yritys palvelee 24/7, aukiolo-
ajat ovat ma-pe 10-17 ja la-su 
tarvittaessa. Kannattaa soittaa 
Juhalle ja kysyä milloin sopii 
tulla suutarin pakeille: 040 575 
2631.

Orimattilan avain- ja suuta-
ripalvelut löytyy myös face-
bookista.

Tällä laitteella Juha harjaa kengät puhtaiksi.

Juhan opinnäytetöitä 
Kankaanpäästä, jos-
sa hän opiskeli viime 
vuoden elokuusta tämän 
vuoden syyskuun lop-
puun.

Sarafaani Orimatissa 13.-16.11.

- Outlet-rekeistä voi 
tehdä kivoja ja edullisia 
löytöjä yksittäiskappa-
leista ja edellisen se-
songin mallistoista, Anni 
sanoo.

Sarafaanin PopUp-tehtaanmyy-
mälä vierailee Orimattilassa 4 
päivän ajan.

- Mallistoa valmistuu Oitin 
tehtaalla jatkuvasti pieniä 
sarjoja ja myös PopUpissa on 
mukana paljon uutuuksia. Näin 
juhlakauden kynnyksellä mal-
listossa kaikkea ihanaa myös 
tuleviin pikkujouluihin, kertoo 
Anni Främling.

- On myös isoja kokoja, sillä 
malliston kaikki vaatteet val-
mistetaan XS koosta 5XL:ään.

- Sarafaanin vaatteet on 
suunniteltu aikuiselle naisel-
le ja tuotteet ovat klassisia ja 

aikaa kestäviä. Suunnittelussa 
kiinnitetään erityisesti huomiota 
hyvään istuvuuteen ja siihen, 
että vaatteessa on aina jokin 
pieni ”juju” joka tekee vaatteesta 
persoonallisen.

- Hyvä laatu, yksilöllisyys ja 
hyvä mitoitus on ollut suunnit-
telun ”punainen lanka” yrityk-
sen alkuajoista lähtien. Kaikki 
vaatteet valmistetaan alusta 
loppuun Suomessa.

Marraskuun 1. päivä tuli ku-
luneeksi 35 vuotta siitä, kun 
toimitusjohtaja Ulla Kettinen 
allekirjoitti Sarafaanin perus-
tamiskirjan ja sen kunniaksi 

PopUpissa on luvassa myös 
synttäritarjouksia & arvontaa!

Sitten muutakin extraa on 
luvassa…

- Meillä on lauantaina 16.11. 
PopUpissa paikalla myös vä-
rikonsultti Anne Sivonen klo 
10-14. Hän opastaa asiakkaita 
värien valinnassa ja auttaa löy-
tämään juuri ne itselle parhaiten 
sopivat värit niin vaatteisiin kuin 
meikkeihinkin. Lauantaina on 
mahdollisuus teettää itselleen 
myös vuodenaikaväritesti sekä 
hankkia väripaletti, joka hel-
pottaa vaateostoksilla värien 
valinnassa.

“ Teemme myös modattuja kenkiä, eli henki-
lökohtaisesti rakennettuja kenkiä. Ne ovat 
taatusti uniikkeja. Ne voidaan tehdä asiak-

kaan omista jalkineista ja niihin voidaan laittaa 
mitä erilaisempia ja ihania yksityiskohtia.
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Topintie 2, 16300 Orimattila

KORJAUSOMPELUAE UE U
Avoinna ti 10-17,

ke ja to 9-14. 
Muuten sop. muk.

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. 

Kukkakauppa ja Hautauspalvelu Diia Oy

Tule viettämään mukava marraskuinen ilta kanssamme
kukkasidonnan parissa. Järjestämme kauan toivottuja
kukkasidontakursseja kahdella eri teemalla:
Keskiviikkona 20.11. klo 17.30-20.00
SISUSTUSKRANSSI JA PULLOKORISTE
Sidomme metallirenkaaseen trendikkään sisustuskranssin
erilaisia vihreitä käyttäen. Opit tekniikan ja saat itse valita mitä 
materiaaleja kranssiisi haluat. Kranssin lisäksi opettelemme 
tekemään pullokoristeen, jonka voit tehdä koristamaan, vaikka 
joululahjapullon kylkeä. Kurssin hinta sisältää materiaalit,
opetuksen, sekä kahvi/tee tarjoilun. Mukaan tarvitset vain pullon, 
jonka haluat koristella. 45,00 €

Tiistaina 26.11. klo 17.30-20.00
KIMPPU JA ASETELMA KUKKASIENEEN
Sidomme kukkakimpun, joka sopii matalaan maljakkoon (esim. 
Aaltomaljakko). Saat itse valita kukat, joista haluat kimpun sitoa. 
Kimpun lisäksi sidomme myös ruokapöytään sopivan matalan
kukka-asetelman kukkasieneen. Asetelmaan käytämme luonnon-
materiaaleja, sekä kestäviä leikkokukkia, jotta asetelma koristaa 
vielä itsenäisyyspäivänäkin juhlapöytää. Kurssin hinta sisältää 
materiaalit, opetuksen, sekä kahvi/tee tarjoilun. 45,00 €
Kurssit pidetään Myrskylän
Säästöpankin tiloissa,
Erkontie 13.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset
puh. 044- 9746132
tai sähköpostilla diia@diia.fi
Järjestämme kursseja myös
työporukoille tai vaikka ystävä-
porukoille toiveiden mukaan.
Kysy tarjous!

 Diian sidontakurssit

Vanhustentaloyhdistyksellä
on vapaita vuokra-asuntoja
Extraa-lehti kyseli Orimattilan 
Vanhustentaloyhdistys ry:n kuu-
lumisia ja sai puheenjohtaja 
Pertti Oksaselta pikahaas-
tattelun.

- Meillä oli Helinäntuvan asun-
noissa 9.10. avoimet ovet, ja 
niihin kävi tutustumassa jonkin 
verran kiinnostuneita. Ehkä tie-
dotimme asiasta liian tiukalla 
aikataululla, jolloin kiinnostus 
jäi pikkaisen niukaksi, Pertti 
miettii.

- Ensi vuonna ollaan ajois-
sa liikkeellä vanhustenviikon 
tiimoilta.

Vanhustentaloyhdistyksellä on 
tällä hetkellä vapaana Puisto-
tiellä yksi asunto ja Helinäntu-
van alueella on neljä vapaata 
asuntoa. Asunnot ovat kooltaan 
35 ja 40 m2.

- Asunnot on mitoitettu ja 
varusteltu myös pyörätuoli-
käyttöön Niitä voi tiedustella 
puh. 03 – 777 1000.

Vanhustentaloyhdistys on 
toiminut pian 50 vuotta. Pertti 
kertoo, että johtokunta päätti 
siirtää 50-vuotisjuhlat vuoden 
2020 alkuun.

- Ei haluttu pitää synttäreitä 

- Vuokra-asuntojamme 
kannattaa kysellä nume-
rosta 03–777 1000, Pertti 
suosittaa.

joulukuussa, koska silloin on 
niin paljon erilaista tapahtumaa 
ja yhdistys on rekisteröity 31.12.

Kaupunkipyörät ja rollaat-
torit -hanke on ollut myös 
Vanhustentaloyhdistyksellä 
suunnitelmissa ja hankkeen 
valmistelua käynnistellään 
eri tahojen kanssa.

Yhdistyksellä on suunnitelmis-
sa myös kiinteistöjen korjausta 
ja aurinkoenergiahanke.

- Yhdistyksen kiinteistöt 
tarvitsevat peruskorjausta ja 
huoltoa. Johtokunta päätti 
pyytää tarjoukset kiinteistöjen 
kuntoarvioinnista.

- Tulevaisuuden suunnitelmis-
sa tullaan selvittämään myös 
aurinkoenergian ja lämmön 
talteenottojärjestelmien käyt-
tömahdollisuudet, Pertti kertoo.

Kynttiläpajalla on
joulutohina päällä
Kesästä saakka on Kynttilä-
paja Maria Drockilassa ollut 
vilskettä, kun syksyn ja joulun 
kynttilöitä on valmistettu.

Extraa -lehti kävi kyselemäs-
sä kuulumisia, joihin myymä-
länhoitaja Sanna Sainivuo 
vastaili kiireen keskeltä.

- Meillä on kynttiläpajalla 
tohinaa näin syys- ja talvi-
kaudella, ja tahti vain kiihtyy 
joulua kohti. Koko vuoden ai-
kana valmistuu noin 300 000 
kynttilää, Sanna kertoo.

- Henkilökuntaa on kaiken 
kaikkiaan pajan tuotannossa 
sekä kausimyymälöissä kautta 
Suomen yhteensä noin 100 
henkeä sesonkikauden aikana.

Ajankohtaan sopivia kyntti-
löitä ja uutuuksia on syntynyt 
pajassa useita erilaisia.

- Uutuuksia on tälle kaudelle 
Utu-Leinikki sekä Revontuli 
ja uudelleentuotantoon otet-
tu Tonttu- kuviomuna sekä 
Sydän-pöytäkynttilä. Lisäksi 
maalattuja uutuuksia ovat Lilja 
sekä kaksisydäminen Kukka.

- Perinteisiä joulun suosikkeja 
ovat kuviomunakynttilät muun 
muassa enkeli- ja lintukuvioin-
teineen sekä Utu Poro ja Utu 
Sydän, vain pari mainitakseni.

Sanna kertoo, että kynttilä-
pajan kausimyymälöitä löytyy 
näin joulukaudella ympäri 
Suomea etelästä pohjoiseen, 
muun muassa useita pääkau-
punkiseudun kaupungeista, 
Jyväskylästä, Rovaniemeltä, 
Kajaanista sekä Porista ja 
Joensuusta. 

Kynttiläpajan joulunavaus 
pidettiin 3.11. Se onkin Ori-
mattilassa aina ensimmäinen 
jouluinen tapahtuma, joka saa 
aikaan nostalgisen tunnelman 
ja joulumieli syttyy…

- Perinteinen joulunavaus pi-
dettiin ja väkeä oli oikein kivasti 
liikkeellä, Sanna kiittelee.

- Poniajeluun riitti pikku-
väkeä niin, että ponillakin oli 

mukavaa! Joulupukki oli myös 
ehtinyt kiireiltään meitä ilah-
duttamaan!

- Tarjosimme glögiä ja joulu-
herkkuja. Ihmiset kävivät tutus-
tumassa uutuusmallistoon ja 
osa teki jo jouluostoksia sekä 
hyödynsi kauden kanta-asia-
kastarjouksia.

- Kanta-asiakastarjouksem-
me on hieman uudistunut tälle 
kaudelle, ja nyt kanta-asiakas 
saa itse valita kaksi tuotetta 
yhden hinnalla näin marras- ja 
joulukuussa. Ei tarvitse välttä-
mättä siis valita kahta samaa 
tuotetta, vaan voi valita tuot-
teet eri hintaryhmistä. Tällöin 

me tarjoamme edullisemman 
kynttilän.

Sannan omat suosikkikynttilät 
ovat Revontuli-pöytäkynttilät 

sekä Lyhty, leikattu taidekynttilä 
niin isona kuin pienenä.

- Revontulien sävyt näkyvät 
kuin loimuten kynttilän palaes-
sa, kun taas Lyhty valaisee ym-
päristönsä kauniisti. Kynttilä on 
mielestäni ehdoton tunnelman 
luoja ja se sopii meidän pi-
meimpään vuodenaikaamme 
erinomaisesti.

Sitten vielä lopuksi terkut 
kynttiläpajalta:

- Kannattaa vierailla meillä 
Maria Drockila Kynttiläpajalla 
katsomassa uutta mallistoa.

Jos vaan paikalle pääsee 
arkisin ennen klo 15, niin voi 
nähdä kynttilänvalmistusta, 
kun tuotannon väki on vielä 
paikalla.

Ja tietenkin ehdottomasti 
kannattaa käydä liittymässä 
kanta-asiakkaaksi, jolloin 
saa edut käyttöönsä, Sanna 
suosittaa.

Joulupukki kiirehti heti 
kynttiläpajalle kutsun 
saatuaan… 

- Kynttiläpajalla on nyt runsaasti tähän aikaan ja 
jouluun sopivia kynttilöitä. Tervetuloa tutustumaan, 
Sanna toivottaa.

Poniajelu oli suosittua kynttiläpajan joulunavaukses-
sa. 

“ Meillä on kynttiläpajalla tohinaa näin syys- 
ja talvikaudella, ja tahti vain kiihtyy joulua 
kohti. Koko vuoden aikana valmistuu noin 

300 000 kynttilää.
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Huopakenkiä jokaiseen jalkaan

Kenkätalo
MASCOTTI
Erkontie 14, S-Marketin vieressä
ORIMATTILA, puh. 040 558 6702
Avoinna: ma-pe 9-16,30, la 9-14

koot 37-46

 diabeetikolle!

Erinomainen jalkine,
jos Sinulla on esim.  nauhoilla

 tummanharmaa

Tutustu!
- Kotimaista

- Mascotin
 omaa tuotantoa
SOITA JA KYSY LISÄÄ:
040 55 86 702, Kari Wiio

UUTUUS!
Hengittävät 

kesät ja talvet
Pohjat pitävät

talvellakin

Laatua ja muodikkuutta Mascotista!

Meiltä löytyy myös nastajalkineet liukkaille keleille!

KUOMA-
jalkineet

Lämpimästi
joka jalkaan
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Edulliset LABORATORIO-
palvelumme ovat nyt

myös ORIMATTILASSA
Tiedustelut puh. 0207 345 678

Erkontie 20, Orimattila/ co Musculus
www.arte-laakarit.fi

JOULUKISAN kuponki
Saksi tästä kuponki ja vastaa missä Osku-tonttu 
on luurannut ja missä hän on juuri nyt!
Voit voittaa arvonnassa upean palkinnon!

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

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

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

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

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

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

Palauta kuponkisi maanantaina 2.12. klo 16 mennessä johonkin seu-
raavista liikkeistä ja olet mukana lahjakorttien arvonnassa: Kynttiläpaja 
Maria Drockila, Sähköasennus Oy, Näkökeskus, Kukkakauppa Diia. 
Voittajien nimet julkaistaan 11.12. joulukuun Extrassa.

Tiedetään, tiedetään…

Helppo joulukisa!
Joulukisan mukavat palkinnot
Tässä kauppojen ja liikkeitten lahjoitta-
mat tuotepalkinnot ja lahjakortit. Kiitos
kaikille lahjoittajille!
Maatila-Liha Meronen, lahjakortti 30€

Salon Korjaamo, 3xtehopesu (54€)
S-Market Orimattila, lahjakortti 30€

Akku ja Varaosa, ladattava otsalamp-
pu ovh. 49€

Kukkakauppa Diia, tuotelahjakortti 
50€

Kynttiläpaja Maria Drockila, tuote-
paketti (50€)
Orimattilan Näkökeskus, puhdis-
tusainesetti
Kirpputori Piparuuti, 2 kpl myynti-
pöytä/vko, a’ 28€

Värisilmä, käytävämatto 3 m, valinnan 

mukaan
Ravintola Tehdas, 2 kpl lounaslah-
jakortteja
Hiusmuotoilu EijaS, lahjapussukka
Hotelli Teltta, yhden yön majoitus/1 
hlö (arvo 50€)
Hellimö, lahjakortti 2 hoitopisteeseen 
(arvo 40€)
K-Supermarket, tuoresuolattu jou-
lukinkku
Seppä Kallen paja, 3 kpl linnun-
pönttöjä
Kahvila Kuumakuppi, 4 kg kahvia
Sähköasennus, lahjakortti 30€

Maatalouspirkka, tuotepalkinto
Alfa Mover, lahjakortti 30€

Gym23, lahjakortti 30€

Tämän vuotinen Orimattilan kauppojen ja 
Extraa-lehden joulukisa on osallistumisen 
arvoinen. Väärätkin vastaukset näet osal-
listuvat lohdutuspalkinnon arvontaan.

Osku-tonttu on tällä kertaa käynyt reissussa 
ja kiertänyt kylillä. Nyt pitäisi kahteen ensim-
mäiseen kuvaan tietää missä jäbä luuraa?

Ekassa kuvassa pitää hoksata taustan ra-
kenteet, jolloin selviää paikkakin. Tokassa 
kuvassa siintää taustalla myös joku rakennus?

Kolmas kuva, siinä Osku on sitten itse 
pelipaikalla ja hänet voi bongata valoisan 
näyteikkunan takaa. Kantsii käydä kurkki-
massa… 

Missä Osku on siis hiippaillut ja missä tonttu 
on juuri nyt piilossa?

Täytä oheinen kuponki ja vastaa kolmeen 
(3) numerokohtaan missä Osku on vastaavan 
kuvan numeron perusteella.

Palkinnot ovat tälläkin kertaa ihan mahtavat, 
joista on kiittäminen joulukisaa sponsoroivia 
kauppoja ja liikkeitä.

Osku esiintyy silloin tällöin ja nauttii 
luonnosta. Missä ollaan?

Missä Osku tässä heppuloi? Ei kai olla 
nyt Tönnön kuohuissa…

Nyt turvallisesti jossain keskustan 
liikkeessä. Missä luuraa?

1.

2. 3.

Uusi polku tehdään
Wanhalle Amikselle

Polun ja parkkialueen kevyenliikenteenväylän rakentaminen Wanhalle 
Amikselle on alkanut. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan uusi liittymä 
Koulutieltä pysäköintialueelle parkkialueen lukion puoleiseen päätyyn. 
Parkkialue ja nykyinen liittymä ovat tämän ajan normaalisti käytössä.

Marraskuun puolen välin paikkeilla kaikki kulku parkkialueelle Amikselle 
tapahtuu uuden liittymän kautta. Vanha ajoliittymä suljetaan ja polun 
rakentaminen aloitetaan parkkialueen pohjoispäätyyn.

Kolmannessa vaiheessa rakennetaan kevyenliikenteen väylä parkki-
alueen itäreunaan. Tässä vaiheessa käytössä on sekä vanha että uusi 
liittymä parkkialueelle.

Rakennustyöt valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Alue myös 
päällystetään loppuvuoden aikana, mikäli sää sallii. Jos lumi sataa 
maahan ennen päällystystöitä, ne siirtyvät keväälle.

Joulukadun avaus
ja Black Friday 29.11. 

Kannattaa jo nyt merkata allak-
kaan perjantai 29.11. Silloin on 
Orimattilan joulukadun avajaiset 
kello 18 alkaen ja samaan aikaan 
monet liikkeet pitävät ns. mustan 
perjantain, eli kaupat ovat auki 
iltamyöhään. 

Tapahtumassa on mukana tiet-
ty joulupukki ja kivaa ohjelmaa. 
Silloin julkistetaan myös vuoden 

orimattilalainen.

Musta perjantai
tehdään yhdessä

Orimattilan Yrittäjät tekevät tänä 
vuonna yhteistyötä yhteiskoulun 
ja Jokivarren yrittäjyyskasvatusta 
opiskelevien ryhmien kanssa. 
Oppilastyönä tehtyjä mainoksia 

on tarkoitus julkaista sekä yrit-
täjien että kaupungin some-ka-
navissa.

Jokivarren koulun kasiluok-
kalaiset tekevät tänä vuonna 
yrittäjille mustan perjantain 
mainoksia. Yrittäjyyskasvatusta 
opiskelevien oppilaiden tavoite 
on saada Black Friday kuulu-
maan ja näkymään!

Seppä Kallen tonttupaja
kutsuu mukaan 14.–15.12.

Päärniläntie 169, Niemenky-
lässä on tonttupaja avoinna 
la-su 14. ja 15. joulukuuta 
klo 10-15.

Tarjolla on käsitöitä, leivon-
naisia, joululahjoja, sepän 
töitä, pajasinappia, Tönnön 

Myllyn tuotteita, hunajaa, 
kasseja, koruja, kortteja, 
kukkia, kosmetiikkatuotteita, 
puukkoja, moottorisahatöitä; 
karhuja ym. Arvontaa, jou-
lumusiikkia. 

Vapaa pääsy, buffetti.

Lisätietoja: Pertti Oksanen 
0400 459 222  pertti.oksa-
nen@phnet.fi

(Tarvittaessa voi pysäköidä 
Pekkalan Korjaamon pihaan.)

Tervetuloa, jouluisille os-
toksille Niemenkylään!
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Graafisen alan palvelut
vuosien kokemuksella
Suunnittelen ja toteutan lehti-ilmoitukset, 
lehdet (myös järjestölehdet), esitteet, kirjat 
jne. haluamaasi muotoon sekä toimitan 
painovalmiin aineiston painoon.
Otan myös kuvat ilmoituksiin tarvittaessa.

Ota yhteyttä!
maaritov@hotmail.com • P. 040 506 1941

Maarit Ovaska, Orimattila
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KYSY  VAPAISTA ASUNNOISTA
Orimattilan Vanhustentaloyhdistys Ry:llä

on  vapaita asuntoja Puistotiellä 35m2 ja
Kuismapolulla 40m2. Lisätietoja huoneistoista

annetaan Orimattilan Isännöintikeskuksesta ti-to 9-15   
Orionaukio 4, 16300 Orimattila

puh. 03-7771000 tai sähköpostilla orimattila@imasa.fi 
www.olanvanhustentaloyhdistys.fi

Orimattilan Vanhustentaloyhdistys ry

Sähköasennustyöt 
luotettavasti ammattitaidolla

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

PALVELEMME
TEITÄ

MA-PE
7.-17

Tarjoamme asiantuntevaa
palvelua yli puolen
vuosisadan kokemuksella. 

Tarvitsetko
sähkömiestä? 
Soita ja sovi aika

03-7777 444 
Haluatko tarjouksen
sähköurakasta?
Ota yhteyttä:
Seppo Hämäläiseen,
040 5152 445
seppo.hamalainen@pp6.inet.fi

Marraskuinen arvoitus
”...maantiellä, maantiellä tanssin, kun 
metsien humina se soi..”

PALVELUTALOSSA kipinöi silmät, kun 
kauniin hopeisilla hiuksilla varustetut 
maatamme palvelleet hevosmiesherrat 
yhtyivät lauluihin, jotka olin jo lapsena 
oppinut. Muistisairaus ei haitannut 
vauhtia yhtään, kun useampi säkeistö 
tutuista nuoruuden lauluista kajahti 
pöytään toinen toisensa jälkeen. Toivo 
Kärki, Kaj Chydenius yhyttivät hymyn 
huulille ja kirkkautta hetkeen. 

KAIPAAN sitä seinäkellon tikityksen 
koristamaa kultaista aikaa, jolloin elä-
mäni oli hetken kuin Suomisen Ollin 
siskolla, pumpulimekossa ja mummin 
pullaa syöden katselimme elokuvia 
televisiosta. Nappula-Salorasta, mus-
tavalkoisia elokuvia, joissa tunteet 
eivät olleet kätketyt ja kiharat olivat 
aina ojennuksessa. Särisevät ääni-
tykset ja kaunis yleiskieli sointuivat 
käsikirjoituksessa yhteen luonnolli-
sen näköisten elokuvanäyttelijöiden 
ja näyttelijättärien kera. Minun lap-
suudessani Reino-tossuja käytettiin 
kylmillä lattioilla ja essu oli normaali 

asia. Elokuvailtana katsottiin Taunoa 
ja Reginaa. 

ILOISET vilkkuvat silmät ja kuulu-
van raikas ääni kysäisee ilahtuneena 
samoja asioita uudestaan. Aina ne 
ovat yhtä lämmöllä kysyttyjä, samalla 
ilolla ja raikkaudella, kuin ensi kertaa. 
Jokaisella kerralla vastaan, myös ar-
voitukseen, joka on hirmuisen vaikea, 
mutta jo tuttu. Mukana on nuoria, joista 
osa ei ole koskaan käynyt tutustu-
massa palvelutalon väkeen. Silmäilin 
lämmöllä hetken nuorta, jota oli kovas-
ti jännittänyt, pystyykö kohtaamaan 
ikäihmisiä sillä kunnioituksella, josta 
olimme puhuneet. Nuorella oli kir-
ja, josta oli opetellut vuosisadankin 

taakse meneviä kompakysymyksiä 
ja jännitti, miten yleisömme vastaisi. 
Yhteinen hetki muuttui mainioksi ja 
aikaa hurahti kaksinkertaisesti yli 
sovitun. Sydämessä läikähti, kun 
näin, että ilo oli molemminpuolinen. 
Sukupolvien ylittävä kohtaaminen oli 
ilakoivaa ja hauskaa, keskustelevaa 
ja muistelevaa.

KUN olimme lähdössä, käsi sipaisee 
poskeani yllättäen. Pieni hymy huulilla 
rouva ilahtuu, kun kehun miten kaunis 
villapaita hänellä on. Kuin olisimme 
vanhat tutut, vaikka tiedän, että hän 
ei muista, että olemme tavanneet. 
Herra huudahtaa peräämme:” Olette 
niin kullannuppuja, kun käytte meitä 
tervehtimässä”. Ensi kerralla tapaam-
me taas, kuin emme olisi koskaan 
tavanneetkaan. Mutta sydämiimme 
he ovat hiipineet, jokainen.

HERRAN arvoitus, sen vielä kysyn 
marraskuiseen iltaan ihmetyttämään:

Kaksi päätä, kuusi jalkaa, peppu 
keskellä selkärankaa. Mikäs se mah-
taa olla?

Kerttu Laine

Marinoitu kikhernesalaatti
käy ateriaksi sellaisenaan
Kasvisruokia valmistaessa on 
tärkeää muistaa ruoan proteiini. 
Säilötyt kikherneet ovat mauk-
kaita, helppokäyttöisiä, edulli-
sia ja proteiinipitoisia. Pähkinät 

tuovat salaattiin hyviä, pehmeitä 
rasvoja, kuituja ja lisää hyvä-
laatuista proteiinia. Laadukas 
öljy, appelsiinimehu, hunaja ja 
mustapippuri kruunaavat maun 

sekä myös ravintoarvon.

Aurinkoinen
kikhernesalaatti

1 kerä jäävuorisalaattia
2 tomaattia
1 keltainen paprika
200–300 g säilöttyjä kikherneitä
½ dl saksanpähkinöitä tai pe-
kaanipähkinöitä
muutama oliivi
3 rkl oliiviöljyä tai avocadoöljyä
½ appelsiinin mehu
1 rkl juoksevaa hunajaa
muutama kierros mustapippuria 
myllystä
(ripaus sormisuolaa)
tuoretta minttua

Silppua salaatti ja leikkaa 
tomaatit lohkoiksi. Halkaise 
paprika ja poista kanta ja sie-
menkota. Kuutioi paprika. Sekoita 
ainekset salaattikulhossa. Valu-
ta kikherneet ja rouhi pähkinät 
veitsellä leikkuulaudalla. Lisää 

salaattiin. Koristele oliiveilla ja 
mintunoksilla. Valuta salaatille öl-
jyä, appelsiinimehua ja hunajaa. 
Rouhi päälle mustapippuria ja 
ripottele halutessasi sormisuolaa.

Resepti ja kuva: kotitalous-
opettaja Aira Kuvaja

Päätalo-elokuvanäytös:
Elämän vonkamies
Orimattilan taidemuseo, 
Kulttuuritalo ke 20.11. klo 
18–20.30.

Orimattilan kirjasto- ja kult-
tuuritoimi juhlistavat Kalle 
Päätalon syntymän 100-vuo-
tisjuhlavuotta esittämällä Mik-
ko Niskasen elokuvan Elämän 
vonkamies. Tapahtumaan on 
vapaa pääsy.

Elämän vonkamies -elokuva 
perustuu Kalle Päätalon kir-
joittaman omaelämäkerrallisen 
Iijoki-sarjan kolmeen ensim-
mäiseen osaan Huonemiehen 
poika (1971), Tammettu virta 
(1972), Kunnan jauhot (1973), 
jotka kertovat Kalle Päätalon 
lapsuudesta Taivalkosken Jo-
kijärvellä. Elämän vonkamies 

-elokuva on valmistunut vuonna 
1986. Elokuvan pääosissa näh-
dään Martti Kainulainen, Pirjo 
Leppänen, Matti Tuominen ja 
Timo Pylkkänen. Pirjo Leppänen 
sai Riitun roolistaan parhaan 
naispääosan Jussi-palkinnon. 
Seitsemänvuotiaan Kallen roolin 
näyttelee Teuvo Remes.

Elokuvan alussa eletään 
1920-lukua Koillismaalla. Pieni 
Kalle-poika seuraa, kun hänen 
isänsä ja äitinsä Herkko ja Riitu 
Päätalo rakentavat Iijoen ran-
taan pirttiä naapurin Hiltu-Jakin 

sekä Herkon Arvi-veljen avulla. 
Isä käy metsätöissä ja nousee 
savotan työnjohtajaksi, mutta 
velkataakka painaa niskassa 
kaiken aikaa.

Elokuvan nimeksi päätynyt 
”vonkamies” oli ohjaaja Mikko 
Niskasen oivallus. Se on uittoon 
liittyvä termi: tukin vonkaaja 
on uittajista se, joka kääntää 
tukit oikeaan kulkusuuntaan.

Elokuva alkaa klo 18 ja kestää 
2 h 22 min. Taidemuseolla on 
myynnissä leffaherkkuja. Ter-
vetuloa elokuvailtaan!

Lähde mukaan
sidontakurssille
Kukkakauppa Diia järjestää 
marraskuun aikana kaksi eri 
sidontakurssia.

- Sidontatyöt ovat nyt ajan-
kohtaisia, kun juhlakausi lähes-
tyy. Saat ohjeillamme aikaan 
persoonalliset joululahjat, lu-
paa Susanne Parkkila-Luuri 
Diiasta.

- Esimerkiksi glögipullosta saa 
upean lahjan, kun sen koristelee 
kukkasin tai sitten voi tehdä 
sisustuskranssin aidoilla tuok-
suvilla eucalyptuksilla luomaan 
tunnelmaa.

Susanne kertoo, ettei kurs-
seille vaadita mitään aiempaa 
osaamista tai kokemusta, 
vaan jokainen saa tarvittavan 
opetuksen ja ohjauksen töiden 

tekemiseen.
Keskiviikkona 20.11. klo 

17.30-20.00 on kurssilla työn 
alla sisustuskranssi ja pullo-
koriste.

Tiistaina 26.11. klo 17.30-
20.00 aiheena on kimppu ja 
asetelma kukkasieneen

- Säästöpankki mahdollistaa 
kurssin järjestämällä meille 
tilan, jossa isokin joukko voi 
kokoontua.

- Tule rohkeasti mukaan, 
vietetään mukava ilta ja nau-
titaan käsillä tekemisen ilosta, 
Susanne toivottaa!

Kannattaa katsoa Diian mainos 
tästä lehdestä sivulta 3. Löytyy 
myös facebookista: Kukkakaup-
pa ja Hautauspalvelu Diia
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Talvi pruttaa
Ei nääs tiedä tulisiko Liisan 
liukkaat vai ei. Ilmastomuutos 
ei näytä ainakaan vielä puhjen-
neen kukkaansa. Pakkastakin 
piisasi jo lokakuussa, joten ihan 
normijutuilta näyttää. Talven tulo. 

* * *
Pikkujoulut ovat nyt ajankohtai-
sia, joten niihin moni joutuu taas 
juhlimaan. Itsensä munaaminen 
ei taida olla enää se ykkösjut-
tu, sillä sen verran ovat porukat 
fiksuuntuneet, vai?

Eetvartilla tosin meni viime 
syksynä kolmannet pikkujou-
lut pikkasen pieleen, kun tuli 
nautittua liikaa väkevämpää. 
Oli äijä tuotu ennen puolta yötä 
niistä bileistä kotiin. Naistaksi 
oli onneksi kuskannut, eikä ollut 
ajeltu mistään Lahden kautta 
Heinämaalle, vaan suorinta 
reittiä.

* * *
Viime kerran Heiniksen (Heinä-
maa) postilaatikoitten kaatokir-
joituksesta oli tullut palautetta 
kaljupäätoimittajalle. Se taisikin 
olla naapurikylän vanhaisäntä, 
joka traktorillaan ruhjoi posti-
laatikoita, kun tie yllätti tiukassa 
kurvissa ja perävaunu oikaisi. 
Asia on sittemmin sovittu ja 
upouudet postilaatikot on saatu 
tilalle.

* * *
Helsingintiellä, terkkarin ns. luo-
lan liittymän kohdalla, tummahko 
pakettiauto aiheutti päänvaivaa 
naispuoliselle autoilijalle, kun sen 

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
11.12.2019

ORIMATTILAN SÄHKÖ- JA
KONEHUOLTOKESKUS OY

LAADUKASTA PALVELUA

KODINKONEIDEN HUOLLOT,
ASENNUKSET ja VARAOSAT 

Toimisto puh. 050 443 5245
Ari 050 534 0619, Tapani 050 307 0879

sähköposti: huolto@konehuoltokeskus.fi 

Aina yhteistyöterveisin!
- - Leikkaa talteen - - Leikkaa talteen - 

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

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

 Lisätietoja 040 511 2610/ 044 722 1330, Lahden Jakelut Oy

Haluaisitko tehdä simppeliä, liikkuvaa ja 
joustavaa osa-aikatyötä keskiviikkoisin?
Tule jakamaan mainoksia ja kaupunkilehtiä. 

Saat opastuksen, tuotteet toimitettuna 
kotiovellesi, olkalaukun/ jakokärryn ja tietysti 

Lännen nopein  
MAINOSTEN JAKAJA

POHJOLAN

Lue lisää 
 ja ilmianna  

itsesi jakajaksi.fi 

kohdalla aina välähti! Naisen piti 
kaksikin kertaa se todeta ennen 
kuin hänelle kerrottiin mistä oli 
kysymys ja totuus valkeni. Posti 
on kiikuttanut myös muistutuk-
set, joissa on kaksi ylinopeus-
sakkoa…

* * *

Kiinteistö Oy Orimattilan Vuok-
ratalojen taloustietoja ei ole 
saatavilla sitten vuoden 2017 
jälkeen, jolloin yritys teki mii-
nusta n. 35.000 euroa. Missähän 
nykyisin mennään ja miten hom-
mat ovat hoidossa? On meinaan 
meitin yhteinen yritys.

* * *
- Pitääkö paikkansa, että Eet-
vartti harrastaa vehkeilyä? 
Noin kysyi yksi naispuolinen 
rollaattorikaahari taannoin. 
En vastannut mitään, vaan lähdin 
juosten karkuun.

* * *
Muutamat ihmiset ovat ottaneet 
yhteyttä ja sanoneet, että he ra-
kentaisivat Hennaan, jos sinne 
saadaan polliisiasema. Moni on 
nyt peljästynyt, kun aseman 
parkkipaikalla on murtauduttu 

autoihin.
Voisiko Orimattilan korkein 

johto ajaa uuteen kerrostaloon 
myös polliisiasemaa?

* * *
Myllylän koulun kello on näyttä-
nyt potaskaa. Se ei ole kesä- eikä 
talviajassa eikä oikein missään 
muussakaan ajassa. Se on näyt-
tänyt omia aikojaan jo kesästä 
alkaen. Yksi mies myöhästyi 
Hennan junastakin, kun kello 
näytti väärää aikaa… 

* * *
Orimattilan teatteri on ottamassa 
lätkät Kehräämöltä ja anoo uu-
sia toimintatiloja Jymylinnasta. 
Toisaalta siinä on järkeäkin, kun 
kesäteatterin näyttämö jättiläi-
senpesä on siinä lähellä.

Eipä Jymylinnan kellarikerrok-
senkaan ilmasto ole sitä maail-
man puhtainta. Näin meikä muis-
telee, kun tuli sielläkin kohnattua 
nuoruusaikaan tansseissa… Oi 
niitä aikoja!

* * *
Vuoden Kaupunkilainen julkis-
tetaan taas jossain vaiheessa. 

Eetvartti jakaa itte oman Vuoden 
Olalainen -tittelin henkilölle, joka 
on aidosti toiminut Orimattilan 
parhaaksi, eikä ole pelkästään 
tuhlannut yhteisiä varojamme. 
Vuoden Olalainen 2019 pläjähtää 
nyt kahdelle henkilölle:

- Alfa Mover/Gym23:n Piia An-
delinille, joka on useita vuosia 
liikuttanut satoja ihmisiä, jär-
kännyt hyvinvointia ja terveyttä 
orimattilalaisten hyväksi.

- Pertti Laaksoselle (kapt.evp.), 
joka on toiminut vuosikausia 
oman Heinämaamme puolesta, 
auttanut lähimmäisiään, toimi-
nut veteraanien hyväksi ja ollut 
mukana myös kuntapolitiikassa. 
Hieno mies.

* * *
- Kanekin tarttis kiitoksen, kun 
pesee siltojakin puhtaaksi, to-
tesi eräs rakas lukija ja lähetti 
kuvan. Tosin yksi kyläpäivystäjä 

epäili, että Kane ajoi puhdasta 
vettä Palojokeen, ettei kaikki 
kalat tukehdu hapettomaan 
ja likaiseen veteen. Hyvä teko 
sekin siis.

Kanehan palkittiin jo vuonna 
jotain 2009 Päijät-Hämeen vuo-
den nuorena yrittäjänä.

* * *
Kärrytien remppa etenee. Vih-
doinkin kymmenen vuoden 
odotusten jälkeen kaupunki 
satsaa myös Kärrytien aluee-
seen. Tosin nyt siellä on hieman 
hankala liikkua, mutta malttia 
omaan liikkumiseen. Autolla ei 
nyt kannata pyrkiä ihan kaup-
pojen oven eteen, vaan löytää 
parkkitilaa vaikka jostain muualta 
ja kävellä pelipaikalle. Se tekee 
hyvää.

* * *
Yhteiskoulussa voisi muutamille 
junnuille opettaa käytöstapoja, 
kun ei niitä kotona enää osata 
vanhempien toimesta antaa. 
Ei ole nätti näky, kun koltiaiset 
roskaavat ympäristöä suklaa-
patukoitten käärepapereilla ja 
pahimmillaan pizzojen muovi-
kääreillä. Tullaan koulusta mm. 
osuuskaupan nurkkiin syömään 
iltapäivän huikopalaa ja jätetään 
roskat maahan, vaikka roskis 
on 5 metrin päässä.

* * *
Olaan laaditaan oma ilmasto-oh-
jelma. Asialla ympäristösihtee-
rikkö. Sinänsä hyvä, mutta niin 
vähävoimainen, kun aatellaan 
mitä se voi vaikuttaa...

Ehkä voisi puuttua uudenvuo-
den ja venetsialaisten rakettien 
paukutteluun, joista tulee hurjasti 
savusaastetta? Miten käy sitten 
sen jopa palkitun pommi-kaverin, 
joka työkseen paukuttelee?

* * *
Kauheeta. Kynttilätkin ovat jo 
bourn out.

Pikkujouluterkuin

E E T V A R T T I

Terkkarin luolan liittymässä päivystänyt pakettiauto 
aiheutti monille autoilijoille välähdyksiä. Ja posti toi 
postia.

Suomen virallinen kellon-
aika on kuvassa 15.04, 
mutta Myllylän kello heit-
tää ajaksi omia aikoja. Jo 
pitkään ollut pois pelistä.

Kane hoitaa hommat. Nyt on Erkontien siltakin puh-
das. Mukavaa on tallustella vaikka kaupungintalolle 
sitä pitkin.

Lukijan kuva veteraanipuistosta, josta on nyysitty 
Arskan joogapenkki? Toivottavasti se saadaan takai-
sin, kun siinä oli niin kiva nauttia keskaria.

Kärrytien remppa taitaa koetella joittenkin hermo-
ja, kun ei nyt pääse ihan siihen kaupan oven eteen 
autolla.
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Tarvitsetko ideoita 
kotisi viihtyvyyteen?
Ota yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä unelmiesi koti!
Minna Frang, 044 7875559
minna.frang@varisilma.fi

VÄRISILMÄ Orimattilan Tapetti ja Väri Oy

Tapetointi on helppoa
– ja sitä paitsi hauskaa!

Päijät-Hämeen laajin tapettivalikoima, 
tule valitsemaan oma suosikkisi

(11,2m x0,53m)

Borosan
easy up
mallisto

vain

2990
rllS-market Orimattila

toivottaa herkullista
joulunaikaa!

S-market Orimattila palvelee   
Arkisin 7–21, lauantaisin 8–21 ja sunnuntaisin 9–21A

Hyppää kyytiin 11.12.
- Joulun parhaat lahjavinkit 

HUIPPUTUOTTEET HYVÄÄN  HINTAAN

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

www.lantmannenagro.fi/orimattila

490

69900

            PASLODE IM90ci 

RUNKONAULAIN

NOPEILLE ULKOVERHOUS-
VARMISTIN KAUPANPÄÄLLE

(arvo 59€)

ERÄ LUMIKOLA MASI NOVA MAX

5490

1990

FESCON

HIEKOITUS-
SEPELI
20 KG

JÄÄNSULATE TEKNOSEESAM 
10 L

SÄHKÖASENNUSTYÖT
AMMATTITAIDOLLA

TILAA 03-7777444

LAADUKKAAT
VALAISIMET

TUNNISTIN-
VALAISIN L585 S
- tunnistin valvoo
- liike sytyttää
- valkoinen

46,-

Valaise kotisi!

Tarjous-

hinta

Meiltä
ABLOY
CLASSIC
avain 7€

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Palvelemme
MA-PE
7-17

AMMATTILIIKKEESTÄ
laatua työhön
ja vapaa-aikaan

MONITOIMITYÖKALUT

Tar
hin
T

AIRAM
LED 4 pack 9€

TUNNELMAVALOJA *edullisesti *laadukkaita*

PALO-
VAROITIN ............................7,00
JÄNNITTEEN
KOETIN ................................7,00
YÖVALO ..............................  5,50
POLKUPYÖRÄN
AJOVALO .......................10,00

-LAATUA

MEILTÄ LAADUKKAAT
SÄHKÖTARVIKKEET
AINA EDULLISESTI!


