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Samsung Galaxy Tab 3 10.1 4G 

Samsung Galaxy 
Trend
4,0”kosketusnäyttö, 
Anroid 4,0-käyttö-
järjestelmä,4GT sisäinen 
muisti, microSD-muisti-
korttipaikka,5 Mpix
kamera, paino vain 118g.

99€

10€/kk/36 kk

-tuplaydinprosessori
-8 Gt:n sisäinen muisti
-microSD-korttipaikka
-Bluetooth 3,0
-Anroid 4.1.2 -käyttö-
järjestelmä

Samsung
Galaxy Tab3
7” Wi-Fi Tabletti

149€

360€

Huipputabletti nyt tarjoushintaan Sonera
Rahoituksella 360€ kertamaksulla.
Vaihtoehtoisesti 10€/kk 36 kk sopimuksella
(ei edellytä liittymäsopimusta)
- Ohuempi ja kevyempi tabletti veitsenterävällä 
näytöllä ja 4G netillä
-laadukas, vahva ääni musiikissa ja elokuvissa
-10,1 HD-kosketusnäyttö, 1,6 Hz tuplaydinsuoritin
-Anroid 4.2-käyttöjärjestelmä.

tai kertamaksulla

Sonera rahoituksella

Maksuaika 1 kk

Sonera rahoituksella

S-ETUKORTILLA BONUSTA

Erkontie 16
Orimattilan S-market
avoinna ma-pe 9-18

la 9-15   

Tarjoukset voimassa 24.12. asti
tai niin kauan kun tavaraa riittää.

Lampaan Merinovilla

ISTUIN-
ALUSTA

Cocovi
Raaka-
suklaan
valmistus-
paketti 410 g

Kotimainen Tyrni
GLÖGI 0.7L

Parhaat lahjat pukinkonttiin!
Taatusti lämpimät
Lampaan
Merinovilla

TOSSUT

24,90
Autoon, jäähalliin, 
kotiin..

24,90
(29,95)

35,90
(49,90)

22,90

6,90

Baba De Caracol
ETANA-
VOIDE

Caren
LAHJAKORTIN

ostajalle TUPLABONUS
(lahjakortin arvosta)

Kärrytien erikoisliikkeet, Kärrytie 4, Orimattila 
Puh. 7777 033, 040-761 3442 Av: ma-pe 10-18, la 9-13   
www.vahvatassu.fi   www.facebook.com/VahvaTassu

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

Palvelemme Teitä
sunnuntaina 22.12. klo 11-15
Tarjolla glögiä ja pipareita
ja mukavaa tunnelmaa.

Vielä ehdit hankkia lahjat
ihanille eläinkavereille.
Olemme avoinna myös ma 23.12. normaalisti.
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Viimeisiä viedään

Orimattila 18.12. 2013     

Nyt alkaa olla viimeiset ajat käsillä hankkia joululahjat. Ja 
mieluusti tehdä hyviä kauppoja Orimattilassa, jossa se euro 
jää tanssimaan omaan kaupunkiin. Tekee hyvää itse kullekin.

Lidlin tulon myötä on ruokakauppoihin saatu sopivaa kil-
pailua. Ja siitähän hyötyy kuluttaja, eli sinä ja minä.

* * *
Tässä lehdessä on juttu, että oman terveysaseman pal-
velut tulee saada takaisin. Kovasti kaivataan sitä hyvää 
aikaa, kun siellä oli tutut lääkärit ja oma päivystys iltaisin 
ja viikonloppuisin.

* * *
Uusi Lastensairaala 2017 on suuri kansalaishanke, jolla 
kerätään rahaa 30 miljoonaa euroa uuden lastensairaalan 
rakentamiseksi. Orimattilassa on tartuttu hyvään asiaan ja 
tulossa on helmikuussa lipaskeräys ja sitten 15.3 2014 iso 
hyväntekeväisyystempaus Jokivarren koululla. 

Tapahtuma hakee parhaillaan taustavoimaa ja kutsuu 
mukaan kaikkia, jotka haluavat auttaa.

Myös Olan Extraa on valjastettu ja tulee olemaan näyttävästi 
mukana. Tässä vaiheessa jo tiedoksi, että hyväntekeväisy-
yshuutokaupan tulee vetämään Jettro Rostedt. 

* * *
Koulujen lakkauttaminen ja Henna puhuttavat kaupunkilaisia. 
Varsinkin nouseva nuoriso näyttää käyvän kiivastakin kes-
kustelua ekokaupunginosan tarpeellisuudesta. Tulevaisuuden 
tekijöillä on jämpit mielipiteet hankkeesta. Siitä keskustelusta 
saa makua myös suomi24:n keskustelupalstalta.

Saattaapi olla, että vuoden 2016 kuntavaaleissa tullee 
tapahtumaan suuria muutoksia?

* * *
Kaupungin keskustassa olevia vapaita liiketiloja voi tutkail-
la Orimattilan kaupungin nettisivuilta, jonne ne on ladattu 
elinkeino- ja kehittämisjohtaja Kimmo Kuparisen toimesta. 
Saa soittaa kaverillekin, että vapaita hyviä tiloja löytyy.

* * *
Oikein rauhaisaa joulun aikaa kaikille!
Kilttejä ollaan. Ensi vuonnakin taas.

Reijo Välkkynen
reijomedia@hotmail.com
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Monet orimattilalaiset ovat sitä 
mieltä, että Orimattilan terveys-
asemalle pitää saada omat lää-
käripalvelut takaisin, eikä ostaa 
niitä Attendon kautta, joka tekee 
vuositasolla noin 3,5 miljoonaa 
euroa. Lisäksi ilta- ja viikon-
loppupäivystykset tulee saada 
takaisin, eikä hyppyyttää ihmisiä 
Lahteen Akuutti24:ään. Näitten 
vaatimusten takana seisovat yhä 
useammat ihmiset, jotka ovat 
tympääntyneet tarjolla oleviin 
huonohkoihin palveluihin. He 
ovat sitä mieltä, että homman 
voi järjestää paremmin ja jopa 
edullisemminkin.

Orimattilan on Päijät-Hämeen 
sosiaali- ja terveysyhtymän jäsen-
kunta. Kuntayhtymä on tuottanut 
vuodesta 2007 lähtien kaikki so-
siaali- ja perusterveydenhuollon 
sekä erikoissairaanhoidon ja ym-
päristöterveydenhuollon palvelut. 
Orimattilan kaupungilla ei siis 
ole enää omaa palvelutuotantoa.

Tänä vuonna kuntayhtymältä 
ostettavien palveluiden kokonais-
summa on lähes 48 miljoonaa 
euroa. Tästä Aavan osuus on 31,5 
miljoonaa euroa (sosiaali- ja pe-
rusterveydenhoito), Akuuttti24:n 
osuus n. 486.000 euroa ja ensi-
hoidon osuus n. 675.000 euroa 
sekä ympäristöterveydenhuoltoon 
menee n. 316.000 euroa. Perus-
turvapalveluiden osuus on kau-
pungin omasta vuosibudjetista 

peräti 47 prosenttia.
Onko mahdollista säästää 

terveyspalveluissa, jos pala-
taan takaisin itse järjestettäviin 
lääkäripalveluihin ja otetaan 
oma terveysasema tavallaan 
takaisin alkuperäiseen käyt-
töönsä? Paljonko säästyy rahaa 
ja aikaa, kun ei tarvitse läh-
teä päivystyksen ja labra- ym. 
kokeiden takia Lahteen asti? 

Asiantuntijan antaman arvion 
mukaan terveysaseman rakenta-
minen nykykuntoonsa maksaisi 
tänä päivänä noin 25 miljoonaa 
euroa. Siellä olevat laitteet ja ka-
lusto lasketaan siihen vielä päälle. 
Tehokas yksikkö ei ole parhaassa 
mahdollisessa käytössä.

Heimo haluaa
omat lääkärit

Paljasjalkainen orimattilalainen 
Heimo Laakso on jo pitkään ollut 
huolissaan kaupunkilaisten terve-
ydenhuollon palveluista. Hänellä 
itsellään on selvät näkemykset, 
että olisi palattava takaisin siihen 
kultaiseen aikaan, jolloin terveys-
asemalla työskenteli tutut omat 
lääkärit. Silloin palvelu pelasi ja 
ihmisiä ei juoksutettu sinne tänne 
saamaan terveys- ja lääkäripal-
veluja.

- Minulle on oikein sydämen 
asia kaikki terveyspalvelut, jot-
ka katson jokaisen oikeudeksi. 

Nykyisellään Orimattilan ostopal-
velut eivät toimi joustavasti, vaan 
ihmiset joutuvat monen pulman 
eteen, Heimo toteaa.

- Otetaan esimerkiksi vaikka 
ajokortiton vanhempi nainen, jon-
ka tulisi päästä nopeasti illalla 
lääkäriin. Hänen pitää ensin hom-
mata kuski tai mennä linja-autolla 
tai taksilla Lahteen, jotta pääsee 
lääkäriin. Toinen esimerkki äiti ja 
pienet lapset, jotka ensin menevät 
bussilla Lahden keskustaan, josta 
sitten toisella bussilla Päksiin.., 
onko tämä nyt sitten mukavaa 
ja toimivaa palvelua?

Orimattilan uusi terveysasema 
valmistui 1993. Heimokin oli sitä 
silloin rakentamassa ja teki ta-
soitetöitä. Kyseessä oli todella 
suuri rakennustyömaa, jossa 
tehtiin isolla rahalla hyvää jälkeä 
ja nykyaikaista terveysasemaa.

- Ihmettelin ja siunailin silloin, 
kuinka paljon rahaa laitettiin ra-
kentamiseen. Lisäksi päälle vielä 
kaikki ajankohtaiset atk-laitteet, 
joita sairaala vaati siihen aikaan.

- Nyt terveysasema ei toimi niin 
kuin alun perin ajateltiin. Kallis 
investointi on vasta parikymmentä 
vuotta vanha, joten rakennus on 
huippukunnossa edelleen.

- Olisi hyvä saada omalääkäri-
palvelu takaisin. Aikanaan pääsi 
aina sille tutulle lääkärille, joka 
tiesi heti mikä oli potilaan taustat 
eikä tarvinnut puolta tuntia tutkia 

tietoja atk:n kautta. Nykyisin on 
lähes aina uusi ja tuntematon lää-
käri, joka määrää sitten edellisen 
lääkärin reseptien päälle uusia 
reseptejä. Ei tällainen homma 
pelaa, Heimo tuskailee kaikkien 
puolesta.

Lopullinen niitti orimattilalaisil-
le oli, kun terveysaseman omat 
ilta- ja viikonloppupäivystykset 
loppuivat. Moni toteaakin, että 
hyvinä veronmaksajina he ha-

luavat myös kunnon palvelut.
Heimo oli kuntavaaliehdokkaana 

viime vaaleissa ja hänellä ykkös-
teema oli nimenomaan kaikkien 
terveyspalvelujen saaminen ta-
kaisin omalle terveysasemalle.

- Varsinkin vanhempien henki-
löiden kanssa käytyjen keskuste-
lujen perusteella ilmenee paljon 
tyytymättömyyttä Orimattilan 
terveyspalveluja kohtaan.

- En ole tietoinen, onko tällä 

hetkellä kaupungin toimielimissä 
käynnissä tutkimusta terveys-
aseman toiminnan palauttami-
seksi ennalleen? Jos ei ole, niin 
tutkimus kannattaa käynnistää 
nopeasti, päättäjistä yli puoluera-
jojen. Mukaan on saatava myös 
asiantuntijoita, muun muassa 
lääkäreitä ja sairaanhoitajia, 
Heimo evästää.

Reijo Välkkynen

Terveysasema valmistui vuonna 1993. Siitä on pidetty hyvää huolta, sillä rakennus 
on kuin uusi.
- Suositan, että terveysasemalle palkataan riittävästi omia lääkäreitä, vaikka 
maksettaisiin heille hieman enemmän palkkaa. Varmaan tulisi halvemmaksi kuin 
nykysysteemi, Heimo tuumailee.

Päättäjille pureskeltavaa:

Kansa tahtoo omat lääkärit ja
päivystykset terveysasemalle

Nyt tempaistaan Orimattilassa!

Uusi Lastensairaala 2017
Siitä on noin kuukausi, kun keskustelimme Suvi Kot-
kavalkaman kanssa Uusi Lastensairaala 2017 asias-
ta. Päädyimme järjestämään lastensairaalan hyväksi 
suuren tempauksen, jotta Orimattilassakin kerättäisiin 
varoja tuiki tärkeälle asialle. Nyt se on sitten jo hyvässä 
vauhdissa ja kaikki muutkin ovat innokkaina mukana. 
Kiitos siitä.

Tässä vähän esimakua missä mennään. Helmikuussa 
järjestetään Orimattilassa lipaskeräys, johon jokainen 
voi osallistua. Jokivarren koululla on suuri hyvänteke-
väisyysilta lauantaina 15.3.2014. kello 17-22. 

Tilaisuus alkaa huutokaupalla, jonka tulee vetämään 
Jettro Rostedt. Sen jälkeen on luvassa upeaa musiik-
kia, jota tässä vaiheessa ovat lupautuneet esittämään 
Orimattilan Mieslaulajat, Mutkattomat alkuperäisessä 
kokoonpanossaan, Kultaisen Harmonikan voittaja Jarno 
Kuusisto sekä hakusessa on myös Irina, joka painaa 
hyväntekeväisyyskonsertille vihreää valoa, mutta hänen 
tuleminen selviää tammikuun lopulla. Joten ohjelmapuoli 
on tässä vaiheessa vielä muuttuvainen.

Mukana taustavoimissa on jo paljon eri ihmisiä, yrityksiä 
ja tahoja. Myös Sinua kutsutaan mukaan!

Olan Extraa tulee tekemään hyväntekeväisyystapah-
tumasta paljon juttua ja lehti markkinoi tapahtumaa 
ilmaiseksi.

Hyväntekeväisyystapahtuma löytyy myös facebookista, 
jossa sitä voi käydä tykkäämässä Hyväntekeväisyys-
tapahtuma 15.3.2014 Orimattilassa

Reijo Välkkynen

LAHJOITA SINÄKIN
verkkomaksu www.uusilastensairaala2017.fi,
soita 0600 95120 ( 20,11€+pvm/mpm),
keräystili: FI93 5541 2820 0199 67,
lähetä tekstiviesti SAIRAALA numeroon 16499 (10€) 
Keräyslupa: POH 2020/2012/3890/24.1.2013

Aika hyvin sanottu, vai mitä?
Tee sinä puolestasi hyvä teko ja
lahjoita uusilastensairaala2017.fi
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Kukka- ja Hautauspalvelu

Henriikka Oy
 Liiketalo Erkontähti, Niementie 2, Orimattila

p. 777 5030 Avoinna: ma-to 9-17.15 pe 9-18 la-su 9-14

Tule Joulun tunnelmaan
- Suunnitellaan yhdessä
  kaunis joulu kukkasin -

Hyvää laatua
- tuoreutta
Kaunista sidontaa
monipuolisesta
valikoimastamme
Löydät myös hyviä lahjaideoita,
koristeita, kynttilöitä, enkeleitä ym.

Palvelemme joulunaikaan:
21.-22.12. la-su klo 9-14,

23.12. ma klo 9-18, aattona klo 8-12,
joulupäivänä suljettu, Tapanina klo 10-14

Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 

2014!

Osuuspankit
ARTJÄRVEN, MYRSKYLÄN
JA ORIMATTILAN

Kiva juttu!
Pian on se

JOULU!

Oikein 
iloista
Joulua
kaikille!
Kiitos kiirii
tästä vuodesta.

Onnea meille
uuteen 2014!

reijomedia@hotmail.com
puh. 050 336 8425
Seuraava lehti
ilmestyy 17.1.-14
Varaa jo oma
eturivin paikkasi.
Se tuottaa. Aina.
       * * *
Olan Extraa on
hyvin havaittu.

Orimattilan kaupungin kuulumisia
Elämme joulun alusaikaa ja vuosi 2013 
lähenee loppuaan.  Tässä kohtaa on luon-
tevaa katsoa niin menneeseen kuin myös 
luoda kurkistus tulevaan. Tähän joulun alle 
sijoittuu myös talvipäivänseisaus. Se on 
lauantaina 21. joulukuuta. Sen jälkeen 
päivä alkaa taas pidetä. Valo jälleen voittaa.

Kuluvan vuoden marraskuussa kaupungin-
valtuusto päätti nostaa tuloveroprosenttia 
vuodelle 2014 siten, että se on 20,5 %. 
Kaupungin tulopohjasta jäi yhteensä 1,3 
miljoonaa euroa pois, niin kuntaliitoksen 
yhdistymisavustus kuin Kymenlaakson 
Sähkö Oy:n ylimääräinen osinkotuotto.  
Lisäksi vuoden 2013 aikana erityisesti 
erikoissairaanhoidon menot jatkoivat 
kovaa kasvuaan. Nämä tekijät yhdessä 
pakottivat ratkaisuun, jossa kunnallisve-
roa nostettiin. Päätöksenteossa arvioitiin 
veronkorotus palveluleikkauksia tai lomau-
tuksia paremmaksi vaihtoehdoksi. Kaiken 
kaikkiaan Suomessa nostaa 119 kuntaa 
tuloveroprosenttiaan vuodelle 2014. Ensi 
vuonna korkein tuloveroprosentti on Mänt-
tä-Vilppulassa, 22,00 prosenttia ja matalin 
tuloveroprosentti on Kauniaisissa, 16,50 
prosenttia. Oma tilanteemme ei ole miten-
kään poikkeuksellinen ja tuloveroprosentti 
on korotuksen jälkeenkin hyvin linjassa 
Päijät-Hämeen tuloveroprosenttien kanssa. 

Kaupungin linjaus perusterveydenhuollon 
vahvistamisesta on yksi keskeinen tavoite 
tulevalle vuodelle. Näin pyritään vähen-
tämään erikoissairaanhoidon kysyntää. 
Itseäni on erityisesti huolestuttanut lasten 
ja nuorten psykiatrian menojen kasvu. Lap-
sissa ja nuorissa on tulevaisuutemme, siksi 
tämä tilanne vaatii selvää ja perusteellista 
arviointia mitä on tehtävissä perustasolla 
paremmin ja toisin, että tilanne paranisi. 
On toki täysin selvää, että vastuu omasta 

elämästään on jokaisella itsellään ensisi-
jaisesti, samoin perheillä lapsista. Mutta on 
arvioitava onko kaikki perustason palikat 
siinä iskussa, että näihin edessä oleviin 
haasteisiin pystytään vastaamaan.  Usein 
myös apu on pirstaloitunut ja on palvelun-
käyttäjän kannata monimutkainen.  Toivon, 
että me jokainen omalla panoksellamme 
omassa lähiympäristössä ja lähipiirissä 
voisimme tukea lasten ja nuorten kasvua. 

Vanhustenhuollossa on toteutettu mää-
rätietoisesti tehtyä kehittämissuunnitel-
maa. Kaupunki on investoinut muutaman 
vuoden aikana vahvasti tehostetun pal-
veluasumisen rakentamiseen. Viimeisim-
pänä Artjärvelle valmistuva yksikkö, jota 
Orimattilan Vuokratalot Oy on pontevasti 
vienyt eteenpäin. Myös terveyskeskuksen 
vastaanottopalveluiden toimivuuteen on 
kiinnitettävä jatkuvaa huomiota. Kaupungin 
taloustilanne on edellyttänyt kouluverkon 
osalta ratkaisuja, joilla pyritään ohjaamaan 
resursseja enemmän ”seinien ylläpidosta” 
toimintaan. 

Kuluvan vuoden aikana Orimattilan kes-
kustan kaupallinen vetovoima on kasvanut 
uuden kauppaliikkeen ansiosta. Kaupungin 
pyrkimykset keskusta-alueen kehittämi-
seksi ovat tärkeitä ja lisäävät keskustan 
vetovoimaa. Kiertoliittymä sekä Erkontien 
alkupään remontti ovat parantaneet kes-
kustan ilmettä ja liikenteellistä toimivuut-
ta. Tätä työtä on tarkoitus jatkaa tulevan 
vuoden puolella siten, että ennen lumien 
sulamista on tiedossa ne toimenpiteet, 
jotka tullaan tekemään. Uskon, että kes-
kustan kehittämistyöryhmä tuottaa hyvän 
ehdotuksen kaupunginhallitukselle siitä 
mitä toimenpiteitä tulisi tehdä.

Tulevan vuoden aikana myös Hennan 
hanke tulee ottamaan ensimmäisiä konk-

reettisia askeleita. Alueen asemakaavan 
valmistuttua alueella voidaan ryhtyä 
konkreettisiin toimiin. Oman käsitykseni 
mukaan juna-aseman avautuminen vuonna 
2016 Orimattilan Hennassa tulee olemaan 
merkittävä askel. Emme ehkä osaa edes 
vielä ennakoida kaikkia tuon vaikutuksia. 
Se tulee lähentämään Orimattilaa suhteessa 
pääkaupunkiseutuun. Näin Orimattila liittyy 
entistä vahvemmin metropolialueelle.

Haluan toivottaa kaikille lukijoille oikein 
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
2014.

Osmo Pieski
kaupunginjohtaja

Mieslaulajilta tulossa
upea 75-vuotiskonsertti
Orimattilan Mieslaulajat juhlis-
tavat 75-vuotista toimintaansa 
suurella konsertilla sunnuntaina 
29.12. klo 16 Orimattilan kirkos-
sa. Luvassa on monipuolista ja 
komeaa mieskuoron ja solistien 
sekä soittajien esityksiä.

Konsertin toinen puolisko on 
Ahti Sonnisen ”Kunniaa Veisat-
kaa” -teos urkutaiteilija Kalevi 
Kiviniemen säestyksellä ja toi-
nen puoli perinteisiä Joululauluja 
acapellana. Sonnisen teoksessa 
on mukana myös kaksi lyömä-
soittajaa, joten kirkko varmaan 

raikaa tuon konserttiteoksen ai-
kana. Kvartetissa laulavat Timo 
Mäkinen, Veli-Matti Onnela, Erkki 
Anttonen ja Jorma Alhasto. Lyö-
mäsoittimissa ovat Jarkko Kiiski 
ja Sami Tervonen.

Juhlakonsertissa kuullaan 
paljon tuttuja kauniita jouluisia 
lauluja, sillä joulunaika jatkuu 
aina loppiaiseen saakka. Kuo-
roa johtaa musiikkineuvos Paavo 
Kiiski.

Ohjelma on 15 euroa ja se 
myynnissä Orimattilan Värisil-
mässä, kuorolaisilla ja ovelta.

Tietävälän koulun puolesta
Orimattilan kaupungin sivistystoi-
menjohtaja Timo Alho selvitteli 
joulukuun alussa Tietävälän kou-
lun kohtaloa kyläläisille. Kukaan 
ei hänelle antanut aplodeja, mutta 
toisaalta ei mies joutunut kivitet-
täväksi, kun osasi taitavasti sa-
noa, että virkamiehet vain tekevät 
niin kuin päättäjät heiltä vaativat. 
Ja taas oli huoli Tietävälän koulun 
lakkauttamisesta.

Timo Alho esitteli erilaisia vaih-
toehtoja, joista päällimmäisin nä-
kemys on se, että Myllylän koulua 
laajennetaan ja keskustan alueen 
pikkukouluja suljetaan. Nykyisin 
sitten Tietäväläkin kuuluu Orimat-
tilan keskusalueeseen, joten sen 
lopettaminen ja oppilaitten siirto 
Myllylän koululle olisi sivistyslau-
takunnan kehittämissuunnitelman 
mukaan mahdollista.

Tuo kyseinen suunnitelma oli 
käynyt kertaalleen jo kaupungin-
hallituksessa ja valtuustossakin, 
jossa Tietävälän ja Heinämaan 

koulut päätettiin vielä säilyttää. 
Sittemmin on eri puolueitten 
kesken käyty ”neuvotteluja”, 
joissa on noussut taas esiin Tie-
tävälänkin koulun lopettajaiset. 
Kyseisiin näkemyksiin niveltyy 
myös Järvikunnan rakentamaton 
koulu ja siitä sitten pohjoisem-
maksi kaavailtu Hennan koulu.

- Sitä ihmetellään, että Hennaan 
on jo miljoonia euroja koulua var-
ten, eikä siellä ole vielä yhtään 
tietä rakennettu eikä yhtään päätä 
asumassa. Kyllä nyt mennään 
peffa edellä puuhun, päästeli kun-
nanvaltuutettu Juha Hirvonen. 

Samalla kannalla Juhan kanssa 
oli myös Ville Erola Tietävälän 
koulun puolesta.

- Tässä ratsastetaan nyt tois-
ten koulujen kustannuksella, että 
saadaan yhdelle tulevalle koululle 
etuja, Juha näki tilanteen.

Koulun kohtalo on edelleen 
epäselvä, vaikka jo kertaalleen 
on sovittu, ettei koulua lopeteta.

Ainoa puute koululla on sisälii-
kuntatilat, joita ei ole laisinkaan. 
Ne rahat oli aikanaan varattu, 
mutta ne menivät Virenojan 
koulun laajennukseen.

Koulu on rakennettu 1960-lu-
vuin vaihteessa niin hyvin, ettei 
siellä ole mitään vaurioita, ei edes 
vesijohdoissa. Joten mitään isom-
paa remontin tarvetta ei ole. On 
outoa ajattelua, kun Tietävälän 
koulurakennus on viiskymp-
pinen, niin se ei enää sovellu, 
vaan eräitten mielestä pitäisi 
tilalle rakentaa kokonaan uusi.

Tietävälän koululle on pari vuot-
ta sitten tehty lämpökeskuksen 
uusiminen ja siellä on Orimattilan 
koulujen nykyaikaisimmat laitteet. 

Herääkin kysymys, että mi-
kä on eräitten virkamiesten ja 
päättäjien todellinen tietotaito 
ja näkemys säästöistä, joita he 
pyrkivät hakemaan lopettamalla 
hyvin toimivia ja kokonaisedullisia 
kyläkouluja?

Yleisö kuunteli pääasiassa kiltisti mitä sivistystoimenjohtaja heille hiljaisella ää-
nellä kertoi. Muutamia selviä kannanottoja saatiin, joissa kaikissa pidettiin koulun 
puolta.
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Fysioterapeutti

Auli Auvinen

 Lääkärin lähetteellä tai ilman

0400 497 585

Lihaskivut, nivelten virheasennot / lukkotilat
ja niistä johtuvat kiputilat (esim. ranka,
SIJ, polvi), päänsärky / migreeni…

LÄMPÖPUMPUT

SÄHKÖ- JA KONEHUOLTO Reijo Teva
P. 0500 428 488 

Itselle tai

lahjaksi!

Joulupukille kirjeitä
Okariinassa ollut joulupukin pos-
tikonttori sai kymmenittäin lasten 
kirjeitä, joissa oli monenlaisia jou-
lulahjatoiveita. Joulunavauksessa 
mukana häärinyt Tiina-tonttu on 
toimittanut kaikki kirjeet joulu-

pukille. Tarjolla oli myös glögiä 
ja piparia.

Arvonnassa voittivat seuraavat 
lapset: Minja 6 v., Vilke 5 v. ja Veera. 
Heille kaikille ilmoitetaan lahjasta, 
jonka he voivat noutaa Okariinasta.

Joulupukille:
Moi! Mä haluun Beibi böörnin (interaktiivinen). Sen vaatteita ja 
sänky, Mixie ja Nintendo. Terveisiä joulupukille.

Terveisin Minja 6 v.

Terpe joulupukki. Toivoisin tyttö Angry Birdsin. Nähdään pian.
Terveisin Veera 5 v.

Toivoisin joululahjaksi kauhallisen leikkitraktorin ja peräkärryn, 
leikkimetsäkoneen, pikkuauton, muistipelin, siniset rullaluistimet, 
jääkiekkomailan, 2 jääkiekkoa, jääkiekkokortteja ja keppihevo-
nen sekä leikkimönkijän.

Olet paras. Toivon, että joku toive toteutuisi.
Terveisin Vilke

Tiina-tonttu oli saapunut Korvatunturilta katsomaan 
mitä kuuluu Orimattilaan.

Orimattilan Joulu 2013
ilahduttaa taas lukijoita
Perinteinen joululehti Orimat-
tilan Joulu on taas ilmestynyt. 
Se on nyt tavallaan juhlanu-
mero, kun jouluinen tervehdys 
on ilmestynyt nyt 20 kertaa. 
Vuodesta 1974 alkaen se on 
julkaistu joka toinen vuosi.

- Tänä vuonna joululehti on 
taas muhkea lukupaketti, josta 
löytyy orimattilalaisia perinne-

juttuja ja nykypäivän meininkiä, 
paljon kotiseutumme asiaa, 
esittelee puheenjohtaja Jor-
ma Tuominen LC Orimattilasta, 
joka on joululehden takana.

Sivujakin joululehdessä on 
peräti 80, joten ei sitä ensim-
mäisellä vilkaisulla vielä pääse 
kahlaamaan läpi. Se on kivaa 
luettavaa vaikka sitten jou-
lunpyhinä. Lehden hinta on 
8 euroa.

Joululehteä on myynnissä 
Robinhoodissa 20.-21.12, 
S-Marketissa 20.12., K-Su-
permarketissa 20.-21.12. sekä 
Siltavalinnassa ja Huoltoasema 
Uutulla koko ajan.

- Joululehdessä on taas 
mukavia juttuja Orimatti-
lasta. Kirjoittajia on peräti 
33 henkilöä, joten mo-
nipuolisuutta on tarjolla, 
Jorma kiittelee.

Joulupukki on aina
kaikkien kiva kaveri
Orimattilan joulunavaus lauan-
taina 16.11. yllätti, sillä varsinkin 
joulupukki veti lapsiperheitä mu-
kaan. Kärrytie oli noteerattu ja 
siellä joulupukilla oli huisketta. 
Joulukarkit meinasivat loppua 
kesken joulunavauksen, kun 
väkeä oli tänä vuonna huo-
mattavasti enemmän mukana 
joulunavauksessa. 

Joulupukki aloitti Orimattilan 
kiertueensa Kehräämöltä, sitten 
Kärrytie, sieltä K-Supermarketiin 
ja lopulta S-Marketin kauppakes-
kukseen. Korvatunturin ukko oli 
itsekin tyytyväinen.

- Enpä tiedä mistä nyt väki lähti 
tänä vuonna niin suurella joukolla 
mukaan, mutta sehän oli vaan 
kivaa, totesi joulupukki.

- Lapset ja äidit ovat olleet tosi 
kilttejä. Isät voisivat hieman vielä 
parantaa, jos meinaavat saada 
jouluna jotain extraa. Joten ei 
kannata joka ilta ja viikonloppu 
olla niissä omissa jutuissaan niin 
paljon, vaan lähteä perheen pariin 
sieltä autonsa alta.

- Orimattilan päättäjiä ei liiem-

min näkynyt mukana, se oli harmi 
se. Olisin antanut vähän neuvoa 
taloudenpidosta näinä vaikeina 
lama-aikoina. Ei meillä Korvatun-
turillakaan nyt tuhlata turhailuun, 
joulupukki latasi.

Kynttiläpajalla
riitti huisketta
Maria Drockilan iloiset kyntti-
läpajan tontut olivat järkänneet 
lastentapahtuman sunnuntaille 
24.11. Mukana oli taas itse joulu-
pukki, joka olikin viettänyt viikon 
Orimattilan seudulla ja yöpynyt 
vuoroin Luomuleipälässä ja Hotelli 
Teltassa.

Kaikki halukkaat saivat posee-
rata joulupukin kanssa ja tapahtu-
ma ikuistettiin valokuvaan, jonka 
sai sitten mukaansa. Reilusti sata 
kertaa joulupukki sai olla huomion 
keskipisteenä.

Lapset etsivät innokkaasti 
kynttiläpajaan piilotettuja suk-
laatonttuja ja aina vaan niitä löy-
tyi lisää. Ulkona lapset pääsivät 
ratsastamaan ponilla, joten se oli 
kiva tapahtuma se!

Kehräämöllä
loppurutistus

Taas on Korvatunturin ukko tulos-
sa Orimattilaan, kun joulupukki 
saapuu lauantaina 21.12. Keh-

räämölle ja on siellä tavattavissa 
kello 11-13. Joulupukin karkit 
tarjoaa tällä kertaa Korutasku.

Luvassa on myös perinteistä 
joulupuuroa, jota tarjoilee Keh-
räämön väki Ollin johdolla.

Arvontoja

Joulun alla on ollut monia eri-
laisia arvontoja, joista tässä 
muutamia voittajia.

Sähköasennuksen komean 
käsivalaisimen pokkasi ja vei 
mukanaan Lahteen Ari Puranen.

Korutaskun leikkuualustan 
voitti ja niiasi Anne Järvinen.

Olan Extran arvonnassa voitti 
Raili Siiskonen, joka löysi joului-
sen tonttukoristeen Orimattilan 
Verhokulmasta. Raili oli saanut 
koristeesta mielikuvan aiemmil-
ta Verhokulman reissuiltaan ja 
bongasi heti oikeaan paikkaan. 
Lahjakortin hän käytti heti Ver-
hokulmaan ja osti sillä torkku-
peiton.

Onnea kaikille voittajille ja 
osanottajille!

Yhteiskuva joulupukin kanssa oli hyvä juttu!

Joulupukkia onnistaa 
aina.
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Mascotista
lämmin-
vuoriset

jalkineet

Kenkätalo 
Mascotti
Erkontie 14, ORIMATTILA

S-marketin vieressä
av. ma-pe 9-16.30, la 9-14   puh. 040-558 6702

Talvilaatua ja muodikkuutta Mascotista!

Tyylikkäästi miehille Lämpimästi joka jalkaan!

Yrittäjäkummin palsta:

Kestävää kasvua
ja työtä 2014-2020
Hyvää joulua ja Onnellista Uutta 
vuotta Sinulle lukija!

Kevättä kohden käynnistyy 
sitten uusi EU -rakennera-
hoituskausi. Suomi maksaa 
seuraavan ohjelmakauden ko-
heesiopolitiikasta 6,4 miljardia 
euroa ja saa takaisin 1,5 miljardia 
euroa, eli veronmaksajat kustan-
tavat nettosaajamaiden alue- ja 
työllisyyskehitystä lähes viidellä 
miljardilla eurolla.

Suomen osalta uuden ohjel-
man toimintalinjassa koroste-
taan pk-yritysten kilpailukykyä 
antamalla tukea uuden liiketoi-
minnan luomisessa, kasvun ja 
kansainvälisyyden edistämisessä 
sekä energiatehokkuuden edis-
tämisessä. Muissa toimintalin-
joissa uuden tiedon ja osaamisen 
tuottamiseen ja hyödyntämiseen, 
työllisyys- ja työvoiman liikkuvuu-
teen, koulutukseen, ammattitai-
toon ja elinikäiseen oppimiseen 
kohdistuva hanketoiminta tukee 
osaavan työvoiman ja innovaati-
oiden saamista kilpailukykyämme 
vahvistamaan. Yhteiskuntavas-
tuuta toteutetaan sosiaaliseen 
osallistumiseen ja köyhyyden 
torjuntaan tähtäävin toimenpitein. 

EU-rakennerahoituksen hal-
lintoa on tehostettu ja kehitet-
ty. Suomessa hankevalmistelut 
ja yhteistyökäsittely tehdään 
edelleen omassa maakunnassa, 
mutta rahoitus- ja maksatuspää-
töksistä vastaavat suuralueiden 
neljä rakennerahasto-ELYä. Koko 
Etelä-Suomen rakennerahas-
totoiminnasta vastaa Hämeen 
ELY-keskus Lahdessa. 

Suomen ohjelman vuosittai-
nen kansallinen +EU -rahoitus 
on noin 370 miljoonaa euroa,  
josta EAKR- Euroopan alueke-
hitysrahaston osuudesta 90% ja 
ESR-Euroopan sosiaalirahaston 
osuudesta 75% jaetaan alueille. 
Jäljellejäävät varat keskittyvät 
ministeriöiden valtakunnallisiin 
teemahankkeisiin.

Jokainen maakunta tulee 
saamaan tästä rahoituksesta 
osuutensa suhteutettuna bkt- ja 
väkilukuun, työttömyyteen, työlli-
syysasteeseen sekä korkeakoulu-
tettujen, opintojen keskeyttäjien  
ja väestötiheyden määrään. 

Tutkitaan, miten maakuntam-
me edustajat ovat hankkineet 
ja kohdentaneet Päijät-Hämeen 
alueelle tukirahoitusta. Toivotta-
vasti rahoitus ei myöskään jä-
mähdä jatkuvasti samoihin tukea 
saaviin yrityksiin.

Leena Ritala

Joulukuu on monelle hiljentymisen ja isänmaal-
lisuuden aikaa. Itsenäisyyspäivänä muistetaan 
ja sytytetään kynttilät sotiemme veteraaneille, 
seppelöidään patsaita ja tanssitaan itsenäisen 
Suomen kunniaksi. Hevosihmisille yksi muis-
tamisen kohde on varsin tärkeä ja olennainen; 
ystävämme suomenhevonen.

Hevonen on ollut tärkeä osa Suomen historiaa 
kautta aikojen. Välimatkat maantieteellisesti

pitkässä ja harvaan asutussa Suomessa on 
taitettu hevosin, köyhän kansan karsastaessa 
talven kylmään hyytyviä moottoriajoneuvoja. 
Maataloustyöt hoituivat mukavasti hevosella, ja

sunnuntaikirkkoon köröteltiin rekikyydillä.
Itsenäisen Suomen saavuttamiseksi on suomen-

hevonen tehnyt töitä enemmän kuin osaamme

ajatellakaan. Syksyllä maatalon töissä raata-
va suomenhevonen sai hetken levätä, kunnes 
Suomen Armeija kutsui myös hevoset rintamalle. 
Pataljoonissa kolmannes vahvuudesta oli suo-
menhevosia, jotka ahersivat itsenäisyytemme 
eteen hoitamalla muonakuljetuksia, vetämällä 
tykistöjä rintamalle, ja tietysti ratsuväkemme 
urheina ratsuina. Suomenhevonen ei sääolo-
suhteita hätkähtänyt, vaan talvikelissäkin tykit 
kulkivat vahvan suomenhevosen matkassa reellä.

Ihmisten rauhoittuessa joulunviettoon, tulisi 
meidän muistaa myös urheat kavioveteraanit. 
Turussa julistetaan joulurauhaa kansalle taas 
joulun alla.

Urheille suomenhevosille ja muille rakkaille 
eläinystävillemme julistamme joulurauhaa 

22.12.2013 klo 18 Orimattilan Hevoskylässä. 
Kokoontuminen klo 18 Pia Varjosen Tallilla, 
josta siirtyminen luonnonhelmaan, lähem-
mäs luontoa.

Joulurauhan eläimille julistaa pastori Outi Vainio 

Orimattilan seurakunnasta.
Tervetuloa kaikki siis Eläinten Joulurauhan 

Julistukseen 22.12.2013 klo 18!
Kavioterveisin,

Suvi Kotkavalkama

Eläinten joulurauhanjulistus 22.12.

Kehräämöllä tanssitaan
nyt myös sunnuntaisin
5. tammikuuta pidetään Keh-
räämöllä sunnuntaitanssien 
avajaiset. Silloin pannaan jalalla 
koreasti Jouni Kerosen ja Keitaan 
tahdissa, liput 10 euroa.

Luvassa on sunnuntaisin ihan 
laadukkaita orkestereita, jotka 
soittavat perinteistä suomalaista 

tanssimusiikkia kello 17-21.30.
Kannattaa seurata tanssien 

ilmoittelua. Maakunnan suurim-
malla parketilla tapahtuu myös 
torstaisin, kun väki kokoontuu 
laajalta alueelta Kehräämön ilta-
päivätansseihin kello 14-17.30.
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Joulu on jo ovella Kehräämöllä.

Kun enää on vain muutama päivä jouluaattoon…

Kehräämön joulurutistus la 21.12. 
Iloista joulumieltä ja tarjouksia!!!
Kehräämön pääoven edustalla

JOULUPUUROTARJOILU
lauantaina 21.12. klo 10 alkaen
- niin kauan kuin tykistä riittää!
Pidä kiirettä, on se niin maukasta!

Korvatunturilta itte
JOULUPUKKI
paikalla klo 11-13
Joulupukki jakaa hyvää
joulumieltä ja karkkia
kaikille kilteille. Tule!
Karkit tarjoaa Korutasku.

Rautatienkatu 14, Lahti
puh. (03) 781 8177

Parturi-Kampaamo 
HiusklinikkaLahden

Erkontie 23, Orimattila, puh. (03) 784 5272

Hei!
Hae meiltä aina
uusimmat trendit. 
Olemme paikkakunnan 
eniten koulutetut.
Oppia on saatu niin 
teknisellä puolella kuin
hiuspohjan ja hiusten-
lähdön hoidoissa, 
asiantuntijoina on ollut 
professoreita ja
kouluttajia ulkomailta.
Tule rohkeasti ja käytä 
osaamistamme!
Kouluttaudumme
Teitä varten, jotta 
palvelemme kokonais-
valtaisemmin!

Terveisin Anne Rampa Oy:n 
henkilökunta.

Parturi-Kampaamo Anne

Vinkkejä lahjaostoksille...
Kauneutta ja hyvää oloa!
Rentouttavat hoidot: 
- Kuumakivihoidot
- Kasvohoidot
- Neurosonic-hoidot

Gerardsin tuotteet ja
meikit myytävänä.
Meikki-illat tilauksesta...

 RIPSET   LAHJAKORTIT

Käkeläntie 11,

Orimattila

040 705 9098

Topintie 2, 16300 Orimattila

Perinteinen Kiinalainen Lääketiede
-akupunktio

Klassinen Hieronta

Heidi Katajainen
Oriontie 4 as 1, Orimattila

p. 0400-738950

Raakasuklaa on kiva
ylläri!
Terveyskauppa Care tarjoaa monia ihania lah-
javinkkejä, joista nostetaan tässä yksi näkyviin, 
ja se on raakasuklaapakkaus. Siitä voi jokainen 
valmistaa itselleen ja kaikille muillekin tosi her-
kullisia ja aitoja suklaanautintoja.

- Pakkaus sisältää upeita raaka-aineita, jotka 
ovat luonnon omia puhtaita tuotteita. Raaka-
kaakaojauhetta, neitsytkookosöljyä, goji-marjaa, 
mantelirouhetta.., tosi paljon hyviä vitamiineja 
ja hivenaineita, luettelee Pia Tuhkanen.

- Pakkauksesta saa 60 konvehtia ja on taatusti 
hyvää kotitekoista suklaata. Suurin osa raa-
ka-aineista on puhdasta luomua, joten suklaa 
on myös terveellistä.

Carestta löytyy kahden eri valmistajan raa-
kasuklaapakkauksia. Leaderin pakkauksen jou-
lulahjahinta on 24,90 euroa ja Cocovin pakkaus 
maksaa 22,90.

- Raakasuklaa sopii kaikille, siinä ei ole mai-
tosokeria ja laktoosia.

- Raakasuklaan lisäksi 
löytyy monia muitakin 
ihania tuotteita pukin-
pussiin, Pia suosittaa.

Akku ja Varaosa
tarjoaa vaikka mitä
joululahjavinkkejä!
Kärrytien varaosaliike pulliste-
lee erilaisia lahjavinkkejä, eikä 
pelkästään autoileville miehille, 
vaan meille kaikille.

Tässä pari vinkkiä, jotka sopivat 
jokaiseen kotiin ja mökkiinkin.

- Kätevä ja pätevä kolalapio 
miehille, sillä ei kait naiset jouda 
lumihommiin? No, voi tätä naiset-
kin käyttää. On kevyt ja kestävä. 
Hintakin vain 12,90 euroa, Topi 
Turkulainen esittelee. 

- Sitten joka kodin toivelahja. 
Neljän askelman taloustikkaat, 
joilla pääsee nousemaan 80 
sentin korkeuteen, ylettyy ihan 
katonrajaan asti. Nyt on helppo 

vaihtaa vaikka lamput korkealta 
ja miesten pestä kodin ikkunat 
ulkoa.

Taloustikkaat ovat alumiinia 
ja seisovat tulevasti, eivät heilu 
sinne sun tänne. Hintaa pyytää 
19,90 euroa. Ei paha.

- Nyt olisi kolalapiolle jo 
töitä. Taloustikkaatkin 
kannattaa hankkia heti, 
että ylettyy laittamaan 
kuuseen tähden, Topi 
opastaa.
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Vinkkejä lahjaostoksille...

Tmi SainCheval

ORIMATTILAN
AKKU JA VARAOSA Oy
Kärrytie 4. Puh. 040-584 2831

Tarjoukset voimassa 
24.12.2013 asti.

LAHJAIDEOITA
Taloustikas

1290

1690

990

Kolalapio

Langaton sisä-
ulkolämpömittari

1990

Lisää lahjavinkkejä
www.akkujavaraosa.fi

Muista helppo 
lahjaidea!

Lahjakortti!

Ruuvitalttasarja

Lumikola
73 cm

3990

Kauneutta ja hyvinvointia

Sari suosittaa lahjakorttia
Miltä tuntuisi lahjakortti, jolla voi an-
taa meikkejä ja tarvittaessa siihen 
opastustakin, vaikkapa joululahjak-
si? Tai lahjakortti kauneushoitoihin 
ja Neurosonic-hoitoon?

- Kyllä se sopii hyvin, sanoo Sari 
Mattila ja tarjoaa mielellään kaune-
ussalonkinsa palveluita ja tuotteita.

- Meillä on myynnissä myös Ge-
rard’sin tuotteita, joka on laadukasta 
italialaista kosmetiikkaa. Raaka-ai-
neina on käytetty parhaita luonnon-
tuotteita. Eikä niillä ole tehty eläin-
kokeitakaan, joten siinäkin mielessä 
ne ovat hyviä.

- Meikkiopastuslahjakortti sisäl-
tää meikkejä ja opastuksen hyvään 
meikkaamiseen. Siinä tuodaan esiin 
jokaisen omaa luonnollista kauneutta 
korostaen sitä itselle sopivilla väreillä.

Sari kertoo, että meikkituotteiden 
hinnat menevät 15-52 euron haa-
rukkaan. Laadukkuutta on tarjolla.

Gerard’sin meikit ovat 
tosi suosittuja Kes-

ki-Euroopassa, josta 
kaikki muodikkuus 
tulee Suomeenkin, 

Sari kertoo.

Amaryllis herättää huomion
Monen mielestä amaryllis on joulun 
kukkakuningatar. Se suorastaan heh-
kuu kauneuttaan täydessä loistossaan. 
Kukka- ja Hautauspalvelu Henriikassa 
on juuri paraillaan amaryllisten se-
sonki, sillä monet haluavat sen joulu-
pöytäänsä juhlistamaan. Kysytäänpä 
sieltä miten amaryllista tulisi hoitaa, 
jotta se säilyisi pitkään kukkivana.

- Amaryllis on kotoisin Etelä-Afrikas-
ta. Sen viljely aloitettiin Hollannissa 
1600-luvulla ja sieltä se saapui myös 
Suomeen. Meillä kaikki amaryllikset 
ovat kotimaista tuotantoa ja varmasti 
laadukkaita, sanoo Eevamaria Nie-
minen Henriikasta.

- Amaryllis kasvatetaan isosta 
sipulista, josta sitten tulee monta 
kukkavanaa ja niihin kukkia. Kunnon 
amarylliksessä on 2-3 kukkavanaa 
ja yhdessä vanassa 4-5 isoa kuk-
kaa. Ne ovat upeita ruukkukukkia ja 
kestävät kauniina useita viikkoja ja 
leikkokukkinakin viikosta kahteen.

Eevamaria kertoo, että amarylliksen 
kasteluksi riittää ihan vaan suihkuttelu. 

- Sipuli varastoi vettä, ja jos se saa 
liikaa juotavaa, niin amaryllis vaan 
kasvattaa honteloa varttaan ja lopulta 
kaatuu, kun kukinnot painavat pitkässä 
varressa liikaa.

- Jo kukkineet vanat voi leikata 
poikki, niin kukka näyttää siten ai-
na tuoreelta.

- Parhaat joulukukat saa meiltä kuk-
kakaupasta. Kaikki Henriikan kukat 
ovat laadukkaita ja kestävät pitkään.

Amaryllis sopii erinomaisesti lahja-
kukaksi. Hinnat vaihtelevat laaduk-
kuudesta riippuen.

- Amaryllistä löytyy eri värisinä, myös 

kirjavana perinteisten punaisen ja valkoisen 
lisäksi. Leikkokukkana sitä on saatavana myös 
useissa eri värisävyissä.

Henriikassa on nyt joulukukkien valikoima 
parhaimmillaan. Sieltä saa kaupan päälle myös 
hyvät hoito-ohjeet.

- Amaryllikset ovat upeita ja kauniita kukkia, Eevamaria esittelee.

Rauhaisaa joulunaikaa!
- kiitos tästä vuodesta. 
Onnea vuodelle 2014!
            * * *
Mannatori & Eurotori 
Erkontie 12, Orimattila
            * * *
Mallusjoen Nuorisoseura ry
             * * *
Orimattilan Teatterinystävät ry
             * * *
Orimattilan Jymy ry 
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Anni on Mallusjoen vuoden kyläläinen 
Mallusjärven maisemissa kasvanut ja siellä koko 
ikänsä asunut Anni Kivinen valittiin Mallusjoen 
vuoden kyläläiseksi 2013. Anni täytti valintakriteerit, 
jossa haettiin  kyläläistä, joka on ollut avulias tai 
auttavainen tai tehnyt kylän eteen paljon hommia.

- Kyllähän tällainen kunnianosoitus mukavalta 
tuntuu ja luo uutta innostusta. Hommat jatkuu, pyörät 
pyörii ja toivottavasti entistä enemmän meitä ”nuo-
ria” aktivoituu toimintaan mukaan, Anni toivoo.

Ammatiltaan Anni on sosionomi ja työskentelee 
lastensuojelun parissa, ohjaajana yksityisessä 
pienryhmäkodissa.

- Tällä hetkellä olen hoitovapaalla. Päivät menee 
pitkälti perheen kanssa touhuillessa. Kun aikaa 
liikenee, koitan harrastaa liikuntaa. Kesäisin suun-
nistan, talvisin lähinnä lenkkeilen ja hiihdän.

Mallusjoen nuorisoseuran toiminnassa Anni on 
ollut mukana jo nelivuotiaasta asti. Kymmenkun-
ta vuotta sitten hän lähti mukaan nuorisoseuran 
johtokuntaan ja on kolme viime vuotta toiminut 
seuran sihteerinä.

- Puheenjohtajana olin pari vuotta ennen las-
teni syntymää. Nuorisoseuralla on vahva rooli  
kylän virkeyden ylläpitäjänä. Järjestämme har-
rastustoimintaa, kursseja, tapahtumia ja retkiä, 
erityisesti lapsille ja nuorille sekä myös aikuisille. 
Yhtenä tärkeänä painopisteenä on myös luoda 
mahdollisuuksia eri ikäpolvien kohtaamiselle ja 
yhdessä tekemiselle. Tietysti Takinkääntöviikko on 
iso jokavuotinen ponnistus.

Yksi iso kylän tapahtuma on yhteiset pikkujou-
lut, jotka sujuivat ratkiriemukkaasti marraskuun 
viimeisenä päivänä seuratalolla.

- Meillä oli oikein iloinen jouluinen melske. Pai-
kalla oli noin 130 henkeä, ja todella runsaasti lap-
siperheitä. Lasten musiikkiliikunta- ja sirkusryhmät 
esittivät taidokkaita esityksiään ja teatteriporukka 
hauskoja sketsejä. 

- Juhlijat täyttivät vatsansa maukkaalla riisipuurolla 
ja rusinasopalla. Lopuksi vielä joulupukki piipahti 
ilahduttamassa lapsia. Olisi pitänyt olla kaupungin 
päättäjienkin mukana katsomassa, kuinka paljon 
lapsiperheitä oli liikenteessä!

Mallusjoki tunnetaan erittäin hyvin ympäri ete-
läistä Suomea Takinkääntöviikoistaan. Tapahtuma 
on kyläläisten ykkösjuttu.

- Sen voin ainakin paljastaa, että jälleen ensi kesänä 

järjestämme Takinkääntöviikon. Merkatkaapa siis 
jo kalenteriin 27.7.-2.8. illat varatuiksi, sillä silloin 
suuntana on Mallusjoen seuratalo.

- Takinkääntöviikko on maalaisfestari, jonka tun-
nelmaa ei voi kokea missään muualla. Musiikki on 
taatusti aina laadukasta ja ruoat & juomat maitta-
via. Meille ihmiset tulevat vieraiksemme eivätkä 
asiakkaiksemme. Nautitaan yhdessä hienosta 
tunnelmasta!

Mallusjoki mielessä

- Pidän hienona aivan joka kolkkaa Mallusjärven 
ympärillä. Ajattelen aluetta hienona kulmakuntana, 
jonka selkeä kulttuurillinen, aktiivinen kyläkeskus on 
Mallusjoella. Ainutlaatuisuus perustuu kauniiseen 
luontoon ja idearikkaisiin ja persoonallisiinkin ihmisiin, 
jotka saavat paljon yhdessä aikaan talkoohengellä. 
Näin virkeät pikkukylät ovat nykypäivänä melko 
harvassa.

Anni antaa reipasta palautetta myös kunnanisille 
ja päättäjille.

- Toivon, että kunnanpäättäjät pitäisivät kirkkai-
na mielessään sen voimavaran, mikä Orimattilan 
kylillä on. Kylät eivät ole kaupungin vastakohta. 
Myös päättäjien suunnalta tarvitaan tahtoa pitää 
kylät elinvoimaisina ja kehittää niitä.

- Mallusjoella on vahva kulttuuri, paljon palve-
luntuottajia ja sopiva sijainti muun muassa moot-
toritiehen ja oikorataan nähden

- Moottoritien ja tulevan rautatieseisakkeen lähei-
syys houkuttavat alueelle uusia asukkaita. Kaikki 
myynnissä olleet tontit ovat jo nyt menneet kuumille 
kiville. Alue tarvitsee pikaisesti uuden koulun, mikä 
sekin houkuttaa lapsiperheitä alueelle. Jotta alueen 
lapsille voidaan taata yhdenvertaiset kouluolosuhteet 
muiden kanssa ja ylipäänsä inhimilliset kouluolot, 
tulee koulu tehdä nopeasti ja nimenomaan Jär-
vikunnan alueelle, jota esimerkiksi Henna ei ole. 

Myös koulumatkojen pituus on otettava huomioon 
ja koulurakennuksen merkitys maalaiskylän lapsille 
ja kaikille muillekin harrastus- ja kohtaamispaikkana. 
Näillekin seikoille on päättäjien annettava arvoa 
ratkaisuja tehdessään, mikäli lasten/nuorten eli 
heidän, jotka meistä tulevaisuudessa huolehtivat, 
syrjäytyminen ja hyvinvointi yhtään teemana kos-
kettaa, sanoo Anni topakasti. Onni ja Hilla pitävät huolen, että äidillä riittää kivaa askaretta koko päiväksi kotonakin. 

Osta Orimattilasta!
Tarjolla hyvät palvelut ja reilut kaupat.

Hyvällä yhteistyöllä eteenpäin vuonna 2014.

tt aauuppppppppaatt
Tavataan tapahtumissa ja
yritetään yhdessä:

Rauhaisaa
joulunaikaa

Sillä on väliä mitä pidät jalassasi!

Kunnon jalkineet
on kaiken perusta

Jalat ovat ihmisen peruspilarit. 
Jalkojen päällä ollaankin suurin 
osa ajasta, kun ollaan valveilla, 
silloinkin kun istutaan. Miten ne 
minun jalkani voivat parhaiten? 
Kannattaako niihin satsata jo-
tenkin?

Kysytäänpä asiantuntijalta, jol-
la on vuosikymmenten kokemus 
jalkineista. Kenkätalo Mascotin 
kauppias Kari Viio on sopiva 
henkilö vastaamaan, sillä hän on 
itse myös valmistanut tuhansia 
jalkineita.

- Kyllä kunnon jalkineet merkit-
sevät suurta osaa terveydessä. 
Ei todellakaan ole samantekevää 
millaisilla kengillä tai saappailla 
kulkee. Paras jalkine sopii mu-
kavasti jalkaan, se ei purista ja 
eikä ole liian väljä ja mikä vielä 
tärkeää, että se on nahkainen. 
Nahka on vaan paras materiaali, 
sitä ei ole syrjäyttänyt mikään 
keinotuote.

- Kun jalkineet ovat sopivat, niin 
niissä suorastaan viihtyy. Kun ei 
purista eikä jalka ole luonnotto-
massa asennossa, niin veri kiertää 
jaloissa. Silloin on hyvä olla.

- Jalkineen kärkeen jää tyhjää 
sentti talvikengissä ja pikkuken-
gissä puolisen senttiä. Kenkä on 
myös joustava, eli myötäilee jalkaa 
käveltäessä. Hyvä kenkä kestää 
vuosia kovaakin kulutusta. Se 
maksaa vain muutaman sentin 
päivää kohden, joten se on tosi 
vähän. Laadulla on aina tekijän-
sä, vaikka se kenkä maksaisikin 
satasen nurkkiin.

- Valitettavasti monille aa-
sialaisille kengille ei voi antaa 

muuta takuuta kuin sen ajan, 
kun mennään ulos liikkeestä… 
Suomalainen kenkä on aina 
laadukas ja tehty varta vasten 
suomalaiseen jalkaan. Tämä on 
tärkeä jokaisen muistaa.

Kari neuvoo, että olisi hyvä, jos 
kenkiä olisi 2-3 paria, joita voi-
si vuoroin käyttää. Toiset kengät 
voisivat silloin olla huilaamassa 
ja kuivumassa, sillä nahka imee 
kosteutta. Kuiva kenkä kestää 

sitten taas paremmin käyttöä.

Omia tuotteita

Mascotin alakerrassa on ken-

käverstas, jossa valmistetaan 
omia tuotteita. Mascotti ja Dr 
Wiio -nimisinä tuotteina löytyy 
naisille kävelykenkiä, nilkkureita 
ja saapikkaita sekä miehille pik-
kukenkiä ja talvikenkiä.

- Nahkakengässä on n. 150-160 
eri työvaihetta. Se on laadukasta 
työtä ja hintansa vastaavaa.

Mascotin erikoistuote on huo-
pakengät, jotka ovat saavuttaneet 
suosiota mukavina jalkineina, joita 
voi käyttää sisällä ja kuivilla ke-
leillä ulkonakin.

- Olemme palvelleet täällä Ori-
mattilassa jo 18 vuotta. Masco-

tista löytyy todella paljon erilaisia 
jalkineita koko perheelle. Kannat-
taa poiketa meille tutustumaan, 
ja jos ei löydy sopivia, niin sitten 
mennä muualle. Me myymme vain 
laadukkaita ja kestäviä jalkineita.

- Kiitos kaikille asiakkaillemme 
hyvästä yhteistyöstä. Sana kiirii 
ja palaute Mascotin tuotteista on 
hyvää. Tervetuloa niin entiset kuin 
uudetkin asiakkaat, tehdään aina 
reilua kenkäkauppaa.

- - -
Kari täytti 16.12. pyöreitä vuo-

sia. Onneksi olkoon Orimattilan 
kenkäkauppiaalle!

- Mascotissa löytyy kenkiä jokaiselle. Tervetuloa tu-
tustumaan, Kari suosittaa.
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Asuntokauppa hiipunut Orimattilassa 35% viime vuodesta

- Onko asuntojen hinnat liian korkealla? 
Myyntiajat ovat pidentyneet ja kysyntä hiipunut 
viimevuodesta. Ostajien varovaisuus markkinoilla 
on näkynyt tänä vuonna selvästi asuntonäyttöjen 
vähäisinä kävijämäärinä. Mitä sitten pelätään? 
Yleinen taloustilanne ei Orimattilastakaan kat-
sottuna ole niin huono että kauppaa pitäisi jättää 
tekemättä. Asuntohintojen kuplaa meillä ei ole, 
joskin nousuvaratkin on jo suurilta osin syöty.

Asuntojen hinnoissa tuntuu olevan nyt vallalla 
toteutuviin kauppahintoihin nähden liian kor-
keat pyyntihinnat. ”kun pyyntihinnat nousevat 
korkealle, tulee tavallisesti markkinoille lisää 
myytäviä kohteita ja tarjonta laajenee. Kun tar-
jontaa on paljon, hintojen tulisi joustaa alaspäin, 
mutta näin ei ole käynyt vaan pyynnit roikkuvat 
edelleen korkealla toteumiin nähden” toteaa 
Osuuspankin myyntijohtaja Iikka Laurikainen. 

Kauppojen tilastoseurantojen mukaan Ori-
mattilassa tehtyjen asuntokauppojen määrä 
tammi-marraskuussa on noin 35% vähemmän 
kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Vielä tam-
mi-kesäkuussa tiputusta oli kuitenkin noin 40% 
eli pientä virkistymistä on jo havaittavissa. ” 

Omakotitaloissa myyntiaika on pidentynyt 

viime vuodesta noin kuukaudella ollen tämän 
vuoden kaupoissa keskimäärin 144 päivää, 
nopeimmat on myyty parissa viikossa toisten 
ollessa jo vuosikertakohteita. Keskimääräistä 
liki viiden kuukauden myyntiaikaa kasvattavat 
siis kohteet, jotka kiertävät välittäjältä toiselle 
menemättä kaupaksi. Näissäkään kohteissa 
ei välttämättä ole mitään vikaa, mutta liian 
korkealla myynnin aloituksen pyyntihinnalla 
pilattuina nämä eivät tahdo mennä kaupak-
si enää oikeallakaan hinnalla, myyjä häviää 
näissä tapauksissa aina kun kurkotetellaan 
sitä onnenkantamoista hinnan suhteen. Realisti 
pitää olla jos asunto on tarkoitus myydä eikä 
vain esitellä.

Samana aikana tammi-marraskuussa myyty-
jen asunto-osakkeiden keskihinta putosi 9,5% 
omakotitalojen myyntihintojen hivenen jopa 
noustua. Omakotitaloissa kaupan keskihinta 
oli 1-11.2013 aikana noin 158.000 , mikä oli 
reilun 10.000  edellisvuotta korkeampi, toisin 
myytyjen asuntojen keskikokin oli vastaavasti 
noin 5m2 suurempi. Omakotitalojen hinnoitte-
lussa on erittäin suurta hajontaa kohteittain, 

kunnosta, varustuksesta, tonttikoosta ja si-
jainnista riippuen

Tilastollista hintakeskiarvoa edelleen 
osakkeiden kohdalla nostaa 2012 suurempi 
myytyjen uusien asunto-osakkeiden määrä, 
mikä osaltaan selittää keskihintojen laskua. 
Asuntohintojen tilastollinen keskiarvovertailu 
esim. viime vuoteen on kuitenkin hankalaa ja 
suuntaa antavaa, koska vaihtelu kohteittain 
on valtavaa eikä omakotitaloissa luotettavasti 
voida laskea virallisia neliöhintoja. Hintaero 
osakkeissakin voi olla jopa 1700  per neliö 
riippuen asunnon iästä kunnosta ja sijainnista, 
myös taloyhtiö vaikuttaa hintaan – hyvässä 
maineessa olevat ja hyvin hoidetut yhtiöt ovat 
hinnoiltaan arvokkaampia.

- Uskomme asuntokaupassa näkyviin el-
pymisen merkkeihin, mutta 2012 määriin ei 
nousta vielä 2014 ja hintataso pysynee tämän 
vuoden toteutumien tasolla. Orimattilassa on 
leimallista suuri omakotitalojen kauppamäärä, 
asuinkiinteistökauppojen määrä ylittää tänä 
vuonna osakehuoneistojen kaupan jo toisena 
vuonna perättäin.

- Kannattaa olla realistinen asuntokaupoissaan, 
Iikka sanoo.
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Pakaantie 1 www.ravintolatehdas.fi 
ravintola@ravintolatehdas.fi

Ravintola Tehtaassa
on tuotantokatkos
ajalla 22. - 26.12.
ja ovet avataan
taas 27.12.
klo 15.00. 

Hyvää
Joulua!

FYSIKAALINEN HOITOLAITOS

MUSCULUS
Erkontie 20, 16300 Orimattila

Puh. (03) 777 3860

Sinun hyvinvoinniksesi
                  Pentti Koskimaa
Essi Kekoniemi Johanna Kelokaski

Kuuskytluvulla oli niin hauskaa…
Back to 60s’ veti kivasti poruk-
kaa ja ihan alkuperäiskansaa 
1960-luvulta, ja vähän nuo-
rempaakin mallia oli lähtenyt 
mukaan bilettämään Kehräämölle 
perjantaina 22.11.

Ja mikä hienoa, niin monet 
neidot olivat pukeutuneet mi-
nihameeseen sekä muutama 
karvarinta beatles-tyyliin. Mu-
kana oli myös opettaja Lyytinen 
Villikkalasta.

Musiikki oli just eikä melkein. 
Monet olivat tippa silmässä, kun 
musiikin myötä myös tunteet 
nousivat näkyviin. Se oli sitä 
parasta terapiaa ja nostalgiaa 

moniin vuosiin monille. Onneksi 
kukaan ei huumassa kaatuillut, 
kun kotiinlähtö kiltisti koitti ja 
mentiin kolmannen kerroksen 
rappuja alas…

Mukana oli kolme bändiä, jotka 
revittivät kuin nuoruuden innolla 

konsanaan. Paikkakunnan omat 
pojat joutuivat esityksensä jälkeen 
palaamaan lavalle vielä monta 
kertaa, kun yleisö vaan taputti 
käsiään Freebandille…

Suosiota saivat myös vierailevat 
orkat Five Comets Tampereelta 

ja Peter Helinin bändi Lahdesta.
Noin 99 prosenttia kaikista oli 

sitä mieltä, että tahtoo lisää ja 
uusi Back to 60s’ järkätään ensi 
vuonna. Virhemarginaali tuossa 
prosenttiluvussa on 1 suuntaan 
jos toiseenkin.

Opettaja Lyytinen oli saa-
punut katsomaan, että 
60-luvun nuoriso käyttäy-
tyi kiltisti.

Oman kylän pojat revittivät hienosti. Ari ja veljensä Arto laulavat, vasemmalla bas-
sossa Sami, rummuissa Hanski ja oikealla piilossa kitaristina Esko.

Alfa Mover lataa uudet
Kick up- ja Start up -ryhmät
Nyt on tarjolla uudenlaista liikun-
taa niille, jotka haluavat tehdä 
selvän suunnanmuutoksen lii-
kuntatavoissaan. Se muutos tu-
lee väistämättä johtamaan myös 
uuteen elämäntapaan. Kannattaa 
tutustua mitä Piia Andelin meille 
selvittää ja tarjoaa tammikuusta 
alkaen.

- Vuosia liikunnan ja hyvin-
voinnin parissa työskennelleenä 
kuulen usein: ”En minä voi sinne 
salille tai jumppaan tulla, kaikki 
kuitenkin katsovat kun en osaa 
mitään”.

- Olen tajunnut kuinka vaikeaa 

on ylittää se kynnys, joka salien 
ja muiden liikuntapaikkojen ovien 
edessä on. Näistä asioista sekä 
omasta kiinnostuksestani tervei-
siin elämäntapoihin on syntynyt 
halu perustaa ryhmä, ihan meille 
jokaiselle.

- Se on sellainen ryhmä, jossa 
voi ”harjoitella salaa” omassa 
tutussa porukassa ja samanhen-
kisten ihmisten kanssa, erilaisia 
lajeja kokeillen ja toivottavasti 
saada tai herättää uudelleen 
henkiin se liikkumisen ilon 
tunne, joka on kadonnut tai jo-
ta ei ole ennen ollut, Piia sanoo. 

- Toinen sydäntäni lähellä oleva 
asia on ravinto. En halua edes 
kirjoittaa sitä L-kirjaimella alka-
vaa sanaa, jota joka paikassa 
tuputetaan. Nuoret sairastuvat 
jo pelkästään siitä, kun pitää olla 
johonkin ihmeen muottiin sopiva 
ja syödä sitä tai tätä, ja tuota ei 
ainakaan.

- Mielestäni terveet elämän-
tavat eivät ole rakettitiedettä 
ja mahdollisuus niiden op-
pimiselle kuuluu jokaiselle.  
Niinpä Piia halusi perustaa ryh-
mät, jotka auttaisivat kaikkia voi-
maan paremmin ja liikkumaan, 

ihan missä ja miten jokainen 
itse tahtoo. 

- Liikunta ja omasta itsestä 
huolehtiminen on iloinen asia. 
Itseensä kannattaa aina panostaa, 
se ei mene koskaan hukkaan! Se 
kasvaa hyvää korkoa aina pitkään 
ja auttaa sitten vanhempanakin 
pysymään terveempänä.

- Ja hei, oikein rauhaisaa joulua 
kaikille ja reipasta uutta tulevaa 
vuotta!

 
Pähkinänkuoressa:

- Tammikuun puolivälistä (vko 3) 
toukokuun puoliväliin, 18 viikkoa, 

18 tapaamista.
- Ryhmät nuoremmille sekä 

vanhemmille, huomioidaan myös 
liikunta-aktiivisuus, jos ennestään 
taustalla. Ei vaadi aikaisempaa 
lajituntemusta.

- Tutustumista liikuntalajeihin, 
sekä sisä- että ulkoliikuntaan. 
Lumikenkäilystä kuntosaliin ja 
erilaisiin ryhmäliikuntatunteihin 
sekä harjoituksiin, joita voit tehdä 

kotona.
- Tavoitteena löytää liikkumisen 

ilo ja madaltaa kynnystä uusiin 
lajeihin.

- Ravitsemusohjausta, tervei-
den elämäntapojen löytämistä ja 
niissä pysymistä.

- Mahdollisuus edulliseen ryh-
mäliikunta- ja/tai kuntosalikorttiin 
kurssin ajaksi (ei todellakaan pa-
kollinen).170€/kurssi/hlö.

- Lähde mukaan, anna lahjakortti ryhmään itsellesi tai 
tosi tärkeelle ihmiselle. Se kantaa varmasti pitkälle, 
Piia lupaa.
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Tuimanapsuja
Do dii.. Nyt alkaa olla oikea mei-
ninki. Eetvarttikin aikoo muuttaa 
nimekseen Joulu. Ai miksi? No 
siksi, kun monet nätit tytöt ovat 
panneet paikkansa kuntoon ja 
sanovat sitten, että nyt saa Joulu 
tulla!

* * *
Sitten huonot uutiset. Kuka keksi 
sen Artjärven palvelutalon suuru-
rakan, jossa ensin revittiin lähes 
toimiva palvelutalo tuusannuus-
kaksi ja sitten uusi pytinki tilalle? 
Ei mitään järkeä.

Nyt sitten ei olekaan ns. asiak-
kaita, eli asukkaita niiltä nurkin 
ja uhkaakin taas pakkosiirto kuin 
aikanaan karjalaisia riepoteltiin 
ympäri maata.

Kysyn vaan kenen idea? Tuskin 
on kenenkään fiksun virkamiehen 
tekeleitä.

* * *
Sitten lukijankuva Matinkellarin 
nurkalta otettuna. Lähettäjä lää-
hätti kertomaan, että siinä on nyt 
sitten Hennan johtokeskus. No, 
meikä ei ihan vielä niele sitä, 
sillä ei Palojokeakaan ole vie-
lä kunnostettu. Se on sentään 
ykköshanke.

* * *
Nämä kuvassa laiskalla istuvat 
poikajunkkarit eivät taida saa-
da viralliselta taholta lahjuksia, 
korkeintaan kaupungin avaimen-
perän, kun eivät suostu ruotuun. 
Ei kouluasioissa eikä siinä isossa 
heppuliprojektissakaan. Joulu-
pukki ei poikia unohda, vaan käy 
moikkaamassa.

* * *
Palataanpa vielä takaisin sinne 
Itäkeskukseen, eli Artjärvelle. 
Eetvartin kaverin kaveri kertoi, 
että kaupunki meinasi ostaa sieltä 
Villinrannankujalta jonkun rivita-
lon, joku kaskas-asunto. Tämä 
hyvän tutun tuttu oli sanonut, 
että siinä olisi kyllä lyöty käsi 
kyynärvartta myöten siihen it-
teensä. On kuulemma niin holot-
nasti rakennettu, ettei ruplaakaan 
olisi siihen kannattanut upottaa.

Joku järki on sentään voittanut!
* * *

Taas on se aika vuodesta, kun 
Destian aura-autot runnovat 
pääteitä ja vauhdilla lennättävät 
kaikki sotkulumet päätien vie-
ressä oleville pyöräteille. Ja taas 
järjetöntä touhua. Kyllä se lumi 
aurautuu siististi siihen reunaan, 
kun ajaa sopivalla nopeudella. 
Kiusantekoa tekniselle johtajalle-
kin, joka joutuu aina puuttumaan 
asiaan. 

* * *
Lukijakisassa kysytään, että kuka 
tuttu orimattilalainen on kuvan 
joulupukkina? Toinen kysymys 
kuuluu, että pääsikö pukittamaan 
vai saiko pakit?

Oikeat vastaukset on jätettävä 
torstaitansseissa Kehräämöllä 
miesten vessaan. Pääpalkinto 

annetaan sitten voittajalle. Po-
ronsarviuutetta.

* * *
Tällainen kaunis joulukuusimai-
nen juttu löytyy Sampolasta. Ihan 
näppärä idea, josta voisi antaa 
jonkinlaisen palkinnon keksijälle. 
Lastauslavat hyötykäytössä.

* * *
Meikä sai kaljupääpoimittajalta 
vinkkiä, että menes kattomaan 
netistä mitä Hennasta kirjoitel-
laan. Niinpä, Henna-terveisiä 

löytyy suomi24 keskustelun 
hakuna: Mitä mieltä Henna 
projektista? Tässäpä linkkikin 
valmiina, ei muuta kuin nä-
pyttelet sen www-osoitteeksi: 
http://keskustelu.suomi24.fi/
node/11832379

Selvästi Orimattilan nouseva 
nuoriso on asialla. Eetvartti on sa-
maa mielipuolta Hennavaarasta.

Siellä vilahtelee nimimerkke-
jä Persu ja Ritu Karjalanpiiras. 
Keitä sitten ovatkin, se jäänee 
arvoitukseksi.

* * *
Ei muuta kuin sitten kinkkua ja 
punkkua. Tai jotain muuta pu-
naista tulkkua.

Ilonaista joulua ja hyvää lop-
puvuotta!

E E T V A R T T I
olan. eetvartti@hotmail.com 

Tietokone-APU
Erkontie 12, 16300 Orimattila 

Puh: 045 6778726

www.nic-help.fi
 palvelu@nic-help.fi

Täyttä asiaa
Orimattilasta
Vastaava toimittaja
ja kustantaja:
Reijo Välkkynen,
050 336 8425
ReijoMedia, Yt: 1896706-8
reijomedia@hotmail.com
Raitakuja 1 as 3,
16300 Orimattila

Paino: Satakunnan 
Painotuote Oy, Kokemäki
Jakelu: Lahden Jakelut Oy

JAKELUHÄIRIÖT

03-872 130

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

n. 11.700 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
15.1.2014

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

Palvelemme teitä ma-pe 7-17, la 9-13

 sähköurakointi

 varastomyynti

Särkyjä,
vaivoja, tai 
sairauksia?

www.
parantavavoima.com

Selvänäkijä 
Tuulia Mäntylä
Ajanvaraus 040-4108877

tai tuuma@suomi24.fi

Henk.koht. vastaanotto
Quantia Center, Porvoo

KAIHTIMET, MARKIISIT, 
PYSTYLAMELLIT, VERHOKISKOT, 
PARVEKELASIEN KAIHTIMET ym.
Laajasta mallistosta paikoilleen asennettuna.

Kotiesittely ja mittauspalvelu.

ORIMATTILAN KAIHDIN
Myyntinäyttely: Orionpolku 4

Puh. 03- 777 4183

Helinäntuvan
pikkujoulu-uutisia
Lions-club Orimattila/Leonat 
kutsui lämpimästi Helinäntu-
van asukkaita pikkujoulukahville 
28.11.2013. Nelikymmenpäisellä 
joukolla muisteltiin glögin ja kah-
vitarjoilun lomassa joulun taikaa 
yhteislauluin, jumppahetken ja 
Anna Kaitilan runojen voimin. 

S-market lahjoitti joulutortut. 
Joulupukki ei vielä ehtinyt paikal-
le, mutta tilaisuuden organisoinut 
Jenni Hanhela jakoi mm.omate-
koisia pipareita sisältäneet jou-
lumaistiaispussit ja Anne Rajala 
Oriflamen tuotepaketit kaikille 
kilteille läsnäolijoille.

No, kesä oli talven keskellä, 
mutta joulun muisteleminen ja 

siihen valmistautuminen alkoi He-
linäntuvan valoisissa yhteisissä 
tiloissa. Leonat antoivat apuaan 
myös asukkaiden paikalle ha-
kemisessa ja hoivahenkilöstöä 
osallistui pikkujouluun. Yhteisen 
joulumielen harras hetki valmisti 
mukana olleita vuoden suurim-
paan juhlaan. Tunnelmallista.

Kuva: Jenni Hanhela

Ravintolapäivä maittoi hienosti
Valtakunnallinen ravintolapäivä 
16.11. sai myös Orimattilassa 
otetta, kun Värisilmän pihassa 
porisi soppatykki, josta ihmiset 
saivat ostaa keittoa.

Kaikkiaan annoksia meni reilut 
250 ja kaikki tuotto meni Orimat-
tilan nuorisotyön hyväksi. 

Palaute on ollut tapahtumasta 
hyvää, joten uusiksi näyttää me-
nevän ensi syksynä. Kiitos Väri-
silmälle ja kaikille osallistujille.

Jase Tialan keittämä 
soppa maistui.

Komee on joulun kuusi-
puusta tehty.

- Kylläpä taas Destian lumiaurat heittää lunta pyörä-
tielle mummujen päälle. 

Nämä pojat saavat Eetvartilta ittepäisyysmitalin. Se 
on arvokkain mitali minkä voi eläissään saada. Kuol-
lessaan sitten eri juttu. 

Kuka on kuvan pukki? 
Ihan tuttu juttu.

Väliaikainen johtokeskusko?
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ERKONTIE 6, ORIMATTILA P. 050 552 1705
Joulun aukioloajat: 16.-23.12 ma-pe 10-17, 
la 10-14. (24.12 ja 30.-31.12 suljettu). 

OKARIINA
Sisustus- ja

lahjatavaraliike

Joulupakettiin
laadukkaat kotimaiset 
torkkupeitot ja viltit
itselle, rakkaalle
tai ystävälle.

MUISTATHAN MEILTÄ MYÖS LAHJAKORTIT sekä 
monipuolisesta valikoimasta muistamiset

ystäville ja yhteistyökumppaneille.

Tokkolantie 8, 16300 Orimattila   www.orimattilanputkityö.fi
Palvelemme kaikissa LVI asioissa Päijät-Hämeessä

Puh 010 396777 tai 0400 492 944

Toivotamme
asiakkaillemme
Oikein
lämmintä
Joulua ja
Onnellista
Uutta Vuotta!

Kiitos kaikille asiakkaillemme
antoisasta kuluneesta vuodesta.

kotimaisilla
polttoaineilla

LÄMPÖLAITTEET
LUO JOULU-
LÄMMÖN

Puhelut maksavat kaikkialta Suomesta soitettaessa lankapuhelimesta 0,0828 €/
 puhelu + 0,0595 €/min. matkapuhelimesta 0,0828 €/puhelu + 0,1704 €/min.

Orimattilan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV

• Orimattila, Artjärvi,
 Myrskylä, Pukkila

Erkontie 11, 16300 Orimattila
Puh. 010 257 1558, Fax. 020 357 2584

avoinna ma 10-18, ti-pe 10-16.30

 • Omakotitalot

Hollola, Herrala okt 158,8/176,8 m2

Kiurunkuja 4. 4h,k,s,khh,wc. Uudehko 
omakotitalo, jossa otettu huomioon 
erityisesti lapsiperheen tarpeet, pihalla 
tilaa temmeltää. Talossa tilava kodin-
hoitohuone omalla sisäänkäynnillä 
helpottaa arjen askareissa. Olohuo-
neen takka luo kodikasta tunnelmaan. 
Sovi esittely /Meltti/Orimattila.  
Mh. 235.000 €. 691926

Orimattila, Peltola okt 127 m2

Ohrakuja 3. 5h,k,s,wc. Tilava talo 
peltolan alueelta. Taloa kunnostettu 
vuosien varrella, mm. käyttövedet, 
lämmitysjärjestelmä ja ikkunat sekä 
ovet uusittu. pintaremontilla talosta 
voi laittaa mieleisensä. Sovi Esittely /
Meltti/Orimattila. Mh. 120.000 €.  
 693058

Orimattila, Lintula okt 96,5/151,5 m2

Untamontie 41. 4h,k,s,kph. Hyvässä 
peruskunnossa oleva talo Lintulan pien-
taloalueella. Alunperin talossa ollut kaksi 
huoneistoa, jotka on yhdistetty. Myydään 
määräalana n. 2388 m2 Siivonen/Ori-
mattila. Mh. 137.000 €. 693128

Orimattila, Viljamaa okt 96/210 m2

Pakaantie 31. 3h,k,s,kph,wc. Monien 
mahdollisuukosien talo Orimattilan 
keskustan tuntumassa. Talon alaker-
rassa liike/ toimistotilaa ja pihalla tilava 
autotalli rakennus. Mainio kohde yri-
tystoiminnan ja kotoisan omakotitalo 
asumisen yhdistelmälle, Orimattilan 
keskustan tuntumassa. Varaa itsellesi 
henkilökohtainen esittely. Tämä kohde 
on ehdottomasti tutustumisen arvoi-
nen. Sovi esittely /Meltti/Orimattila. 
Mh. 159.000 €. 688128

Orimattila, Kankaanmäki okt 60/96 m2

Pajakuja 3. 4h,k,s,wc. Kunnostettava 
talo ja autotalli/varasto omalla, 1500 
m2 tontilla. Yläkerrassa 2 makuuhuo-
netta ja vinttitilat. Keskikerroksessa 
keittiö ja kaksi huonetta. Sauna kera 
kellarin erillisen sisäänkäynnin takana 
alhaalla. Siivonen/Orimattila.  
Mh. 79.000 €. 693729

 • Rivi-, pari- ja puutalot

Orimattila, Keskusta rt 96 m2

Kylätie 8 H. 4h,k,s,kph,2wc,autokatos. 
A*. Perheasunto rauhaisalta asuina-
lueelta. Päätyasunnossa tilat II-tasos-

sa. Asunnolla isohko vehreä, ja suojai-
sa etu- ja takapiha, etupihalla terassi. 
Keskustan palvelut alle 1 km, ja koulu 
lähettyvillä! Sovi esittely /Orimattila. 
Mh. 133.000 €. 691915

Orimattila, Tönnö rt 93,5 m2

Askolinintie 2 A. 4h,k,s. E*. Hyvällä si-
jainnilla oleva rivitalon päätyhuoneisto 
toimivalla pohjalla. Loistava kohde, 
vaikka lapsiperhelle. Tähän kannattaa 
tulla tutustumaan Sovi Esittely /Ori-
mattila. Mh. 139.000 €. 690372

Orimattila, Artjärvi rt 74 m2

Salmelantie 7. 3h,k,s. E*. Rivitalon 
päätyhuoneisto, jossa toimiva pohja 
ratkaisu. Artjäeven palveluiden tun-
tumassa. Katettu terassi tuo lisää 
asumis viityvyyttä. Tule tutustumaan, 
varaa itsellesi esittelyaika. Sovi esit-
tely /Meltti/Orimattila. Mh. 64.000 €.  
 691485

Juha Siivonen
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 597 0070

juha.siivonen@op.fi

Jussi Mattila
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 570 2725

jussi.mattila@op.fi

Tarmo Meltti
Myyntineuvottelija
0400 347758

tarmo.meltti@op.fi  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Palvelemme teitä
ma-pe 7.00-17.00

la 9.00-13.00

Tervetuloa
ostoksille!

SÄHKÖASENNUSTYÖT
AMMATTITAIDOLLA

SÄHKÖTARVIKKEIDEN
VARASTOMYYNTI

SISUSTUS-
VALAISIMET

JOULUILOA EDULLISESTI!
 ... 5,00

 .................... 5,00
 ....................15,00

 .............. 9,00

Sytytä kaupungin
kauneimmat jouluvalot!

SISUSTUSVALAISINUUTUUDET JA TARJOUKSET

KYNTTELIKKÖ

7-

18€
PUNA-
TULKKU 13€

Palvelemme
Teitä myös

SUNNUNTAINA
22.12.2013

10-15

5€

JOULUKUUSEN

16-lamppua

Blast

Käsivalaisimet ja otsalamput

Sinua palvelee

Mammuttimyyjä

Olli Kivi

p. 044 540 4000

Mammuttikoti.fi

unelmiesi
koti
odottaa.
Tutustu osoitteessa Mammuttikoti.fi

Talvirengas-
tarjouksia!

www.kakelanrengas.fi

Esim.

Hankook Winter i*Pike 
RS W419
205/55-16   440,-
E

H
R
2

 

UUTUUS!

Orimattilan keskustan
kehittäminen jatkossa
Orimattilan kaupunginvaltuuston 
joulukuun kokouksessa hyväk-
syttiin talousarvio vuodelle 2014. 
Yhtenä investointikohteena lis-
talla oli keskustan kehittämisen 
jatkaminen. Jatkon suunnitelma 
on valmistunut ja se tullaan laitta-
maan nähtäville sekä sitä tullaan 
esittelemään eri ryhmille. Suun-
nitteluvalmius on olemassa ja 
ensi vuonna saneerattava osuus 
toteutetaan kaupunginhallituksen 
erikseen päättämällä tavalla. 

Kaupungin teknisen johtaja 
Tuukka Tuomalan blogista saa 
lisäinfoa ja karttapiirroksia kau-
pungintalo - Käkeläntie ja Kä-
keläntie - Artjärventie välisiltä 
osuuksilta.

Tuomalan blogi löytyy www.
orimattila.fi -sivulta ja sieltä 
ajankohtaista valikosta. Suuret 
tiedostot aukeavat ja niitä voi 
zoomata omalla tietokoneellaan.

Keskustan ilmettä Erkontien 
varrella on jo rakennettu ja nyt 
saatetaan kaikki kuntoon ensi 
vuonna.

15.1.2014Seuraava


