
Orimattilan palvelujen, kaupan, osaamisen ja tapahtumien erikoislehti.

Joka talouteen Orimattilassa,
Myrskylässä ja Pukkilassa.
Jakelupainos n. 11 700 kpl17.12.2014

Taas paljon kivaa, mm.
 Erkillä riittää puuhaa ... s. 3
 Hevososteopatia auttaa..s.8

Suuri iloinen
JOULUKISA
on ratkennut!
- Katso voititko
  Sinä vai kuka ?
Joulukisasta lisää tietoa ja juttua
löydät tämän lehden sivulta 4. 
Joulupukki ja poro kiittävät kilvan
kaikkia osallistuneita ja muutenkin
mukavia. Ollaan kiltisti vieläkin…

A

S-ETUKORTILLA BONUSTA

Erkontie 16
Orimattilan S-market
av. ma-pe 9-18, la 9-15

p. 03-7331 223   

Tarjoukset voimassa 24.12.2014 asti
tai niin kauan kun tavaraa riittää.

Hyvän mielen joululahjat  

24,90

Ihanan pehmeät
LAMPAANVILLA 
TOSSUT 39.90

(49.90)

Puhdas+ 
Kollageeni-tyrni-
marjavoide 50 ml

UUTUUS
9 90

8,90
14,90

ja

Ethän liukastele ulkona?

Nordig Grip
LIUKUESTEET
Helposti kenkään
kiinnitettävät! 

Vivania 
Beauty SHOT
500 ml
Ihon kauneusjuoma.
Lisää nivelten
liikkuvuutta.

16,90

LUOMU
hieronta-
kynttilät

29,90
Anna rakkaallesi lahjaksi nautinnollinen hieronta.

 

 

 

 
 

 
 

 

       

       

      

Puh. 037773111 ORIMATTILAN
URHEILU JA KONE OY  

Tilinhoitopalkkio 4 € / kk, korko 0%. 
Esimerkkilaskelma: Ostos 1000 € tai 10 kk 
maksuajalla 104 € / kk, luottohinta 1040 euroa. 
Edun saat vain Aktiiviraha-kortilla. Aktiiviraha on 
jatkuva luotto, jonka vuosimaksu on 30 € toisesta 
vuodesta alkaen. Todellinen vuosikorko 1500 
eu-ron luottosaldolle on 17,45 % (9/2014), 
kun nimelliskorko on 13,37 %. Luoton myöntää 
Handelsbanken Rahoitus Oyj, kotipaikka Helsinki.

Maksa ostosi 10 edullisessa erässä Aktiivirahalla

Zanussi jääkaappi- 
pakastin ZRB36101WA 
60 cm leveä jääkaappipakastin A+ 
energialuokalla. Jääkaapissa auto-
maattisulatus, turvalasihyllyt, erittäin 
hiljainen: äänitaso vain 40 dB.

ASUS tietokone 
XX751M   
Suurella 17,5 tuuman näytöllä 
ja kahden vuoden takuulla varus-
tettu laatuläppäri. Win 8.1 käyt-
töjärjestelmä, 500GB kiintolevy. 
Liitännät: Kuulokeliitäntä 3,5mm, 
HDMI, LAN, 2x USB 2.0 1 x 
USB 3.0, muistikortinlukija SD, 
MMC, MS  SIEMENS. 

589€

399€

449€

Electrolux EKC6030  
60cm leveä keraaminen liesi 
kiertoilmauunilla.Uunin suuren 
tilavuuden, suuremman leivinpel-
lin ja viiden kannatintason an-
siosta sinulla on enemmän tilaa 
valmistaa suosikkiruokiasi Leveys 
596 mm, syvyys, 600 mm, kor-
keudensäätö 850-939 mm.

ASTIANPESUKONE 
SN44D202SK   
Helppokäyttöinen Siemens astianpe-
sukone 12 hengen astiastolle. Ko-
neessa on VarioSpeed-pesuajan ly-
hennys ja sen energialuokka on A+.  
60cm standardileveys, 4 ohjelmaa, 
3 lämpötilaa, A+ energialuokka.

299€Kultaa!Hopeaa!
alltataaaaa!

OrimattilanHohtokordieriitti!

KuKulultlttaaaeaaaaa!
tta

Ylämaan
Spektroliitti!

Kiveä!

Erikoiskorut

Ohittamaton Lahjapaikka
Koruhiomo / Kivipaja

Korutasku
Kiviukon lahjatoimitukset

Joulupukille alkoivat

aaaatata

!

Kehräämö, Pakaantie 1.
puh. 7878 277

Valtatie 6, Pukaron Paroni 040 511 2969
ma-pe 10-18 la 9-16, joulukuun su 10-16

PakaanPakaaa

Kivestä

käsin!
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Loppusuoralla ollaan

Sen vaan on ihme juttu, kun joulu saa aikaan 
sen hyvän mielen, jolloin kaikki ovat lähes-
tulkoon kavereita keskenään. 

Voisiko se joulu olla ainainen? Ollaan ai-
dosti kivoja ja lämpimiä joka päivä? Eikä siis 
teeskennellä, että nythän on joulu! No, tuosta 
ottakoon jokainen itselleen mitä pystyy.

- - -
Orimattila on aina ollut vauras kaupunki. Voim-
meko säilyttää sen jatkossakin, sen näyttää 
aika. Nyt vaanii muutamia peikkoja, jotka 
voivat suistaa kaupungin talouden.

Pääpeikko on valtio, joka vaatii kunnilta 
monenlaista, mutta samalla leikkaa kaikkia 
tukirahojaan. Kuitenkin ne palvelut pitää pystyä 
säilyttämään.

Yksi piilopeikko on myös Henna, jonka ra-
kentaminen juuri nyt tässä taloudellisessa 
tilanteessa on vailla järkeviä perusteita. Nyt 
tulee nopeasti kehittää Pennalaa ja sinne uu-
sia duunipaikkoja ja sitä kautta mahdollisia 
uusia asukkaita.

Radio Lahti uutisoi joulukuun alussa, ettei val-
tio ole satsaamassa Hennan asemaan. Uutisissa 
haastateltiin liikenneviraston päällikköä, joka 
sanoi, ettei Hennaan ole valtiollakaan rahaa. 

Tiedoksi vaan, että viimeiset 100 vuotta 
suomalainen muuttoliike on ollut kasvukes-
kuksiin. Ei metsään.

Yksi peikko on edelleen myös se, että liikaa 
euroja karkailee pois Orimattilasta. Jokaisen 
kannattaa tosissaan yrittää tajuta, että miten 
ne eurot hyödyttävät Orimattilaa, jotka raaha-
taan Launeelle tai Renkomäkeen? Tästä pitäisi 
ihan järjestää infotilaisuuksia niin kouluissa 
oppilaille kuin vanhemmillekin, meille kaikille. 
Niillä Ladeciin lahjoitetuilla rahoilla saataisiin 
pidettyä vaikka millaisia ”Osta Orimattilasta” 
-tempauksia ja infotilaisuuksia.

* * *
Kaupungin kannattaisi sitä avoinna olevaa 
teknisen johtajan virkaa täyttää nykyvoi-
min. Ihan vaan vinkiksi, että yhdistelemällä 

eri hommia virkamiesten kesken saadaan 
aikaan isoja säästöjä.

* * *
Hyviä uutisia Raitakujalta, jossa rivitalo saa 
uuden katon. 1970-luvulla rakennettu tasakatto 
on muuttunut jo harjakatoksi ja nostaa rivita-
lon profiilin suorastaan komeaksi ja samalla 
myös taloyhtiön ja asuntojen arvo nousee.

Uutta kattoa rakentaa Rakennusliike T. Nä-
räkkä. Pojat ovat tehneet laadukasta työtä ja 
kaikki tapahtuu reippaasti. 

Raitakuja 1 Koivulassa saa uuden komean 
katon. Se on rakennettu Orimattilan poikien 
toimesta ja kattotiiletkin ovat paikallisia 
Ormaxin laadukkaita. Hienoa, näin meillä 
osataan!

* * *
Sitten kiitos tästä vuodesta. On ollut upeeta 
tehdä tätä lehteä ja saada suurimmaksi osaksi 
hyvää palautetta. Joskus joku tietty taho vetää 
hernettäkin, kun tuntee pistoja sydämessään. 
Lehti kun nostaa ”karpomaisesti” epäkohtia 
esille ja antaa rehellistä palautetta.

Olan Extraa-lehdellä on oma paikkansa muit-
ten joukossa. Se on erilainen ja tarkoitus on, 
että sen luettuaan jää hyvä mieli.

- - -
Mukavaa joulun odotusta kaikille. Nautitaan 

olosta ja elosta rauhaisin mielin ja muistetaan 
myös heitä, joilla on taloudellisesti vähemmän. 
Muuten heillä voi olla enemmän.

Reijo Välkkynen
reijomedia@hotmail.com

Hyviä yhteisiä tavoitteita
kaupungin elinkeinotoimessa 
Orimattilan kaupungin elinkeinotoimessa saatiin 
yhdessä kaupungin päättäjien, virkamiesten 
ja yrittäjien kanssa vuonna 2014 hyviä asioita 
eteenpäin.

Valtuusto hyväksyi 2014 kaupungin ja 
yrittäjäjärjestöjen yhteistyönä valmistellun 
elinkeino-ohjelman ja sen tavoitteet vuosille 
2014 - 2016. Tavoitteiden saavuttamiseksi 
kaupunkiin perustettiin myös oma elinkei-
notyöryhmä. Elinkeinotyöryhmään kuuluvat 
kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhal-
tijoiden ohella Orimattilan Yrittäjät ry:n edus-
tajat (3), Orimattilan Pienyrittäjien edustaja (1) 
ja Orimattilan maataloustuottajien edustaja 
(1) sekä Ladecin ja Lahti Regionin edustajat. 
Elinkeinotyöryhmä hyväksyi elinkeino-ohjel-
man keskeisiksi painopisteiksi vuodelle 2015 
yritysten toiminta-edellytysten kehittämisen 
sekä houkuttelevat yritys- ja logistiikka-alueet 
tavoitteineen. Houkuttelevia kehittämisen alu-
eita ovat Hennan Tuuliharjan teollisuusalue, 
Pennala, Sampola ja Orivillen alueet. Myös 
muita elinkeino-ohjelman tavoitteita pyritään 
edistämään monin eri keinoin ja toimenpitein. 
Elinkeino-ohjelma tavoitteineen ja keinoineen 
on kokonaisuudessaan nähtävillä kaupungin 
nettisivuilla.

 
Kaupungin elinkeinopolitiikan ja elinvoimaisuu-
den vahvistamisen lähtökohta voidaan kiteyttää 
seuraavaan elinkeinotoiminnan päämäärään:

”Kaupungilla, samoin kuin yrityksillä, 
on mahdollisuus vaikuttaa kilpailukykyyn-
sä, menestymiseensä ja palvelujen turvaa-
miseen, mikäli se kykenee kasvattamaan 
kaupungin yritystoimintaa, työllisyyttä sekä 
väestö- ja verotulopohjaa”. 

Elinkeinopolitiikan tavoitteena on edistää 
kaupungin elinvoimaa, yritys-toimintaa ja 
luoda yrityksille hyvät toimintaedellytykset 
kaupungissa. Kilpailukykyinen yrityskanta 

tarjoaa kaupunkilaisille työpaikkoja. Ilman 
työpaikkoja ja yrityksiä ei ole palvelujen ra-
hoittamisessa tarvittavia verotuloja. 

Uskonkin, että hyvällä yhteistyöllä Orimattilan 
yrittäjien, yrittäjäjärjestöjen, Ladecin ja Lahti 
Regionin edustajien kanssa saavutamme ne 
tavoitteet, joita olemme yhdessä tulevaisuuteen 
tähtäävälle elinkeinotoimelle ja yritystoiminnan 
edistämiselle asettaneet. 

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta kaikille!

Kimmo Kuparinen
Elinkeino- ja kehittämisjohtaja

Anna perheellesi raitis joulu
Millaisen joulun sinä haluat antaa 
lapsillesi, jota he sitten muis-
televat, kertovat kavereilleen 
ja aikanaan omille lapsilleen? 
Onko se lämmin yhteinen koko 
perheen joulu, josta jää kauniit 
muistot ja hymysuut?

Vai onko se alkoholin pilaama 
joulu, joka satuttaa pitkään? Pa-
himmillaan viinan pilaamat joulut 
jättävät jopa traumoja.

Myllyhoitoyhdistyksessä työs-
kentelevä Sari Niinistö toimii 
kouluttajana Päijät-Hämeessä 
kouluilla ja oppilaitoksissa. Hän 
puhuu nuorille riippuvuuksista ja 
niiden vaikutuksesta elämään. 
Tässä Sarin näkemyksiä miten 
joulu voisi olla ihana juttu ja 
muisto kaikille.

- Suurimmalle osalle joulu on 
perheen aikaa, jolloin voi kiireet-
tömästi viettää aikaa yhdessä. 
Osalle joulun kristillinen sanoma 
on merkityksellinen. Ruoka, juo-
ma, lahjat, kuusi ja kynttilät jne. 
kuuluvat monien joulunviettoon.

Alkoholin käyttö on lisäänty-
nyt, valitettavasti myös jou-
luna. Nykyisin myös monet 
naiset ryyppäävät siinä kuin 
miehetkin. Mistä se johtuu?

- Tasa-arvoistuminen on tul-
lut myös päihteiden ja alkoholin 
kulutukseen. Naisten asema on 
yhteiskunnassa muuttunut mo-

nissa asioissa positiiviseen suun-
taan, enemmän itsenäisyyttä, 
taloudellista riippumattomuutta 
ja enemmän vapaa-aikaa. Al-
koholin kulutus liittyy monesti 
sosiaaliseen elämään, jollekin 
se on stressin poistoa tms.

- Alkoholin kulutuksessa 
ei toivoisi näkeväni tätä tasa-
arvoistumista, koska nainen 
kestää miestä huonommin al-
koholia ja alkoholisoituu myös 
monesti nopeammin.

Suomessa noin 90 prosenttia 
aikuisväestöstä käyttää alkoholia. 
10 prosenttia on alkoholisteja, 
jotka eivät hallitse käyttöään, 
parillakymmenellä prosentilla 
juominen on suurkulutusta, josta 
tulee myös terveys- ja sosiaali-
sia haittoja. Kun alkoholisti juo, 
ei hänelle ole merkitystä onko 
pyhä vai arki, alkoholia juodaan 
aina kun on mahdollisuus ja 
joulun pyhinä monilla on pitkät 
vapaat. Silloin myös ongelmat 
tulevat esille, kun on mahdol-
lisuus pitkään juomaputkeen.

Se riippuvuus

Sari tietää,  että ennen riippu-
vuuden kehittymistä ihminen voi 
päättää, että käyttää alkoholia 
kohtuullisesti niin, että ei humal-
lu. Kun riippuvuus on kehitty-
nyt, eli on kyse alkoholismista, 

hallinta ja hillintä harvoin enää 
onnistuu.

- Silloin on ainoa vaihtoehto 
olla kokonaan juomatta, jos on 
muutokseen motivoinut ja saa 
tilanteeseensa apua.

- Kaiken kaikkiaan joulun py-
hiä voisi enemmänkin juhlistaa 
ilman päihteitä ja luoda juhlan 
tuntua ruualla, yhdessäololla, 
alkoholittomilla juomilla jne. Ei 
alkoholin tarvitse kuulua aina 
juhlaan. Kymmenisen prosenttia 
suomalaisista on kokonaan rait-
tiita ja aivan varmasti he nautti-
vat pyhistä vähintään yhtä paljon 
kuin alkoholin kuluttajatkin.

- Jos alkoholia haluaa käyt-
tää, on syytä huomioida lap-
set ja välttää lasten seurassa 
humaltumista. Lapset kokevat 
itsensä turvattomaksi huma-
laisen aikuisen seurassa Sarin 
mielestä muutama lasillinen 
vaikka viiniä ruuan kanssa tai 
lämpimät glögit eivät aikuista 
humalluta. Humalajuominen on 
aina haitaksi niin juojalle itselleen 
kuin läheisillekin.

Jos kotona on alkoholiongel-
mia, niin mitä pitää tehdä?

- Riippuvuudesta kärsivälle ih-
miselle kannattaa tarjota mah-
dollisuus lähteä hakemaan apua 
juomiseensa. Läheisten ei pidä 

suostua sijaiskärsijöiksi ja huo-
noa kohtelua tai väkivaltaa tms. 
ei pidä sallia, vaan tarvittaessa 
on pidettävä kynnys matalana 
myös läheisten hakea apua. 
Alkoholistin käytös vaikuttaa 
aina koko perheeseen.

- Joulun aikaan olisi hyvä, jos 
alkoholistiperhe saisi tukea ja 
apua esim. sukulaisilta niin et-
tä lapsillekin voitaisiin turvata 
päihteetöntä joulua. 

- Alkoholistia ei pidä myös-
kään suojella salaamalla ongel-
maa ympäristöltä, koska se vain 
pahentaa tilannetta. Kannattaa 
avoimesti tunnustaa tilanne ja 
lähteä hakemaan apua koko 
perheelle.

- Joulu on monille vuoden 
kohokohta ja erityisesti lapset 
odottavat kovasti joulua. Jotta 
lasten muistot juhlasta olisivat 
hyviä, kannattaa lapsilleen tarjota 
raitis joulu ja harrastaa lasten 
kanssa ulkoilua, pelata jne. Jos 
aikuiset käyttävät alkoholia, kan-
nattaa muistaa, että jo muuta-
man annoksen jälkeen aikuisen 
käytös muuttuu lapsen silmissä 
ja turvattomuuden tunteita ei 
soisi kenenkään lapsen jouluna 
saavan kokea.

- Pidetään siis juomat kohtuu-
dessa tai kokonaan pois perhe-
juhlista ja nautitaan elämästä 
jouluna ilman päihteitä.

- Oikein hyvää joulumieltä, lämmintä yhdessäoloa 
ja valoa vuoden pimeimpään aikaan toivon kaikille 
lukijoille, Sari toivottaa.
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Hengähdä hetkeksi.

Tarjolla glögiä, 
kahvia ja piparia

la 20.12. 
Tervetuloa!

Jokainen 
rakastaa lämpöä.

Hyvä olo näkyy.
Se löytyy pehmeästä paketista.

www.ruskovilla.fi

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

T E H T A A N M Y Y M Ä L Ä

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

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

KORUTASKU
Kehräämöllä
Pakaantie 1
Orimattila
7878 277Ohittamaton LAHJAPAIKKA!

Lahjavinkit

kivestä

käsin:
Lahjavinkit

kivestä

käsin:

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

Parturi-
Kampaamo Anne

Meiltä lahjakortit jouluun
ja muihin muistamisiin!

Kiitämme kuluneesta vuodesta
ja toivotamme asiakkaillemme

Hyvää Joulua ja
Värikästä Uutta Vuotta!

tamisiin!

Kukka- ja Hautauspalvelu
Henriikka Oy

 Liiketalo Erkontähti, Niementie 2, Orimattila
p. 777 8160 Av: ma-to 9-17.15 pe 9-18 la-su 9-14

Orimattila - Artjärvi - Kuivanto - Myrskylä
- Pukkila - Lahti ym. paikkakunnat

- Laadukkaat sisustus- ja
lahjatavarat - kynttilät -

Aisti joulun kauneus

Tehdään yhdessä kaunis Joulu!
– Hyvää palvelua lähellänne –

- Tule runsaaseen
 kukkaloistoon
- Kauniit asetelmat

- Joulukorit
- Ruukku -ja
 leikkokukat

Erkillä riittää puuhaamista eläkkeelläkin:

Tämä on ihmisen paras olotila

Olan Extraa tiedusteli mitä 
kuuluu Erkki Kiviselle, joka 
lokakuun alusta on ollut vapaa 
Orimattilan kaupungin hom-
mista. Hänellä on takanaan yli 
35-vuotinen työrupeama kau-
pungilla. Se alkoi vuonna 1978 
ensin rakennusmestarina, sitten 
rakennustarkastajana vuodesta 
1980 vuoteen 1993, jolloin Erkki 
valittiin Orimattilan Vuokratalot 
Oy:n toimitusjohtajaksi.

Yhtiö oli silloin niin sanotusti 
”kiikun kaakun” -kunnossa ja 
Erkki joutuikin ensi töikseen 
rakentamaan uuden toiminta-
konseptin. Nyt Vuokratalot Oy 
on oivassa tuloskunnossa ja 
pyörittää Orimattilan kaupun-
gille taloudellisesti mitattuna 
positiivista hyvää noin 700.000 
euron edestä per vuosi.

- Olihan se alkuaikoina vaikeaa, 
kun ei ollut rahaa edes vuokra-
asuntojen tapetteihin, kun piti 
tehdä pikku remonttia, Erkki 
muistelee.

- Rakennustarkastajana pääsin 
jo tavallaan tutustumaan kau-
pungin vuokrakohteisiin, kun 
niitä rakennettiin ja saneerat-
tiin, joten siitä oli hyvä jatkaa 
Vuokratalot Oy:n palveluksessa.

Vuonna 1972 Vimpelistä Ori-
mattilaan muuttanut Erkki oli 
ensin timpurina Rakennusliike 
Olavi Järvisellä ja Orimattilan 
Betonissa, josta sitten lähti lu-
kemaan rakennusmestariksi.

Hän on osallistunut Orimatti-
lan rakentamiseen siis monella 
tavoin. Yksi tehtävistä oli myös 
kymmenvuotinen pesti Orimat-
tilan Osuuspankin hallituksen 
puheenjohtajana vuosina 2004-
13, jona aikana kaupunki on ra-
kentunut nykyisiin mittoihinsa.

Vuokratalojen toimitusjoh-
tajana Erkki vastasi noin 850 
vuokra-asunnosta. Hänen toi-
mitusjohtajakautenaan raken-
nettiin Käkelään nykyaikaiset 
palvelutalot Marttila ja Erkkilä 
sekä viime vuonna Artjärvelle 
valmistunut palvelutalo. Hän on 
ollut perustamassa myös Orimat-
tilan Yrityskiinteistöt Oy:tä, joka 
on tukenut Orimattilaan tulevaa 
yritystoimintaa rakentamalla 
toimitilat Orfer Oy:lle, Euro-
kankaalle sekä Allu Finlandille 
sekä Stopteltoille.

”Kivis-Erkki” tunnetaan kan-
sanmiehenä, jonka kanssa pär-
jää. Mies kun ei ole koskaan 
ollut mikään byrokraatti, ja tekee 
aina sen minkä lupaa. Reilu po-
hojalaane.

Lenkkeilyä,
traktoreita…

Tänään mies viettää ansaittua 
vapaata ja voi häärätä mielihar-
rastustensa parissa. Ei ole kiirus, 
mutta ei ole tekemisenkään puu-
tetta. Aina on jotain menossa.

Liikunta on aina ollut Erkille 
sydämen asia. Viisikymppisenä 
hän aloitti reippaan lenkkeilyn ja 
on osallistunut peräti 30 täyspit-
källe maratonille. Paras aika on 
kelpo luokkaa 3:45:00.

- Juoksuharrastus on voima-
vara, että olen jaksanut tehdä 

töitä ja pysyy kunto hallinnassa. 
Mitään aikatavoitteita ei minulla 
ole koskaan ollut, vaan olen ty-
kännyt juosta ja kokeilla rajojani.

- Kerran Helsinki City Marato-
nilla olin niin kovilla, että ensi-
apuryhmä meinasi keskeyttää 
juoksuni, mutta lupasin heille 
kävellä maaliin, kun oltiin jo 35 
kilsan kohdalla. No, juostahan sitä 
piti eikä kävellä, ja maalissa olin 
aivan puhki, Erkki naureskelee si-
sujuoksuaan. Maraton oli alkanut 
iltapäivällä +26 asteen helteessä 
ja silloin meni monen muunkin 
nestetasapainot sekaisin.

- Tukholman maratonille olen 
osallistunut kerran. Silloin oli 
lämpöä +4 astetta ja vettä satoi 
koko ajan. Edellisenä vuonna 
siellä oli ollut hirvittävä helle 
maratonin aikana.

Vuonna 2016 mielii taas Hel-
sinki City Maratonille. Se on 
jo tavallaan päätetty juttu ja 
sitä ei estä mikään, jos miestä 
vähääkään tuntee. Kuivannon 
kympinkin kiertänyt ties kuinka 

monta kertaa.
Erkki oli mukana myös Jymyn 

koripallotoiminnassa, kun omat 
pojat Jere ja Okko pelasivat seu-
ran riveissä. Koripallojaoston 
puheenjohtajana hän toimi 13 
vuotta. Se on ollut hyvää työtä 
nousevan nuorison puolesta, 
sillä jokainen aktiiviliikunnassa 
mukana oleva nuori useimmiten 
pärjää myös elämässään.

Traktorit on toinen Erkin iso 
juttu. Hänellä on tälläkin hetkellä 
viisi vanhaa traktoria, pari kotona 
ja kolme Sampolan hallissa. Niitä 
hän remontteeraa.

- Olin 10-vuotias, kun meille 
kotitilalle ostettiin Valmet 33. 
Se oli hieno peli, johon ihastuin. 
Traktorit ovat aina kiehtoneet, 
vaikka varsinainen työni on ol-
lutkin muuta.

Parasta aikaa on työn alla 
Valmet 33 vm -58, moottori 
levällään. Ensin liikkuvat osat 
vaihtoon ja sitten se pitää saada 
ajokuntoon.

- Valmetin koneremppaa teen 

aina kun ehdin. Työn alla on myös 
Zetor vm -56, josta olen saanut 
jo nousemaan piipusta mustaa 
savua, Erkki heittää.

- Halkoja kuskaan kotiin ”Nuf-
filla”, jonka myös olen kunnos-
tanut. Lämmitän kotitaloa puilla 
ja joka päivä lämpenee myös 
sauna. Onhan se mukavaa, kun 
on itte hommannut puut omalla 
traktorilla kotiin. Unelma on viedä 
traktorikuorma tavaraa mökille 
Kiuruveelle, jonne on matkaa yli 
400 kilometriä.

Ei ole miehellä tekemisen 
puutetta. Osansa saavat myös 
lastenlapset, joille Erkillä riittää 
myös aikaa, usein liikuntaan 
liittyen.

- Minulla on aina ollut hyvät 
unenlahjat, ei edes työasiat nii-
tä koskaan vieneet. Jos kaikki 
lahjani olisivat yhtä hyvät kuin 
unenlahjani, niin olisi täydelli-
nen ihminen, Erkki naurahtaa 
ja kertoo, että opettelee vielä 
vapaana oloaan. Sitä ihmisen 
parasta olotilaa.

- Tekemistä riittää aina, minulla ei ole vapaa-ajan ongelmia, Erkki sanoo.

Kantrikulkueessa 2012 nähtiin Erkki ja Nuffi. Ja itte tehty uusi peräkärry.
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Avoinna ma-pe 10.00 – 16.30

Meillä saat henkilökohtaista 
palvelua konttorissa, puhelimitse, sähköpostitse tai verkossa. 
Asiantuntijamme auttavat Sinua kaikissa pankkipalveluissa.

Valmis vaihtamaan Säästöpankkiin?

Jätä yhteydenottopyyntö osoitteessa:
www.saastopankki.fi /myrskylansp

Tai piipahda konttorissamme 
Erkontie 13 kun sinulle sopii.

Voit myös soittaa meille numeroon 
010 441 7220 ja kysyä lisää.

Tervetuloa Säästöpankkiin

Puhelujen hinnat, lankapuhelimesta 0,0828 €/puhelu + 0,059 €/min, matkapuhelimesta 0,0828 €/puhelu + 0,170 €/min

Osta Orimattilasta!
Tarjolla hyvät palvelut ja reilut kaupat.

Hyvällä yhteistyöllä eteenpäin vuonna 2015.

ppp

Tavataan tapahtumissa ja
yritetään yhdessä:

Rauhaisaa
joulunaikaa

Viikko vielä jouluaattoon
Orimattilan joulunavaus sujui 
mallikkaasti marraskuun lopulla. 
Väkeä oli runsain joukoin liik-
keellä ja joulupukki ihastutti 
varsinkin lapsia. Kehräämöllä 
oli väkeä pilvin pimein, kun 
joulupuuro ja joulumyyjäiset 
kiinnostivat noin 500 kävijää.

Tänään keskiviikosta 17.12. on 
jouluun aikaa viikko. Aatto on jo 
lähes ovella ja viime hetken jou-
luvalmistelut ovat käynnistyneet. 
Moni on jouluaan rakentanut jo 
koko joulukuun.

Nyt on mahdollisuus vielä 
joululahjaostoksille, ja mieluusti 

tänne omaan Orimattilaan, jotta 
ne eurot rakentaisivat täällä sitä 
yhteistä hyvää kaikille.

Viikonloppuna monet kaupat 
ovat auki myös sunnuntaina. 
Kannattaa lähteä kaupoille ja 
bongata hyviä lahjaideoita. 
Keskustan alueen kaupoissa 
ja erikoisliikkeissä löytyy, myös 
muualla Orimattilan liikkeissä, 
Ruskovilla ym. kannattaa muis-
taa, kun funtsii lahjajuttujaan.

Kehräämöllä on joulumyy-
jäiset la-su, ja lauantaina on 
joulukahvituskin. Siellä on 
lahjatavaraliikkeissä paljon 

kivoja tuotteita. Käsityövakka 
suorastaan pursuaa orimattila-
laisten kädentaitajien laaduk-
kaita tuotteita.

Sunnuntaina vietetään Kynt-
tiläpajassa lasten joulutapah-
tumaa klo 12-15. Silloin on 
lapsilla mahdollisuus askarrella 
parafiinistä joulukoristeita, jot-
ka laitetaan sitten Kynttiläpajan 
joulukuuseen näkyville. Joulu-
pukkikin on mukana, luvassa 
myös pikku jouluista tarjoilua. 
Pihassa on ponitalutusta, joten 
ihan kivaa riittää moneen me-
noon, myös aarteenetsintää.

Kehräämöllä oltiin joulupukkia vastassa. Monet lapset tenttasivat joulupukkia 
joulunavauksessa ja muistuttivat, että varmasti joulupukki tulee sitten heillekin.

Paras joulumieli Orimattilasta!

Joulupukki tapasi yllättäen muorinsa 
Sähköasennuksessa. Muori ihmetteli, 
että miksi ukko tuoksuu hajuvedelle? - 
Kaikki naiset halusivat aina halata, siis 
vanhemmat naiset, joulupukki selitteli.

JOULUKISA   
ratkesi ja voittajat arvottiin

Orimattilan kauppojen ja liikkeitten joulukisassa etsittiin kirjaimia 
kauppojen ja liikkeitten näyteikkunoista ja niistä muodostui joului-
nen teksti, eli iskulause: Paras joulumieli Orimattilasta!

Joulukisassa voittivat:
Seppälä Orimattila, lahjakortti 30€, Annika Salo.
Parturi-kampaamo Hairlekiini, 35€ lahjakortti, 
Hanna Ruotsalainen.
Ravintola Tehdas, 50€ lahjakortti, Tuomas 
Lempiäinen.
Tukkatiimi, hiustenleikkuun lahjakortti 40€, 
Arvi Anttila.
Hellimö, 30€ lahjakortti käsiparafiinihoitoon, 
Helena Kainulainen.
Musti ja Mirri, 30€ lahjakortti, Tuula Päivä.
Parturi-kampaamo Studio K, Paul Mitchell 
-tuotepaketti 50€, Liisa Myllylä.
Orimattilan Verhokulma, 30€ tuotepaketti, 
Saimi Mäkelä.
Kukka- ja Hautauspalvelu Henriikka, 40€ 
joulukori/istutus, Satu Koivisto.
Parturi-kampaamo Lilja Halme, 30€ lahjakortti, 
T. Päivärinne.
Mannatori, 30€ lahjakortti, Miikka Rantanen.
Parturi-kampaamo Riitta Lonka, 30€ tuote-
paketti, Anne Lehtonen.
Kivipaja Korutasku, 50€ tuotepaketti, M-L Lehto.
Alfa Mover, 50€ lahjakortti, Raija Lapilainen.
Kynttiläpaja Maria Drockila, 50€ tuotepaketti, 
Martti Siira.
Parturi-kampaamo Anne, 50€ tuotepaketti, 
Pia Forss-S
Huoltoasema Uuttu Oy, 50€ auton sisäsiivous, 
Risto Ahola.
Sähköasennus Oy, 30€ tuotepaketti, Jere Mattila.
LähiTapiola, 2 kpl ensiapulaukkuja, Joonatan 
Pöyry ja Samu Järvelä.
Akku ja Varaosa, 30€ lahjakortti, Roope Mattila.
Värisilmä, 50€ käytävämattolahjakortti, Mika 
Verho.
Siwa, 40€ tuotekori, Ira Rantanen.
Orimattilan Näkökeskus, 50€ lahjakortti, Miisa 
Siven.
Veikon Kone, jäätelökone, arvo 89€, Helmi 
Pekkala.
VahvaTassu, 30€ lahjakortti, Jorma Mälkiä.
Kuumakuppi, 30€ kahvi+munkkilappuja, Mikko 
Lehtonen.
Kirpputori Piparuuti, myyntipöytä 2 vko, arvo 
54€, Irja Aalto.

Sarin Kauneussalonki, 50€ lahjakortti, Heljä 
Haakana.
S-Market, 30€ lahjakortti, Tiina Virtanen.
Lounaskahvila Sokuri, pihvilounas kahdelle, 
arvo 30€, Tarja Ahola.
Kenkätalo Mascotti, 50€ lahjakortti, Jorma 
Mäkelä.
Terveyskauppa Care, 50€ lahjakortti, Pekka 
Jantunen.

Onneksi olkoon voittajille ja kiitos kaikille osal-
listuneille, joita oli 453 henkilöä. Jonkin verran 
oli veikkailtu iskulausetta, mutta suurin osa oli 
vastannut oikein.

Arvonta suoritettiin 10.12. ja onnettarena toimi 
Veera Ihatsu. Voittajille on ilmoitettu henkilökoh-
taisesti, että palkinnon voi noutaa 17.12. alkaen 
ko. kampanjaliikkeestä jouluun mennessä.
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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!

Käkeläntie 11,
Orimattila
Varaa aikasi
040 705 9098

www.sarinkauneussalonki.fi

Tehokkaat
KASVOHOIDOT

Lahjakortit
- jalka- ja käsihoitoihin sekä
 rentouttavaan kuumakivihierontaan

GERARD´S
 MEIKIT

70€alk.

-30%

Ormaxin tehdas
sai tunnustusta

Palkitut Ormaxin osaajat ja 
Braas Monierin edustajat. 
Vasemmalta Juha Hirvo-
nen (tuotannon työnjohta-
ja), Burkhard Theuerkauf 
(Industrial Director), Lasse 
Kortelainen (tuotanto), 
Gerhard Muhlbeyer (Glo-
bal Industrial Director), 
Atte Räihä (kunnossapito), 
Juha Lilja (sähkömies), 
Elviira Kupiainen (labo-
ratorioharjoittelija), Jarno 
Lehtinen (kunnossapi-
don työnjohtaja), Jouni 
Kalenius (tuotanto), Sami 
Kaartti (logistiikka), Anne 
Kilkki (lähettämö), Olli-
Pekka Masko (logistiikka), 
Teemu Ahola (tehtaan-
johtaja), Jani Rantanen 
(tuotanto), Timo Kallio-
niemi (tuotanto) ja Mauri 
Papinaho (logistiikka)

Tämä patsas komeilee 
nyt Ormaxissa. Ollaan 
maailmanluokkaa.

Braas Monier -konserniin kuuluva 
orimattilalainen Ormaxin kat-
totiilitehdas sai konserniltaan 
kiitosta ja tunnustusta. Ormax 
noteerattiin ja se nousi maa-
ilmanluokkaan Braas Monierin 
tehtaitten joukossa, joita on 
mm. Pohjoismaissa, Saksassa, 
Venäjällä ja Puolassa. (voisi eh-
kä mainita 107 tehdasta, 27 eri 
maassa tai että tehtaita on 107 
maailmanlaajuisesti)

- Maailmanluokkaan pääsemi-
nen edellyttää hyvää tietotaitoa 
monin tavoin, selvittää Ormaxin 
tehtaanjohtaja Teemu Ahola.

- Olemme jo aiempina vuosina 
saaneet pronssia vuonna 2011 
ja kultaa tuli 2012. Nyt sitten 
noustiin maailmanluokkaan. Se 
on hieno tunnustus konsernilta 
meille orimattilalaisille, kiittelee 
tuotannon työnjohtaja Juha Hir-
vonen.

Kriteereinä maailmanluokkaan 
pääsemiseksi vaaditaan, että teh-
taan käyntiasteen tulee olla yli 
80 prosenttia. Sitten mitataan 
tuottavuutta, eli paljonko tehdään 
tiiliä per miestunti. Lisäksi arvoa 
nostaa alhainen hylkyprosent-
ti, eli tuotanto tekee laadukas-
ta jälkeä. Yksi kriteeri on myös 
työturvallisuus, jossa ei saa olla 
työtapaturmia mukana.

- Me täällä Ormaxissa olemme 
täyttäneet hyvin nuo Braas Mo-
nierin asettamat kriteerit ja siksi 
meidät palkittiin maailmanluokan 
tunnustuksella. Se on hieno juttu, 
Teemu kiittelee.

- Meillä on osaava henkilökunta 
ja erittäin hyvä yhteistyöhenki. 
Ja teemme vain laadukkai-
ta tiiliä, jotka sopivat katoille 
suomalaiseen maisemaan ja 
ulkomaillekin.

- Ormaxin henkilökunta haluaa 
ja osaa kehittää ja kehittyä. Siinä 
sen juju on, Teemu paljastaa.
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ORIMATTILAN AKKU JA VARAOSA Oy
Kärrytie 4. Puh. 040-584 2831

Tarjoukset voimassa jouluun saakka.

Lahjavinkkejä

8990  8900  
Kaasupoltin 
mini + 
3X 660ML 
Kaasusäiliö

Lämpömittari
sisä/ulko langaton

Ylläpito-
laturit alk.

Lahjakortti
on aina sopiva lahja.

Lokerikko 
510x325x65 
(uistin)

2590  2590  

1690  1690  

Työkalusalkku 
1/4&1/2” 89-os.

1590  1590  

Perjantaina 19.12. 
jaamme 200 kpl 

heijastimia
kaupan päälle.

2990  2990  
Muista tarkistaa autosi valot ja
pyyhkijät ennen jouluajeluja.
Yleismallin sulat alk. 3,00€/kpl
merkkikohtaiset alk. 35,00€/pari.

Fysioterapeutti OMT
Auli Auvinen

UUTUUS! 

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

0400 497 585

20.-21.12.
Kehräämön

JOULU-
MYYJÄISET
* Mukana joulumyyjiä, paljon

kivoja lahjaideoita liikkeissä!!

JOULUINEN 
KAHVITUS
Puotikujalla

Lauantaina 20.12. klo 10-14

Su klo 12-15 parasta palvelua
ja reipasta joulumeininkiä, mm.
Lasten iloinen joulutapahtuma
Kynttiläpaja Maria Drockilassa.

Monet liikkeet ovat palvelevat la-su.
Lahjatavaraliikkeistä ovat avoinna mm.
Kivipaja Korutasku, Käsityövakka,
Pitsitupa ja Kynttiläpaja Maria Drockila...

Toivotamme
kaikelle kansalle
Rauhaisaa
joulun aikaa
ja hyvää
Uutta Vuotta!
Kehräämön väki

Joulu on myös
kukkien loistoa

Tanja Syrjäläisen esittelemät kukkakimput ovat suosittuja, värejä on runsaasti. 
Joulu on kauniit kukkansa ansainnut.

Tuli piipahdettua Henriikassa, 
jossa oli perinteinen itsenäi-
syyspäivän glögitarjoilu. Samalla 
kurkistettiin joulun kauneuden 
kukkatarjontaan.

Ammattitaitoinen henkilökunta 
taikoi mitä ihanimpia kukkasi-
dontoja, jotka sopivat jokaisen 
joulukodin juhlistamiseen.

- Kukat tuovat ilon perinteen 
ja lämmön kotiisi, sanoo Arja 
Leppäkorpi-Viitanen Henrii-
kasta.

- Kukka on oivallinen lahja 
muistaa läheisiään, ne sopivat 
joulun aikaan myös liikelahjoiksi. 
Kukka on aina ihana tapa kiittää 
ja ilahduttaa.

Arja kertoo, että joulun värit 
voivat toki olla muutakin perin-
teisen punaisen rinnalla.

- Lämmin ja pehmeä persikan 
väri, herkkä valkoinen, sielukas 
lila rakkaudella sekä sininen aut-
tavat sanat avautumaan, Arja 
luo mielikuvaa värien kanssa.

Henriikassa on juuri nyt kaik-
ki joulukukat parhaimmillaan. 
Kukkien väriloistoa löytyy ja 
mitä ihanimpia asetelmia, joi-
ta on kymmeniä erilaisia. Ne 
on kaikki tehty Henriikassa ja 
taatusti kestävät pitkään kaunii-
na. Kannattaa poiketa ihastele-
maan ja voi esittää myös omia 
toiveitaan mitä haluaa omaan 
kukkakoriinsa tai asetelmaan.

Myös perinteiset joulutähdet, 
hyasintit, amaryllikset ja muut 
joulukukat kutsuvat tutustumaan.

Vinkkejä lahjaostoksille...

Viime kesänä BrunoVassari -tuotemerk-
ki saapui Suomeen ja Orimattilaan, Sarin 
Kauneussalonkiin. 

-  BrunoVassari on vuonna 1984 perustettu 
espanjalainen kosmetiikka-alan yritys. Tuote-
kehitystä on tehty paljon yhdessä kuluttajien 
sekä asiantuntijoiden kanssa ja tuloksena 
on syntynyt laadukas kosmetiikkabrändi, 
selvittää Sari Mattila.

- Suosittelen lämpimästi tehokasta Double 
Mask Lift Ox -kasvohoitoa. Se on tutkitusti 
osoitettu olevan tuloksellinen. Tuotteissa 
käytetään viiniterapiaa, eli viinirypäleen 
uutteita. Ne sisältävät aineosia, jotka vai-
kuttavat ihon juonteisiin ja ryppyihin. Se on 
kiinteyttä kohottavaa, jolloin kasvojen alueen 
iho tasaantuu.

- Kasvonkohotushoito on joka naisen 
etuoikeus, joten varaa aikasi mullistavaan 
uutuushoitoon nyt. Tämä BrunoVassari kas-
vohoito sopii vaikka joululahjavinkiksi, myös 
itselleen. Hinta on 90 euroa ja jos ostaa vii-
den kasvohoidon sarjan, niin saa jalkahoidon 
ilmaiseksi, Sari sanoo.

- Kannattaa käydä katsomassa kasvohoitovi-
deo nettisivuiltani: www.sarinkauneussalonki.fi

- Toki muitakin lahjaideoita on tarjolla, 
laadukkaita hoitoja ja tuotteita.

BrunoVassari valloittaa
Sopii lahjavinkiksi

- BrunoVassarin tuotteet sopivat myös suomalaisille naisille. Ne 
ovat laadukkaita ihan oikeesti, Sari sanoo.
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Tuttu taksimies valittiin
Vuoden Sisukkaaksi 2014
Orimattilan Pienyrittäjien Vuo-
den Sisukas 2014 valinta osui 
taksiautoilija Yrjö Haakanaan. 
Hän on syntyperäisiä Orimattilan 
poikia ja asunut lapsuutensa Vi-
renojalla, nykyisin mies starttaa 
hommiinsa Tönnönmäen alta.

Yrjö aloitti taksiautoilijana ensin 
silloin tällöin viikonloppukuskina 
vuonna1973 ja sitten vakituisesti 
kuskina 1977 syksyllä. Autoilu- 
ja palvelutyöt tuntuivat muka-
valta, joten Yrjön oma taksiyritys 
aloitti 1984 marraskuun alussa. 
Tänä vuonna siis tuli 30 vuotta 
täyteen yrittäjänä.

Kun Orimattilan Pienyrittäjät ry 
aloitti toimintansa vuonna 1991, 
niin Yrjö Haakana oli mukana 
sitä perustamassa. Hän koki jo 
silloin, että yhteistyössä on voi-
maa ja asioita saadaan porukalla 
paremmin esiin ja toimimaan.

- Pienyrittäjällekin edunval-

vonta on tärkeää, ja kun meitä 
samanhenkisiä oli muitakin, niin 
siitä se lähti yhdistystoiminta 
lähti liikkeelle, Yrjö selvittää.

- Tämä valinta Sisukkaaksi 
tuntuu hämmentävältä, kun 
ei sitä osannut odottaa omalle 
kohdalleen. Olen ollut melko ak-
tiivisesti mukana Pienyrittäjien 
toiminnassa. Alkuvuosina olin 
tilintarkastajana ja nyt olen 
pyrkinyt käymään kokouksis-
sa. Myös yhteisillä reissuilla ja 
pikkujouluissakin olen joskus 
käynyt. Työ asettaa omat eh-
tonsa, joten sen mukaan pitää 
aina mennä.

Yrjön mielestä Orimattila on 
erittäin hyvä paikka yrittää, töi-
täkin on piisannut toistaisek-
si. Tosin juuri nyt lama puree 
taksinkäyttöönkin, kun ihmiset 
säästävät lähes kaikissa asi-
oissaan.

- Orimattilan kulkuyhteydet 
ovat hyvät joka puolelle. Pääs-
tään joustavasti ja nopeasti mo-
neen suuntaan, myös Lahteen 
ja pääkaupunkiseudulle.

- Olen aina tykännyt taksimie-
hen hommista. Asiakkaat ovat 
mukavia ja usein tuttujakin. On 
se kiva jutella heidän kanssaan 
päivänpolttavista aiheista, ja 
kahta samanlaista päivää ei 
näissä hommissa ole.

- Päivääkään en vaihtaisi pois, 
toteaa Yrjö ihan Tapsa Rauta-
vaaran laulun sanoin.

Sisukkaan vapaa-aika menee 
kalastuksen ja lentopallon kans-
sa. Kun joku lukijoista menee Yr-
jön kyytiin, niin kannattaa kysyä, 
että mikä se on se suurin kala, 
jonka hän on saanut vedettyä 
maalle.

Onneksi olkoon Vuoden 2014 
Sisukkaalle!

Vuoden Sisukas 2014 palkittiin Pienyrittäjien syyskokouksessa ennen pikkujou-
lua. Puheenjohtaja Reijo Teva ja sihteeri Teija Salo onnittelivat valinnasta Yrjö 
Haakanaa.

Korutasku avasi Pukarolle
Marraskuun lopulla täydentyi Pukaron Paronin 
tarjoamat palvelut, kun orimattilalainen Korutasku 
avasi sinne lahjatavaramyymälänsä. Kuutostien 
varrella oleva Pukaron Paroni vetää noin miljoona 
asiakasta vuositasolla.

Korutaskussa on myös uutta nähtävää, sillä 

Pukarolla on ihailtavana peräti 250.000 vuotta 
vanhat hirvensarvet, jotka ovat löytyneet enti-
sen Jugoslavian alueelta, josta on löytynyt myös 
mammuttien jäännöksiä. Ihan pikku hirvikään ei 
ole ollut kyseessä, sillä tutkijat ovat arvioineet 
sen säkäkorkeudeksi peräti 3,5 metriä!

Susanna Vilander poikkesi isänsä Arin apulaiseksi, kun Korutasku avasi ovensa 
Pukaron liikekeitaaseen.

Joulun taikaa...

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

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

Lämmin kiitos
kuluneesta vuodesta ja

ihanaa uutta vuotta 2015!

Avoinna joulun aikaan:
Sunnuntaina
21.12. klo 10-14
24.-26.12. suljettu
Lauantaina 27.12. klo 9-13
Uudenvuoden aattona
31.12. suljemme klo 16.

Muista eläinystävääsi 
myös jouluna. 

Meiltä herkut, lelut, 
lahjakortit ym.

La 20.12. ja su 21.12. tarjoamme
joulutorttuja, pullaa, kahvia, 
glögiä ja pipareita.
Eläinystäville omat tarjoilut.
Lämpimästi tervetuloa!
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FYSIKAALINEN HOITOLAITOS

MUSCULUS
Erkontie 20, 16300 Orimattila

Puh. (03) 777 3860

Sinun hyvinvoinniksesi
                  Pentti Koskimaa
Essi Kekoniemi Johanna Kelokaski

Kenkätalo
MASCOTTI

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

Avoinna: ma-pe 9-16.30, la 9-14. 

KENGÄT
Mascotista
edullisesti!

Tiinalla on taito käsissään:

Osteopatialla autetaan
hevosia voimaan hyvin
Osteopatia on erittäin toimiva 
hoitomuoto niin ihmisille kuin 
eläimillekin. Pääsääntöisesti sillä 
on hoidettukin ihmisiä, mutta 
orimattilalainen Tiina Kataja on 
erikoistunut hoitamaan osteopa-
tialla myös eläimiä, pääasiassa 
hevosia.

Mistä hevososteopatiassa on 
kyse, sitä poikkesimme kysy-
mään Tiinalta, kun hän hoiti 
Viki-hevosta, jolla oli selän ja 
lapojen alueella lihasjännitteitä.

Eläimet, ja varsinkin hevoset, 
ovat olleet Tiinalle lapsesta asti 
tärkeitä. Hoitotyössä hän on aina 
sydämellään mukana.

- Aikanaan oman hevoshar-
rastuksen kautta kiinnostuin 
hevosen liikkumiseen liittyvistä 
ongelmista. Kokeilin ja aloitin 
kuntoutuksen omin keinoin, ja 
silloin ymmärsin liikkuvuuden 
lisääntymisen kehossa vähentä-
vän kipua. Myöhemmin tutustuin 
osteopatiaan ja lähdin opiske-
lemaan sitä, ja siitä alkoi sitten 
tieni hoitaa eläimiä osteopatialla, 
Tiina selvittää.

Hevososteopatiassa hevosen 
ranka ja lantio ovat keskeisessä 
asemassa. Hoidettaessa vai-
kutetaan aina kehoon koko-
naisuudessaan, koska silloin 
vaikutetaan hermostoon.

- Hermoviestinnän vaikutus 
on kaikkialle kehossa.., lihakset 
muualla päin kehoa rentotuvat 
hermoston välityksellä selkäran-
gan liikkuvuuden lisääntyessä.

- Hevososteopatiassa  nou-
datetaan samoja osteopatian 
hoitoperiaatteita kuten se, et-

tä keholla on itse parantavat 
kykynsä. Tarkoittaa sitä, että 
keholla on kyky ylläpitää niin 
sanottua terveyttä tai sairauden 
synnyttyä korjata häiriö.

- Usein eläimen omien voi-
mavarojan vähentyessä ja 
ongelman jatkuessa, keho al-
kaakin pitää vääristynyttä tilaa 
normaalina ja yrittää säilyttää 
sitä. Tällöin hoitajan tehtävä 
on auttaa kehoa kohti terve-
yttä, näyttää suuntaa ja antaa 
kehon parantavien systeemien 
parantaa.

Turhat lihas-
jännitteet pois
Tiina tunnistaa, kun hevonen ei 
toimi normaalisti, jostain jumittaa 
tai on jo sairaus iskenyt.

- Näen ja koen alkuhaastatte-
lun ja hevosen oireiden sekä sen 
ryhdin ja rakenteen perusteella, 
ettei kaikki ole ok. Teen pikaisen 
hoitosuunnitelman mielessäni.

- Pyrin kohdistamaan hoitoa 
aina pääsyyhyn, joka sillä het-
kellä on häiritsevin kohta hevosen 
kehossa, siitä taas seuraa paljon 
kompensaatioita ympäri kehoa. 

Toisin sanoen onnistunut koh-
distus pääsyyhyn purkaa paljon 
toisarvoisia jännitteitä.

- Hoitaminen on pehmeää, sil-
lä hevonen reagoi helposti, sen 
hermoston herkkyydestä johtuen.  

Tiina on hoitanut työkseen jo 
13 vuotta osteopatialla eläimiä.

- Eri hevosia on varmasti tuhan-
sia, koska vuosittain hevoshoitoja 
tulee pitkälti toistatuhatta, kun 
samoilla hevosilla on myös use-
ampia hoitoja.

- Kaikkihan on energiaa ja 
kaikkialla, joten hoidossa energiat 
vaikuttavat ja auttavat. Minulla 
on myös omat sisäiset synnyn-
näiset vahvuudet tähän työhön ja 
hoitamiseen, mutta myös diagno-
sointiin. Sen tavallaan aistii mikä 
eläimessä aiheuttaa ongelmaa.

- Hevoset, jotka tulevat hoidetta-
vakseni, kärsivät pääasiassa rangan 
ja lantion alueen ongelmista. Ne 
aiheuttavat sitten toiminnallisia 
ongelmia kehon käytössä sekä 
kiputiloja. Toki voidaan kuitenkin 
hoitaa paljon laajemminkin, kuten 
aineenvaihdunnallisia ym. ongelmia.

Tiina kertoo, että hoitoja teh-
dään aina tilanteen mukaan. 
Tyypillisin hoitosarja on 2-3 
hoitokertaa muutaman viikon 
välein ja jatkossa tarvittaessa 
tai ylläpitävästi yksi kerta aina 
tarvittaessa. Hevosesta riippuen 
millä aikajanalla se on tarpeen.

Tiina tekee hoitoja ja liikkuu 
pääasiassa Etelä- ja Itä-Suomen 
alueella. Hänen hoidoistaan ja yh-
teystiedoistaan saat lisää infoa 
nettisivuilta:

www.hevososteopatia.fi
Lihasjännitteet ja virheasennot saavat kyytiä osteo-
patialla.

Viki suorastaan nauttii hymyssä suin, kun Tiina hoitaa.

Hevosklinikan pihapiirissä

Eläinten oma
joulurauha
julistetaan su 21.12.
Eläinten joulurauhanjulis-
tuksesta on tullut jo pieni 
perinne, sillä se järjestetään 
Orimattilassa neljättä kertaa. 
Tilaisuus on vetänyt joka vuosi 
kymmeniä ihmisiä mukaan ja 
lisäksi koiriakin on ollut kuun-
telemassa mitä seurakunnan 
edustaja kertoo eläinten omasta 
joulurauhasta.

Tänä vuonna eläinten joulurau-
hanjulistus pidetään sunnuntaina 
21.12. Hevosklinikalla klo 17.30 
(Ravitie 3).

Järjestäjinä ovat Orimattilan 
seurakunta, Hevoskylä, Vah-
vaTassu ja Olan Extraa, jotka 
kutsuvat kaikkia eläinten ystäviä 
mukaan. Joulutunnelmaa luo-
daan omilla lyhdyillä, joten niitä 
tai sitten turvallisia kynttilöitä 
matkaan. Ja tietty hyvää joulu-
mieltä kaikille, ja toivotaan sitä 
valkoista ihanaa valoa loistavaa 
maisemaa. Kaikille kilteille on 
luvassa jouluglögiä.

Mukaan kutsutaan kaikkia 
ystäviä!

- Mitä, että meillekin julistetaan joulurauha? Ihan 
oikeesti? Saadaan siis edes jotain, kun ei ole vielä 
onnistanut Sannaa eikä Mariannaa hommata meille 
koirapuistoa, tuumailevat nämä veijarit.
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Korutasku
Orimattilan Kehräämö
Pakaantie 1, Orimattila

Rauhaisaa Joulumieltä ja

Onnea Vuodelle 2015

Kärrytie 4, P. 03-777 7444. www.sahkoasennusoy.fi  
Orimattila ja Lahti 

www.orimattilantapettijavari.fi

Orimattilan Urheilu ja Kone Oy  
Erkontie 4

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

Kärrytie 4, Orimattila
www.vahvatassu.fi

VÄRISILMÄ
SISUSTUSTALO

Erkontie 16, Orimattila 

Kärrytie 4
Orimattila

03-872 872

ORIMATTILAN SÄHKÖ- JA
KONEHUOLTOKESKUS OY

(03) 777 2700

Erkontie 12, 16300 Orimattila

Olli Kivi, p. 044 540 4000

Huoltoasema
Uuttu Oy

Käkeläntie 9, Orimattila  p. 777 1590 

Pentti Järvi Ky
Pukkilantie 395,
16300 Orimattila

Erkontie 18, 16300 Orimattila
Puh. 0400-904262
toimisto@asuntohelmi.fi
www. asuntohelmi.fi

Erkontie 16
Orimattilan S-market

Verkostoituva yrittäjyys
- projekti toivottaa  

yrityksille sekä 
yhteistyökumppaneille

hyvää ja rauhallista joulua!

Olemme 
Facebookissa 
”Verkostoituva 
yrittäjyys”

Jymyn koriskuulumisia 
Ja niin joulu saapuu urheilijoil-
lekin, jotka silloin joulunpyhinä 
ja välipäivinäkin ovat tietty lii-
kunnallisia ja hoitavat kuntoaan. 
Samoin tekee Orimattilan Jymyn 
B-tyttöjen korisjoukkueen kap-
teeni Laura Nieminenkin.

- Totta kai joulua vietetään per-
heen ja sukulaisten kanssa. Se 
on yksi vuoden kohokohdista, 
kun ollaan kaikkialla rauhaisin 
mielin. Joulunakin tietty me tree-
nataan, mutta se on omatoimista 
fyysistä harjoittelua, sellaista 
kuntopiiriä kotioloissa, Laura 
selvittää.

Jymyn B-tytöt nousivat syksyllä 
ikäluokkansa mestaruussarjaan 
ja korismatsit ovat jo käynnis-
tyneet.

- Kyllä se on hieno tunne, kun 
taisteltiin Jymy mukaan mesta-
ruussarjaan. Sarja on tosi kova, 
kun mukana on kaikki Suomen 
parhaat joukkueet. Tavoitteena 
on pelata omaa peliä ja niin, että 
jokainen meistä pelaajana kehit-
tyy. Eikä ole väliä mikä joukkue 
on vastassa, aina me taistellaan 
täysillä. Me pelataan omia peliä 
sydämellä!

Tiukkoja matseja on jo taka-
na, joitakin häviöitä, jotka ovat 

tulleet vain alle viiden pisteen 
erolla. Mukava voittokin on jo 
takana, kun Raholan Pyrkivä 
kaatui 53-39.

Laura ja muut B-tytöt osallis-
tuivat myös Jymyn korisgaalaan, 
joka pidettiin marraskuun alussa 
Jymylinnassa. Siellä B-tytöt toi-
mivat juhlassa ruokatarjoilussa 
ja homma onnistuikin hyvin.

- Kyllä se enemmän jännitti 
kuin peleissä. Onneksi ei tullut 
mitään etikettivirheitä, Laura 
hymyilee.

Jymyn koripallokuulumisia 
kannattaa seurata nettisivuilta: 
www.orimattilanjymy.fi ja klikkaa 
sieltä linkki ”Koripallojaosto”

- Iloista joulunaikaa 
kaikille! Tervetuloa 
seuraamaan B-tyttöjen 
otteluita, kun pelaam-
me. Me taistellaan 
aina, Laura lupaa.

Yöjuoksu
kirmaistaan
31.12.2014 klo 19 Orimattilassa.

Orimattilan Toiveen järjestämä 
Euroopan vanhin Yöjuoksu 

Sarjat: kuntosarja, M/N yleinen, 
40, 50, 60. Ilmoittautuminen klo 
17 - 18:45 Urheilutalon kahvios-
sa. Osallistumismaksu: juoksi-
jakortilla 8 e, muilta 10 e. Mak-
setaan paikan päällä käteisellä. 
Pokaalit: Kuntosarjan voittajalle, 
sarjojen 3 parhaalle. Lopuksi on 
tavarapalkintojen arvonta kaik-
kien osallistujien kesken. 

Lisätietoja Sirkku Pietilä puh 
040 570 4310 

www.orimattilantoive.com

Anselmin
Aarteiden
”kivijalkakauppa” Matintiellä on 
lopettanut  toimintansa.

Anselmin Aarteet (anselmi-
naarteet.fi) jatkaa nettikauppana 
ja on esillä  myös äänilevy- ja 
keräilymessuilla sekä pop-up 
-tapahtumissa kautta  Suomen. 
Kaupan varasto on Orimattilassa.

www.anselminaarteet.fi
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Orimattilan
Putkityö Oy

www.orimattilanputkityo.fi

Toivotamme kaikille asiakkaillemme 
lämmintä joulua ja energistä uutta vuotta!

Palvelemme kaikissa LVI-asioissa Päijät-Hämeessä

Sinua palvelee:
Mammuttimyyjä Olli Kivi
p. 044 540 4000
olli.kivi@mammuttikoti.fi
Mammuttikoti.fi

VALITSE ITSE!
Sama talo. Sinun valinta. Mammuttimaisella laadulla. 

HIRSI puupinTA
puurunko

kivipinTA
puurunko

”Joulu, loisteesi luo”
joulukonsertti 19.12.

Tulevia kivoja jutskia…

Orimattilan kirkossa klo 19.
Esiintyvät: Nastolan Mieskuo-

ro johtajana Juha Korkeamäki 
ja Orimattilan Mieslaulajat, jota 
johtaa Paavo Kiiski.

Solisteina: Kirsi Korkeamä-
ki, Erkki Anttonen, Kalervo 
Heponiemi ja Juha Sirkkala. 
Säestys: Juha Korkeamäki, 
piano. Ohjelma 15 €

Taas tapahtuu kaikkea kivaa vuonna 2015.
Ollaan silloin mukana! Orimattilassa osataan vaikka mitä.

19.12. Mieslaulajien joulukonsertti Orimattilan kir-
kossa klo 19. Ohjelma 15€.
19-21.12. Loppurutistus jouluun pe-su. Erikoisliik-
keet tarjoavat.
21.12. Eläinten joulurauhanjulistus Hevosklinikalla 
klo 17.30 (Ravitie 3). Ota lyhty tai turvallinen kynt-
tilä mukaan.
31.12. Yöjuoksu kirmaistaan klo 19. Orimattilan 
Toive, Urheilutalo.

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

Anna paras joululahja
ihmiselle, josta välität
Terveys ja hyvinvointi ovat tär-
keitä meille jokaiselle. Ilman 
niitä ollaan kehnossa kunnossa 
ja sairastetaan. Mutta sen voi 
ehkäistä, kun pitää yllä omaa 
hyvinvointiaan.

Tässä on siihen oiva mah-
dollisuus, kun lähtee mukaan 
Alfa Moverin ja Piia Andelinin 
vetämään Start Up-ryhmään. 
Siinä pidetään huolta, että saat 
terveyteen ja liikuntaan liittyvää 
ohjausta ja parasta tietoa.

Vuosia liikunnan ja hyvinvoinnin 
parissa työskennellyt Piia saa 
kuulla useinkin:

”En minä voi sinne salille tai 
jumppaan tulla, kaikki kuitenkin 
katsovat kun en osaa mitään”.

Piia on tajunnut kuinka vaikeaa 

on ylittää se ”kynnys”, joka salien 
ja muiden liikuntapaikkojen ovien 
edessä on. Tarvetta liikuntaan 
ja oman terveyden hoitamiseen 
olisi, mutta tuo kynnys pitää 
poistaa…

- Tästä syystä syntyi halu pe-
rustaa ryhmä, ihan meille jokai-
selle. Ryhmä, jossa voi vaikka 
harjoitella salaa siinä omassa 
tutussa porukassa. Samanhen-
kisten ihmisten kanssa eri lajeja 
kokeillen ja herättää uudelleen 
se liikkumisen ilon tunne, joka 
on kadonnut tai ei ole tätä en-
nen vielä löytynyt, Piia selvittää 
Start Up -ryhmän perustamisen 
taustaa.

- Oma unelmani on aina ollut 
terveen elämäntavan tuotteis-

taminen ja siinä pysyminen 
loppuelämän ajan. Siitä syystä 
halusin perustaa ryhmät, jotka 
auttaisivat kaikkia meitä voimaan 
paremmin ja liikkumaan iloisesti, 
ihan missä ja miten itse tahdotte.

Start Up tässä lyhyesti

Start Up -liikunta alkaa tam-
mikuun puolivälistä ja kestää 
toukokuun alkupuolelle. Mukaan 
kutsutaan kaikkia 20-80-vuoti-
aita, jotka haluavat tehdä uuden 
suunnan elämäänsä. Ryhmä ko-
koontuu maanantaisin klo 17.00. 
Kesto on siis 17 viikkoa, ja siinä 
17 tapaamista.

- Oma tuttu ryhmä, ja sopii ihan 
jokaiselle. Huomioidaan myös 
liikunta-aktiivisuus, jos on en-
nestään taustaa, mutta ei vaadi 
aikaisempaa lajituntemusta.

- Mahdollisuus vaikuttaa oman 
ryhmän lajikokeiluihin, tutustu-
mista erilaisiin liikuntalajeihin, 
sekä sisä- että ulkoliikuntaan. 
Lumikenkäilystä kuntosaliin ja 
erilaisiin ryhmäliikuntatunteihin 
sekä harjoituksiin, joita voit tehdä 
myös kotona, säävaraus otetaan 
aina huomioon.

Tavoitteena on löytää liikkumi-
sen ilo ja samalla madaltaa sitä 
kynnystä uusiin lajeihin.

- Ravitsemusohjausta saadaan 
alan ammattilaiselta. 

Samalla on mahdollisuus edul-
liseen kuntosalikorttiin kurssin 
ajaksi, jos niin haluaa. Start Up 
-kurssin hinta on 180€/hlö. Ota 
yhteyttä; Piia 0400-931 237 tai 
piia@alfamover.net

- Perustetaan tarvittaessa 
useampikin ryhmä. Nautitaan 
liikunnasta ja terveydestä, pi-
detään huolta siitä parhaasta 
kaverista, eli itsestä!

Vinkki uuteen kotiin

Remontoitu kerrostalokoti
Orimattilan keskustassa, Myllylä, 
Myllykuja 2 B (3 krs), heti va-
paana 3h,k,s,ph,vh,wc, lasitettu 
parveke, yht. 74,0 m2

Kaunis ja valoisa, pääosin juuri 
remontoitu läpitalon päätyhuo-
neisto on hienossa kunnossa, 
ikkunat etelä-pohjoinen, osin 
puistomaiset, osin pihanäkymät.

Keittiössä niin kuin muissakin 
huoneissa on uusi laminaattilattia. 
Saunassa laattalattia, kylpyhuo-
neen seinät on kaakeloitu, lattia 
klinkkeriä, lattialämmityksellä.

Keittiö on täysin uusittu, kodin-
koneet ovat nykyaikaiset, jää-
kaappipakastin, uusi keraaminen 
liesi, samoin uusi liesituuletin ja 
astianpesukone. Keittiön kaapistot 
ovat niin ikään uudet, kauniit ja 
vaaleat.

Sauna on remontoitu, uudet 
lauteet, kylpyhuone, erillinen 
wc, suihku, pesukoneliitäntä, 
lattialämmitys pesuhuoneessa. 
Tiptop kunnossa.

Kaikki keskustan palvelut ovat 
kilometrin säteellä, kaupat, ter-

veys- ja muutkin palvelut. Lähellä 
on Myllylän ala-aste ja päiväkoti. 
Ihanteellinen koti vaikkapa lap-
siperheelle, ja kaikille muillekin, 
jotka haluavat palvelut lähelleen. 
Oma autokatospaikka kruunaa 
kerrostaloasunnon.

Kysy lisää: Orimattilan OP-
Kiinteistökeskus Oy, Erkontie 
11, www.opkk.fi

- Tarjoamme aina parasta palve-
lua. Huoneistojen esittelyt hoituvat 
kaikkien välittäjiemme toimesta, 
sanoo Juha Siivonen.

Jussi, Juha ja 
Tarmo toivot-
tavat Hyvää 
Joulua ja me-
nestyksekästä 
vuotta 2015!

- Keittiö on juuri remontoitu 
ja odottaa iloisia kokkaaji-
aan, sanoo Juha.

- Haastan kaikki orimattilalaiset liikkumaan vuonna 
2015! Omaan vapaseen tahtiin, toivoo Piia. 
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Reipasta joulua!

Aika lähellä ollaan, kun se iso 
joulu saapuu jo pirtteihin. Eet-
vartillakin jo kulkuset kilisevät. 
Tässä vuoden viimeinen kimp-
pakyyti.

* * *
Erityiskiitos Ely-keskukselle 
Lahdentien aurauksesta. Itse-
näisyyspäivän aamuna oli lunta 
tulvinut 2 senttiä ja aura-autot 
ehättivät hommiin. Hienoa. 

* * *
Orimattilassa on liiketilat niin 
täynnä Erkontiellä, että pitää 
myydä ulkona vaatteita. Joskus 
patjojakin sateessa. Ohessa on 
lukijankuva (aika huono) pian ent. 
Nordean nurkilta, jossa kauppaa 
tehdään taivasalla. Voisiko joku 
tehdä jotain tälle asialle, ettei 
ihmisten tarvi siellä palella, kun 
sovittelevat villahousuja syysvii-
massa, kun ei ole pukukoppia?

* * *
Keskustassa on kiva ulkoilu-
reitti, joka kulkee läpi Myllylän 
ja halki Koivulan aina Lintulaan 
saakka. Tällä reitillä ajelee yks 
jos toinenkin kooho mopollaan. 
Ilmeisesti ei isi ole opettanut, 
ettei siellä mopoilla? Ohessa lu-
kijan kuva, kun kaveri kaahaa 
mopolla kävelyreitillä.

Samaisella reitillä nuijapojat 
potkivat lyhtypylväitä, jotta saa-
vat valot sammumaan. Mummut 
eksyy mettään pimmeessä. Taas 
isille tiedoksi kuinka kilttejä ol-
laan.

Sitten kuvassa isin ehkäisyvä-
line, joka oli ilmeisesti luisunut 
pois päältä? Lapsoset löysivät ja 
laittoivat näytille oikein tolppaan. 
Kannattaisko ostaa pienempää 
kokoa, ettei mukulat löydä ti-

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: Esa Lehtipaino, Lahti
Jakelu: Lahden Jakelut Oy
Porvoon Mediajakelu

JAKELUHÄIRIÖT

03-872 130
JOKA TALOUTEEN
Orimattila, Artjärvi,
Myrskylä, Pukkila lisäksi 
Villähde keskusta, Kreivilä
Noutojakelussa: Kehräämö 
ja K-Supermarket Orimattila.
Jakelupainos:

n. 11.800 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
21.01.2015

Orimattilan Kehräämö, Pakaantie 1
www.ravintolatehdas.fi

TEHDAS SULKEUTUU
MA 22.12.

LOUNAAN JÄLKEEN

OVET AVATAAN JÄLLEEN
MA 29.12 KLO 10.30

RAUHAISAA JOULUA!

Myytävänä OK-TALO
3h+k+s, kph

86 m2 /111 m2, lapsiystävällisellä 
alueella Orimattilan
Käkelässä, Jennynkuja 4.
Heti vapaa omakotitalo etsii uutta 
omistajaa. Puutarhatontti 1190m2. Talossa on varaava takka ja ilmaläm-
pöpumppu, myös sähkölämmitys. Pienet lämmityskulut. Sisäremonttia 
on tehty hiljattain. Kuntotarkastus 2011. Hp 129.500,-
Soita ja kysy lisää Tuijalta 044 0196961.

KAIHTIMET, MARKIISIT, 

PYSTYLAMELLIT, VERHOKISKOT, 

PARVEKELASIEN KAIHTIMET ym.
Laajasta mallistosta paikoilleen asennettuna.

Kotiesittely ja mittauspalvelu.

ORIMATTILAN KAIHDIN
Myyntinäyttely: Orionpolku 4

Puh. 03- 777 4183

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

Palvelemme teitä ma-pe 7-17

 sähköurakointi

 varastomyynti

Näkijä, henkinen 
auttaja ANU
0700-955501
Tre. 2,21 euroa/min.+pvm

Särkyjä,
vaivoja, tai 
sairauksia?

www.
parantavavoima.com

Topintie 2, 16300 Orimattila

pahtaneita?
* * *

Yks ihmetteli Eetvartille ääneen, 
että miksi muutamat viranhaltijat 
ja eräät päättäjät kuvittelevat 
olevansa pikku jumalia täällä 
Olassa? Sitä samaa Eetvarttikin 
on ihmetellyt, sillä me veronmak-
sajat niitten palkat ja palkkiot 
maksetaan, joten marssijärjestys 
on täysin päinvastainen. Ne ovat 
meitin palvelijoita!

Ai juu, ja joku toinen pyysi ky-
symään viisaammilta, että miksi 
kaupunki ostaa liikuntapalveluja 
ja testauksia Vierumäeltä eikä 
edes kysy orimattilalaisilta osaa-
jilta? Sitä meikäkin ihmettelee, 
sillä täältä löytyy huippuosaajia, 
esimerkiksi Torikulman Fysio-
terapia ja Alfa Moverin neitoset 
ja monia muitakin. Pitääköhän 
tähän yhden Villen puuttua oikein 
kättä vääntäen?

* * *
Vielä palataan kultaiselle 60-lu-
vulle ja julkaistaan lukijakuva 
Tehtaan bileistä, jossa soitti 
Freeband kadonneen nuoruu-
den innolla. Nyt ei konsertin 

jälkeen enää löytynyt lavalta 
yhtään pikkuhousuja, joita tytöt 
silloin joskus kyllä paiskivat. Oi 
niitä aikoja.

* * *
- Eetvartti, taisit saada taval-
laan turpiin, kun kaapunki eli 
valtuusto ostikin lisää maata 
sieltä rakkaasta Hennasta? 
Noin arkaillen kyseltiin meikältä.

No, en tietenkään ole siitä 
pahoillani. Pitäähän sitä ra-

kentamiskelpoista maata edes 
vähän olla, kun sen voimalinjan 
altakaan ei voi myydä tontteja 
ennen kuin voimalinja on puret-
tu. Maksaa kait 1,5 milliä sekin 
siirto. Meille.

Sitten tullee jossain vaiheessa 
eteen koko rautatien suoja-alu-
eet, jota on 100 meetriä radan 
molemmin puolin. Siinä mennee 
sellainen 200 metriä noin neljän 
kilometrin matkalta suoja-alu-
eeksi, niin kuin Ely-keskus vaatii. 
About 80 hehtaaria, jolla ei sitten 
tee mitään. Ja me maksamme 
senkin aikanaan.

Tärkeintä on pitää yllä hauskaa 
näinä synkkinä aikoina, kiitos 
siitä. Ja sille loikkarillekin, heh. 
Samoin yks jeesustelija meiltä 
päin saisi vilkaista peiliin.

* * *
Kehräämöllä meikä kävi myös 
kynttiläpajan kantaillassa, jossa 
pajan kauniit tonttutytöt olivat 
ahkerina. Anjakin oli puuroineen 
iloisella päällä, hyvää oli! 

* * *
Kahta en muuten vaihtais, toinen 
on Varpion kurkut ja toinen on 
Kurpion farkut.

* * *
Iloista joulua vaan kaikille ja var-
sinkin pukeille, olkaa kiltteinä. Ja 
tarkkoina ketä pukitatte.

Uudenvuoden lupauksia on 
meikällä tietty tipaton tammikuu 
(siis vihdoinkin) ja sitten kunto-
salijutut Kerhäämöllä. Pakko, kun 
on tullut liikaa silavaa vyötärölle. 
Ei silti, niin näkyy olevan monella 
muullakin. Joku sanoi, että se 
maha olisi ulostyöntyvä elintaso, 
mutta kyllä mieluummin se elin 
saisi näkyä siellä tasossa.

* * *
Joulu juhlista jaloin, pikkujou-
lusta kontaten kotiin. Vanha sa-
nonta, joka sopii myös meitin 
mettästysporukalle. Oli muuten 
hyvät safkat ja bileet, kun tar-
jolla oli mm. kuhertelevaa allia. 
Tytötkin tykkäsi.

* * *
Ihan satasen varmaa ei ole nä-
mä jutut enää ensi vuonna, kun 
kaljupäätoimittaja ei ole antanut 
infoa. Joten moi sitten kaiken 
varalta. Eikä pussata niin kuin 
Paavo yritti Soinia.

E E T V A R T T I
olan.eetvartti@hotmail.com
- yksityisviestit ym. kivat.

Kynttiläpaja on Eetvartin yks suosikki. You know…

Ulkoilmakauppa kukoistaa Erkontien varrella. Tarvi-
taan lisää liiketiloja!

Mopopoika yritti kääntää päänsä, ettei tunnisteta. 
Heh.

Lapset askartelivat kivan 
”opasteen”.

Tästä tykättiin ja biletettiin. Wau!
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Paras joululahja ihmiselle,
josta
oikeasti välität.
Start Up
starttaa nyt
tammikuussa

2015

Muistathan myös

Alfa Moverin

hyvänolon ja -mielen

Sinulle
tai Hänelle

SOPII
KAIKILLE!

e

Pakaantie 1, Orimattila 
Kehräämö II-kerros 

Start Up-ryhmä 
17 viikkoa
17 kertaa
Lue lisää:
www.alfamover.fi -> ajankohtaista

180€

Lahjakortit!

Puh. 0400 931 237

/kurssi

Parasta joulussa on se,
että saa yölläkin syödä…

Iloista joulumieltä!
- Tavataan taas 2015!

- Orimattilassa
parasta aikaa

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. 010 257 1584

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

 • Omakotitalot

Orimattila, Tönnö okt 130/180 m2

Viikarintie 6. 4h,k,s,kph, 2x wc, at. ei 
e-tod*. Viehättävän viihtyisä omakotitalo 
Porvoonjokilaakson maisemissa.Suojaisa 
piha, jolla mukava puuhastella.  Sisällä 
talossa tunnelmaa ja lämpöä tuovat 
kaksi takkaa ja saunassaa voit nauttia 
puulämmitteisen kiukaan löylyistä. Auton 
voit ajaa suoraan suojaan talliin. Meltti/
Orimattila. Mh. 149.000 €. 512686

Orimattila, Mäntylä okt 119/176 m2

Muurarinkuja 6. 4h,k,kph,s,at,varasto. 
ei e-tod*. Tilava talo lähellä kouluja ja 
keskustan palveluja. Oma tasainen tontti 
1705 m2. Katto uusittu 2006. talon yh-
teydessä autotalli ja varasto. Siivonen/
Orimattila. Mh. 119.000 €. 519132

Orimattila, Koivula okt 118/139 m2

Juonalantie 24. 5 h,k,s,ph,wc. ei 
e-tod*. Mainio koti lapsiperheelle. 
Koulut ja päiväkoti lähellä. 1980 käyt-
töön otettu talo omalla suojaisalla 1 
442 m2:n metsään rajoittuvalla tontilla. 
Sähkölämmitys ja takka tupakeittiössä. 
Hyvät varastotilat. Heti vapaa. Mattila/
Orimattila. Mh. 135.000 €. 512571

 • Rivi-, pari- ja puutalot

Orimattila, Koivula paritalo 110/139 m2

Pajukaari 12. 3h,k,s,kph,th,at. ei 
e-tod*. Siistikuntoinen paritalo 
omalla, puistoalueeseen rajoittuvalla 
tontilla. Talon käyttövesi- ja lämmi-
tysputkistot, kph ja sauna uusittu 
2009. Olohuoneessa lisälämpöä tuo 
varaava takka. Siivonen/Orimattila. 
Mh. 128.000 €. 516088

 • Luhtitalot

Orimattila, Keskusta lt 102 m2

Käkeläntie 11 as. 3h,k,s,wc. ei e-tod*. 
Tässä hienosti toteutetussa huoneistossa 
viihtyy varmasti! Huoneisto on aiemmin 
toimittanut toimiston virkaa, mutta vuo-
na 2006 se on hienosti ja hyvällä maulla 
muutettu asuin kayttöön. Meltti/Orimat-
tila. Mh. 155.000 €. 521171

Orimattila, Keskusta lt 50 m2

Pitsitie 7 B. 2h,kk,s. D2007*. Luh-
titalon toisen kerroksen huoneisto 
rauhallisella alueella lähellä palveluja. 
Kookas parveke ilta-auringon suun-
taan. Sähkölämmitys. Heti vapaa. 
Siivonen/Orimattila. Mh. 67.243 € 
Vh. 73.000 €. 522037

 • Kerrostalot

Orimattila, Keskusta kt 108 m2

Koskitie 1 A. 5h,k,kph. D*. Hyväkun-
toinen ja valoisa huoneisto keskeisellä 
paikalla Lähdepuiston ja kosken ääres-
sä. Huoneistossa on runsaasti kaappi-
tilaa ja iso, lasitettu, parveke. Mahdol-
lisuus lämpimään autotalliin. Siivonen/
Orimattila. Mh. 128.000 €. 519535

Orimattila, Myllylä kt 74 m2

Myllykuja 2 B. 3 h,k,s,ph,vh,wc,lasitet-
tu parveke. E*. Kaunis, pääosin juuri 
remontoitu päätyhuoneisto: uudet la-
minaattilattiat, keittiö pääosin uusittu, 
pesutilat laatoitettu. Kauniit puistomai-
set näkymät. Keskustan palvelut aivan 
vieressä. Huoneisto on heti vapaa. 
OMA AUTOKATOSPAIKKA. Mattila/Ori-
mattila. Mh. 120.000 €. 521996

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!

LUMIUKKO
31 cm, paristolla

8-osainen
VALOSARJA 
SISÄLLE
valkoinen,
lila, beige29€ 15€

10€

SÄHKÖASENNUSTYÖT
AMMATTITAIDOLLA

SÄHKÖTARVIKKEIDEN
VARASTOMYYNTI

SISUSTUS-
VALAISIMET

PUKINKONTTIIN LAHJAIDEOITA!

-monitoimityökalut

-käsivalaisimet ja otsalamput

SISUSTUSVALAISINUUTUUDET JA TARJOUKSET
JOULUPUKIN TUTTU TIE KÄRRYTIEN KAUTTA VIE!

KYNTTELIKKÖ
puuta, pun/puu

JOULUTÄHTI
eri värejä

19€

Tosi
miehille

Sytytä kaupungin
kauneimmat jouluvalot!

Lauantaina 20.12. JOULUKAHVIT
Palvelemme myös sunnuntaina
21.12.2014 klo 10-15. Tervetuloa!

Blast

www.ormax.fiORMAX!OTA


