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Orimattilan palvelujen, kaupan, osaamisen ja tapahtumien erikoislehti.

www.olanextraa.fiJakelupainos n. 11 800 kplOrimattilan parhaaksi 

JOULUKILPAILU RATKESI
Katso missä 
Osku seikkaili!
Löydät lisää 
tietoja ja
voittajat
sivulta 5.

Tarjouksia kaupoissa
taas hyllyt tulvillaan!

- Ostetaan
Orimattilasta

- Taas on
  Extrassa
  PALJON
  KIVOJA

  JUTTUJA!

Kehräämön väki

KEHRÄÄMÖLLÄ
JOULUPUURO-
TARJOILUA
la 17.12. klo 10-13
Tervetuloa mukaan
löytämään mantelit
joulupuurosta!!!

4 kpl manteleita puuron seassa, löytäjät

voittavat yllätyspalkinnon Kynttiläpaja

Maria Drockilasta, Pitsituvasta, Käsityö-

vakasta ja Kehräämön Hiuspajasta.

MUISTA LAHJAT
PUKINKONTTIIN!
Rauhaisaa
joulun aikaa
ja hyvää
Uutta Vuotta!

Kiitos kuluneesta vuodesta!
Hyvää Joulua ja
Onnea vuodelle 20177
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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

Electrolux Pölynimuri 
Kuiskaavan hiljainen 58 dB(A) 
pölynimuri, jonka SilentZEN Sys-
tem™ mahdollistaa miellyttävän 
rauhallisen siivouskokemuksen ja 
erinomaisen puhdistustuloksen. 

Samsung Jää/pakastinkaappi 
Automaattisella sulatuksella ja Multi-
Flow-tasalämpötekniikalla varustettu 
laadukas jää-/pakastinkaappi. Tehokas 
ja energiaystävällinen inverter-kompres-
sori 10 vuoden takuulla. LED-valaistus. 
Jääkaapin tilavuus 193 l. Saatavana 
teräksisenä ja valkoisena.

Galaxy J5 
Metallikehykset ja ohut muo-
toilu tekevät matkapuhelimesta 
erittäin kauniin. Erittäin tarkka 
HD-tasoinen Super AMOLED 
-näyttö tarjoaa veitsenterävää 
kontrastia ja hyvää värintoistoa. 
Nopeasti aktivoituva kamera. Te-
hokas ja kestävä akku. Viruksen-
kestävä Samsung Knox Android 
-käyttöjärjestelmä. 

49€
(ovh. 79 €)

Philips Parranajokone + 
hygieniatrimmeri HQ6996 
Kestävät, itseteroittuvat terät. Tarkka 
ja hellävarainen. Hygieniatrimmeri 
korvien ja nenän karvojen siistimi-
seen. Takuu 2 vuotta. Ladattava.

399€
(ovh. 549 €)

269€
(ovh. 349 €)

179€
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Lämpöistä joulumieltä kaikille!
Tammikuussa
TAVATAAN
18.1.2017

UUDET JUTUT
ORIMATTILASTA
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Orimattila, 14.12. 2016

Meillä on oikeus

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

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

Topintie 2, 16300 Orimattila

Mieslaulajien
joulukonsertti 20.12.
Orimattilan kirkossa 20.12.2016 klo 19.

Kuoroa johtaa musiikkineuvos Paavo Kiiski. Luvassa on taas 
upeaa musiikkia ja kuorolaulua. Ohjelma 15 €.

Tuossa vieressä on juttua Ville Erolasta, joka on Orimatti-
lan Sanomien toimittaja Sipiläisen mielestä takinkääntäjä, 
populisti ja ääntenkalastaja Henna-asiassa. 

Melkoisia väitteitä Villestä, joka on harvoja selkärankai-
sia Orimattilan päättäjiä, jotka uskaltavat olla eri mieltä ja 
seisovat aina sanojensa takana. Toinen samanmoinen on 
Juha Hirvonen.

Kumpikin, Ville ja Juha, ovat joutuneet paikallislehden 
toimittajan hampaisiin. Syy moiseen ei oikein ole selvinnyt, 
sillä Henna-asiassa kumpikin on toiminut johdonmukaisesti 
Hennaa vastaan, ja toimii jatkossakin.

Demokratiaan kuuluu, että saa olla eri mieltä. Ja tässä 
Henna-asiassa se on luonnollista ja suotavaa, sillä nyt 
leikitään veronmaksajien rahoilla.

Orimattilan Sanomissa oli aiemmin fiksu linja, kun Vesa 
Näveri piti ohjaksia käsissään. Moni kaipaa niitä aikoja, 
kun ei nuoleskeltu minkään tahon persettä, vaan asiat 
kerrottiin todellisina eikä kuviteltuina.

Jouluun loppurutistus
Eletään aikoja, kun tehdään jouluun liittyviä ostoksia. Tämä 
lehti jaksaa toitottaa aina vaan, että ostakaa Orimattilasta, 
jolloin se euro jää tänne rakentamaan hyvinvointia meille 
kaikille.

Yksi parhaista näkemyksistä on tämä tekstikaappaus 
Etelä-Suomen Kiviaineskauppa Oy:n facebook-sivulta, 
joka on julkaistu 7. marraskuuta:

Tässä ajatus jaettavaksi: ostetaan joululahjat pieniltä 
suomalaisyrityksiltä ja itse itsensä työllistäneiltä ihmi-
siltä. Esimerkiksi naapurilta, joka myy tuotteita netissä, 
paikalliselta käsityöläiseltä, joka tekee koruja, paikallisesta 
leipomosta käsintehtyjä leivonnaisia tai kaverilta, jolla on 
pieni myyntikoju torilla. Lahjakortti hierojalle, kampaajalle, 
jalkahoitoon, valokuvaajalle, siivoojalle, Kansallisteatteriin... 
Varmistetaan että raha menee Suomeen ja yksityisille hen-
kilöille eikä monikansallisille yhtiöille. Näin monille ihmisille 
tulee parempi Joulu.

Tuon ajatuksen takana on Toni Jantunen, Ekin poika. 
Fiksu kaveri.

Aivan liian moni meistä ostaa muualta kuin Orimattilasta. 
Aivan liian moni ei edes katso onko tuote suomalainen, 
vaan ostavat useimmiten halpatuotteita, jotka on tänne 
raahattu jostain ja jotka eivät kestä kuin pari kertaa käyttää.

- - -
Aikanaan allekirjoittanut ei tiennyt itkeäkö vai nauraa, kun 
vein Aikalisä Hennalle -nimien keräyksen Sinikan kauppaan 
artjärveläistenkin allekirjoitettavaksi. Sitten hain sen pois, 
ja tulos oli nolla, sillä keräyslistaan ei tullut yhtään nimeä. 
Kysyin, että miksi kukaan ei ole allekirjoittanut vetoomusta?

- Se ei koske meitä, vastattiin!
No, onneksi moni artjärveläinen allekirjoitti vetoomuksen 

muilla foorumeilla.
- - -

Semmoista ja tämmöistä tällä kertaa. 
Kaikesta huolimatta, mukavaa joulun aikaa kaikille!

Reijo Välkkynen                        www.olanextraa.fi

Ville oikoo toimittajan näkemyksiä: 

En ole taipunut
Hennan taakse!

Perussuomalaisten kaupungin-
valtuutettu ja kaupunginhallituk-
sen jäsen Ville-Petteri Erola on 
saanut osakseen vääristeltyä 
tietoa, jota Orimattilan Sanomat 
tämän tästä viljelee.

- Toimittaja Sipiläinen ei tie-
dä mitä kirjoittaa tai sitten hän 
tahallaan provosoi, ehkä toimii 
jonkun tahon piikkiin, kun yrittää 
mustamaalata minua ja Juha Hir-
vostakin, jotka emme todellakaan 
ole taipuneet Henna-notkujiksi, 
Ville tuumaa.

- Olen alusta alkaen ollut Hen-
naa vastaan, sillä ensin sinne 
pitää luoda työpaikkoja, jonka 
seurauksena tulee tarvetta asu-
miseen. Nykymenolla Hennassa 
ei ole mitään järkeä, kun ra-
kennetaan juna-asemaa täysin 
metsään. Kuvitellaan, että sinne 
joku rakentaa, kun kaikki palvelut 
ovat noin 15 kilometrin päässä.

- Olimme parisen vuotta 
sitten valtuustoseminaarissa, 
jossa Hennaa kovasti nostet-
tiin esiin. Rakennusliikkeitten 
edustajat kyllä toppuuttelivat, 
ettei nyt ole paras aika aloittaa 
noin suurta projektia. Eipä Hen-
nasta ole yksikään rakennuslii-
ke innostunut sen jälkeen, kun 
SRV jätti homman todettuaan 
Hennan mahdottomuuden. Siinä 
vaiheessa olisi pitänyt kaupungin 
johdon ja puoluepamppujenkin 
ymmärtää, että yksin ollaan ja 
syvällä metsässä.

Ville ei ymmärrä mitä Orimat-
tilan Sanomien toimittaja hakee, 
kun lokakuun valtuuston jälkeen 
kirjoitti Villen olevan populisti, 
joka kalastelee kuntavaalien alla 
ääniä, kun Ville vastusti koko 
3,5 miljoonan euron määrärahaa 
Hennan aseman rakentamiseen, 
koska se oli viimeinen hetki ve-
täytyä koko leikistä.

- Siinä vaiheessa olisi val-
tuutetuilla ollut mahdollisuus 
myöntää virhe ja oltaisiin me-
netetty vasta 3 miljoonaa euroa, 
mutta kun asemalle myönnettiin 
rahat, niin tästä eteenpäin on 
lompsa auki…

Toinen mokaamisyritys tapahtui 
kaupunginhallituksen marras-

kuisen kokouksen jälkeen, kun 
toimittaja Sipiläinen kirjoitti, että 
Erola ja Hirvonen taipuivat Hen-
nan taakse.

- Me otettiin Juhan kanssa mu-
kamas lusikka kauniiseen käteen 
ja siirryimme Hennan taakse, 
kirjoittaa paikallislehti. Ei pidä 
paikkaansa. Emme vaan kaupun-
ginhallituksessa enää erikseen 
lähteneet vääntämään lokakuun 
valtuuston päätöstä vastaan, kun 
hävisimme sen erän.

- Totuudessa tulee lehtien py-
syä eikä kertoa lukijoille valheita. 
Nyt Orimattilan Sanomat edustaa 
tietämättömyydellään satukirjo-
jen tasoa, Ville sanailee.

Henna on… 

Ville ei kaada Hennaa ajatuksena. 
Olisihan se hienoa, jos se munisi 
kultamunia Orimattilalle.

- Henna on ideana ihan hyvä, 
mutta se vaan on pari kymmentä 
vuotta myöhässä. Se juna meni 

jo. 
- Se on niin syrjässä orimatti-

lalaisilta, ja aika sen rakentami-
selle on todella huono. Henna on 
suuri riski leikkiä veronmaksajien 
rahoilla. 

Ville tietää, että monet muutkin 
valtuutetut vastustavat Hennaa, 
mutta eivät uskalla olla ryhmäs-
sään eri mieltä.

- Demokratiaan kuuluu oma 
mielipide, siitä pidän aina omalla 
kohdallani kiinni. Olen kaikesta 
vastuussa äänestäjilleni enkä 
millekään poliittiselle porukalle.

- Orimattilassa on paljon tär-
keämpiä rahareikiä kuin Henna. 
Nyt pitää katseet kiinnittää uu-
sien työpaikkojen lisäämiseen 
ja tasapuolisesti kehitettävä 
Orimattilaa. Henna on valitet-
tavasti vienyt liikaa huomiota ja 
muu Orimattilan kehittäminen 
on jäänyt sen takia.

Ville ei ymmärrä sitäkään, 
miksi hänen esityksensä kau-
punginhallituksessa eivät saa 

minkäänlaista noteerausta. Esi-
merkiksi urheilutalon paikaksi 
Ville esitti nykyisen urheilukentän 
selostuskopin puoleista sorarin-
nettä, joka olisi palvellut hienosti 
kaikkia, ja ilman ylimääräisiä 
kustannuksia, joita nyt aiheu-
tuu harjoituskenttien joutuessa 
uuden urkkatalon alle.

- On sama kuin puhuisi omal-
le postilaatikolleen, kun yrittää 
jotain saada aikaan kaupungin-
hallituksessa. Siellä on kaikki 
jo etukäteen päätetty ja sovittu, 
Ville harmittelee.

- Hennan asemasillankin piti 
alun perin maksaa vain parisataa 
tuhatta ja nyt sen hinnaksi tuli 
moninkertainen summa. Ihan 
kuin tahallaan huijataan, että 
saadaan päätökset nuijittua 
läpi ja sitten haetaan lisämää-
rärahaa…

- Joudutaan vielä totuuden 
eteen, kun aletaan rakentamaan 
kunnallistekniikkaa ja katuja se-
kä kunnon tiestöä Hennaan. Siinä 
jätetään seuraavalle valtuustolle 
melkoinen likapyykki pestäväksi.

- Orimattilalaisten pelastus on 
ensi kevään kuntavaalit. Silloin 
kannattaa katsoa ketä on Ori-
mattilan parhaaksi, Ville toteaa.

Villen mielestä Orimattilaa tulee kehittää tasapuolisesti eikä vaan Hennaa. Villen takana näkyy Lahdentie, 
johon varteen tulisi Orimattilankin rakentua.

Orimattilan Sanomat 
joko provosoi tai ei 

tiedä totuutta.
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www.ruskovilla.fi

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

Käkeläntie 11,
Orimattila
Varaa aikasi
040 705 9098

Tervetuloa tutustumaan!
Olemme myös Facebookissa

Meiltä

laadukkaat

utustumaan!

laadukkaat

LAHJA-
KORTIT

-
T

Orimattila Laulaa ja soi
taas Pappilan puistossa
Orimattila Laulaa ja soi ry piti syyskokouksen 18.11. Kokouksessa valittiin

yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2017 Jyrki Ylöstalo. Johtokun-
nan jäseniksi

valittiin Reijo Kyrö, Marjatta Vink, Seppo Vohlonen, Anja Junna ja Hannu 
Huhmarkangas.

Orimattila Laulaa ja Soi -viikkoa vietetään ensi kesänä jo 45. kerran, 
kesäkuussa viikolla 24.

- Paikkana meillä on suuren suosion saavuttanut Vanhan Pappilan 
puisto. Johtokunta aloittaa viikon suunnittelun tammikuussa, selvittää 
puheenjohtaja Jyrki Ylöstalo.

- Ohjelmistosta pyritään saamaan mahdollisimman monipuolinen, 
mukana haitarin soittoa, kuorolaulua ja hengellistä musiikkia.

- Yleisöä odotetaan taas runsaasti saapuvaksi paikalle. Penkkejä li-
sätään ja pyydetään kauniita ilmoja kesäkuussa 12.-14. väliselle ajalle, 
maanantaista keskiviikkoon.

Jyrkillä alkaa 10. vuosi Orimattila Laulaa ja soi 
ry:n puheenjohtajana.

Lähde mukaan
vaikuttamaan!
Aikalisä Hennalle on ykköstavoitteemme. Ha-
luamme uusia työpaikkoja Orimattilaan sekä 
kylien ja olemassa olevan keskustan tasapuo-
lista kehittämistä. Palvelujen säilyttäminen ja 
kehittäminen ovat myös tärkeitä, hyvinvointia ja 
terveyttä jokaiselle. Koulujen ym. laitosten sisäil-
maongelmat on hoidettava kuntoon.

Ota meihin yhteyttä ja tule mukaan
sitoutumattomien kuntavaaliehdokkaaksi!

Orimattilan Parhaaksi ry: 
Reijo Välkkynen  050 336 8425
Susanna Särkinen  0400 187 720
Tuija Pessinen  044 019 6961
Mira Hämäläinen  040 501 0582
Juha Hirvonen  0400 493 744
Rakennetaan yhdessä viihtyisää
Orimattilaa meille kaikille!

KUNTAVAALIT 09.04.2017

17.12. Artjärven joulutori klo 12-14.
17.12. Kehräämön joulua, puurotarjoilu klo 10-13.
20.12. Mieslaulajien joulukonsertti Orimattilan kirkossa klo 19.
22.12. Eläinten joulurauhan julistus klo 18.00 alkaen
 Vanhan Pappilan puistossa, Pappilantie 1.
23.12. Ictus Spein Pieni joulukonsertti klo 19 Orimattilan kirkossa. 

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

Tulevia kivoja jutskia…
Orimattilassa tapahtuu

Jokainen rakastaa lämpöä

Ruskovillan tuotteet
antavat ihanaa oloa! 
- Tervetuloa luonnonkuitujen maailmaan, 
toivotetaan Ruskovillan nettisivuilla. Materi-
aalimme tulevat suoraan luonnosta: luomu-
villaa, silkkiä, silkkivillaa ja luomupuuvillaa.

Ruskovillan mallisto on perinteinen, mutta 
ajan henkeen suunniteltu. Yli sadan tuotteen 
mallistosta löytyy perusasuja, sukkia ja vuo-
devaatteita vauvoille, lapsille ja aikuisille. 
Kaikille aina sopivia laadukkaita tuotteita, ne 
ovat monen toiveena vaikkapa joululahjaksi.

Merinovilla on
ihoystävällinen

Ruskovilla käyttää vaatteissaan vain hienointa 
luomulaatuista merinovillaa, jonka kuidun 
läpimitta on vähemmän kuin 20 tuhannes-
osamillimetriä - se on sileää ja tuntuu iholla 
miellyttävältä. Merinovillaa voivat käyttää 
myös ne, jotka luulevat olevansa villalle 
allergisia. 

- Merinovilla ovat pehmeintä villalaatua, 
miellyttävän joustavaa ja tuntuu aina hy-
vältä iholla. Se lämmittää ihanasti, samalla 
hengittää eikä hiosta., kertoo Ossi Näkki 
Ruskovillasta.

- Merinovilla imee kosteutta tuntumatta 
silti märältä. Ja mikä siinä on myös hyvää, 
niin merinovillaista asua ei tarvitse pestä 

usein, sillä tuuletus auttaa poistamaan ha-
juja. Se kestää kyllä konepesun varovaisella 
käsin- tai villanpesuohjelmalla.

Merinovillaisia asuja on Ruskovillassa koko 
perheelle. Löytyy ulkoilu- ja peruskerrastoa, 
pooloa, puolihousuja, kaulureita, lapasia, 
pipoja, kypärälakkia, silmikkoa, sukkia, 
pohjallisia ja lämmittimiä.

- Tuotteita on joka kokoon. Ruskovil-
lan käyttämä merinovilla on puhdasta ja 
luonnollista, siinä ei ole koinsuojausta eikä 
vanumattomuuskäsittelyä.

Hirssiakanatyynyt

Kun haluaa nukkua hyvin, niin hirssia-
kanatyyny on siihen rentouttavan hyvä. 
Tyynyn päällinen on 100 % luomupuuvil-
laa ja hirssiakanatyynyn täytteet tulevat 
luonnonmukaisilta viljelmiltä. Tyynyn täyte 
on valmistettu nimensä mukaisesti hirssin 
akanoista. Pienet maljanmuotoiset akanat 
muodostavat kuohkean täytteen, joka mu-
kautuu pieniinkin liikkeisiin.

- Monilla meistä on stressistä tai väärästä 
työasennosta johtuen niskassa kipua ja jän-
nitystä. Jos niskan lihasryhmät saavat yön 
aikana tarpeeksi lepoa ja tukea, ne elpyvät 
ja kestävät päivällä paremmin rasitusta. 

Liian pehmeä tyyny ei tue niskaa tarpeeksi, 
jolloin lihakset joutuvat työskentelemään 
yölläkin päätä kannatellen. Sen sijaan hirs-
siakanatyyny antaa niskan ja pään muovata 
tyynyn sopivaan asentoon, joka lievittää 
vaivoja, Ossi selvittää.

- Hirssiakanatyynyn tehtävä on myös en-
naltaehkäisevä. Myös viileys ja hengittävyys 
ovat hirssiakanatyynyn hyviä ominaisuuk-
sia. Sen sisällä ilma kiertää ja pitää olon 
miellyttävänä koko yön.

Hirssiakanatäytteinen tyyny tukee ja 
mukautuu aina nukkujan mukaan. Se on 
helppohoitoinen ja pitkäikäinen.

- - -
Ruskovilla-tuotteet syntyvät kotimaisel-

la työllä suunnittelusta, kaavoituksesta ja 
materiaalin neulonnasta alkaen aina om-
peluun ja viimeistelyyn saakka. Tuotteille 
on myönnetty avainlipputunnus.

- Tuotteita on saatavana myös verkko-
kaupastamme. Voi poiketa myös tehtaan-
myymäläämme Artjärvelle, Kinnarintie 32. 
Lahdessa kattavasti tuotteitamme edustaa 
Lahden Terveyskauppa Rautatienkatu 26, 
Lanunaukiolla.

Tehtaanmyymälä on avoinna ma-pe 9-16, 
la 10-14

www.ruskovilla.fi

Ruskovillan 
tuotteet ovat 
luonnollisen 
pukeutumisen 
puolesta.
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• 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

Myrskylä, Kankkila okt 78/120 m2
Holvistontie 93. 4h, k, s. ei e-tod*. Isolla 
pihalla ja puutarhalla varusteltu, kau-
niisti pidetty ja osittain jo remontoitu 
koti Kankkilasta. Kolme makuuhuonet-
ta, valloittavan iso kuisti kesähuoneena, 
keittiö ja pesutilat uusittu 2012 ja rei-
lusti säilytystiloja. Olohuoneessa kaunis 
Tulikivi takka. Piharakennuksessa sepän 
paja ja varastotilaa. Maalaismaisemaa 
ja Myrskylän palvelut lähellä. Sovi oma 
esittelysi! Stolpe 040 1951535/Ori-
mattila. Mh. 119.000 €. 580253

 • Rivi-, pari- ja puutalot

Orimattila, Hietana paritalo 58,5 m2
Hietanantie 612 A. 2h+k+s. ei e-tod*. 
Maalaismijöössä paritalohuoneisto. 
Peruskuntoinen huoneisto. Keittiössä 
kamina ja käynti terassille. Tilava pe-
suhuone ja oma sauna. Vuokravakuus 
900E.  Vuokran lisäksi sähkö (lämmitys 
ja käyttö), sekä vesi kulutuksen mu-
kaan. Lemmikkieläimet tapauskohtai-
sesti! Nyman 0400 347758/Orimatti-
la. Vuokra 450 €.  578807

Orimattila, Artjärvi rt 43 m2
Salmelanrinteentie 2-4 A. 2 h,k-
k,s,ph. C*. Lähes uudenveroinen 
rivitalohuoneisto Artjärven palvelui-
den välittömässä läheisyydessä. La-
minaattilattiat, pesutilat laatoitettu. 
Tilava lasitettu terassi länteen. Oma 
katospaikka autolle. Huoneisto on 
heti vapaa. Mattila 050 570 2725/
Orimattila. Mh. 65.000 €. 571797

Katso esittelyajat ja muut kohteemme
osoitteesta www.opkk.fi/orimattila

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

Orimattilan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV

 • Luhtitalot

Orimattila, Keskusta lt 107 m2
Erkontie 24 C. 4h+k+s+terassi. B*. 
2009 valmistuneessa As Oy Juonalan 
Helmessä läpitalon päätyhuoneisto 
kätevästi 1. kerroksessa. Esteetön 
kulku autohallista, ilman noustavia 
portaita.. Hyväkuntoinen asunto, 
parkettilattiat, viihtyisä terassi sisäpi-
han puolella. Tilavat huoneet ja hyvät 
kodinhoitotilat.  Kaikki peruspalvelut, 
kirjasto, kirkko ja koulut lähellä. Ny-
man 0400 347758/Orimattila. Mh. 
132.152 € Vh. 180.000 €. 552388

Orimattila, Keskusta lt 55 m2
Käkeläntie 16 C. 2 h,k,s,ph. G*. Tässä 
viihtyisä koti kaikenikäisille ! Luhtitalon 
pohjakerroksen päätyhuoneisto, ei nous-
tavia portaita. Suojaisa ja katettu terassi 
länteen. Orimattilan keskustan palvelut 
lähellä. Mattila 050 570 2725/Orimat-
tila. Mh. 85.000 €.  568819

 • Kerrostalot

Orimattila, Keskusta kt 74 m2
Koskitie 3 A. 3h, k,s. D*. Tilava kolmio 
kaupungin keskustasta. Puistomaiset 
maisemat lasitetulta parvekkeelta ja 
oma sauna. Avarat huonekoot ja ikkunat 
kolmeen suuntaan. Vapautuu 1kk kau-
pasta. Stolpe 040 1951535/Orimattila. 
Mh. 82.886 € Vh. 88.000 €. 570005

 • Maa-, metsä- ja peltotilat

Orimattila, Kuivanto
maatila 140/160 m2
Ylitie 622. 4h,k,s,. ei e-tod*. Pelto-
tila Kuivannolta. Peltoa 35,47ha se-
kä metsää 17,5ha, yhteensä 52ha. 
Talouskeskus jossa kuivurit, navetta, 
konehalli sekä päärakennus. Päära-
kennus peruskunnossa, katto juuri 
vaihdettu, kaivoa kunnostettu 2015. 
Pihapiirissä hyödykekasvillisuutta ja 
kauniit peltomaisemat. Sovi oma 
esittelysi, Paljon kuvia opkk.fi sivuilla. 
Stolpe 040 1951535/Orimattila. Mh. 
570.000 €. 577968

Mika Nyman
myyntipäällikkö, LKV, YKV 

yleisauktorisointi
0400 347758  mika.nyman@op.fi

Jussi Mattila
Kiinteistönvälittäjä LKV

050 570 2725 • jussi.mattila@op.fi
Juha Siivonen

Kiinteistönvälittäjä  LKV
050 597 0070 • juha.siivonen@op.fi

Juha Viljanen
040 5073610 • juha.viljanen@op.fi

Piia Stolpe
myyntineuvottelija

040 1951535 • piia.stolpe@op.fi

ORIMATTILAN OMAKOTIYHDISTYS RY
APUA  LUMITÖIHIN  JA PIKKU  REMONTTEIHIN    

TILAA  OMAKOTITALKKARI Kari Viitanen mp. 044 712 6669
Palvelu on tarkoitettu omakotiyhdistyksen jäsenille. Kari tekee 
normaali talkkari töiden lisäksi pikku sisäremontteja, maalauk-
sia, tapetointia, laminaattiasennuksia ym.  sekä ATK – apua.

ATK- KURSSI  ORIMATTILAN OKY:N JÄSENILLE  
Ma 9.1.2017   klo 13:00 -  15:30 Järjestötupa. Kaupungintalon 
alakerta. Kurssimaksu jäseniltä  5,00 €. Kurssimaksuun sisältyy 
opetus ja kahvit. Kouluttajana  Orimattilan  talkkari Kari Viitanen 
joka on myös ATK talkkari, sekä yhdistyksen henkilöitä vertais-
tuki kouluksena. Lisätietoja / ilmoittautuminen: Pertti Oksanen  
mp. 0400 459222  tai  pertti.oksanen@phnet.fi 

HYVÄÄ JOULUN AIKAA JA ONNEA UUDELLE VUODELLE 2017

Katso osoitteessa: www. omakotiy.fi 

Hyviä asioita kaupungin
elinkeinotoimessa 2016
ORIMATTILAN KAUPUNGIN elinkeinotoimessa 
saatiin yhdessä kaupungin päättäjien, virkamiesten 
ja yrittäjien kanssa vuonna 2016 hyviä asioita 
eteenpäin. Pohjana toiminnalle ja tavoitteille 
oli kaupungin ja yrittäjäjärjestöjen yhteistyönä 
valmisteltu elinkeino-ohjelma ja sen tavoitteet 
vuosille 2014 - 2016. Asetettujen tavoitteiden 
toteuttamista ja saavuttamista vastaa kaupun-
gin oma elinkeinotyöryhmä. Elinkeinotyöryhmään 
kuuluvat kaupungin luottamushenkilöiden ja 
viranhaltijoiden ohella Orimattilan Yrittäjät ry:n 
edustajat (3), Orimattilan Pienyrittäjien edustaja 
(1) ja Orimattilan maataloustuottajien edustaja (1) 
sekä Ladecin ja Lahti Regionin edustajat. 

VUONNA 2016 elinkeino-ohjelman keskeisinä 
elinvoiman kehittämisen tavoitteina ovat olleet 
kaupungin yritysten toimintaedellytysten kehit-
täminen sekä Orimattilan houkuttelevien  työ-
paikka-  ja yritysalueiden luominen.

Orimattilan houkuttelevia kehittämisen alueita 
ovat Henna ja Tuuliharjan teollisuusalue, Pennalan 
logistiikka-alue, Sampola ja Orivillen alueet. Katson-
kin, että Orimattila on näiden kolmen työpaikka- ja 
yritysalueiden kehittämisessä uskaltanut satsata 
rohkeasti kaupungin elinvoiman kehittämiseen. 
Tulevaisuudessa itsenäisinä Suomessa menestyvät 
vain ne kunnat, jotka ovat elinvoimaisia. Samalla 
myös kaupungin keskustan sekä kaupungin eri 
asuinalueiden kehittäminen on asukasluvun kas-
vattamisen, työllisyyden sekä ja huoltosuhteen 
osalta välttämätöntä.

KAUPUNGIN ELINKEINOPOLITIIKAN ja elinvoi-
maisuuden vahvistamisen lähtökohta voidaan 
kiteyttää seuraavaan elinkeinotoiminnan pää-
määrään: ”Kaupungilla, samoin kuin yrityksillä, on 
mahdollisuus vaikuttaa kilpailukykyynsä, menes-
tymiseensä ja palvelujen turvaamiseen, mikäli se 
kykenee kasvattamaan kaupungin yritystoimintaa, 

työllisyyttä sekä väestö- ja verotulopohjaa”. Elin-
keinopolitiikan tavoitteena on edistää kaupungin 
elinvoimaa, yritystoimintaa ja luoda yrityksille 
hyvät toimintaedellytykset kaupungissa. Kilpai-
lukykyinen yrityskanta tarjoaa kaupunkilaisille 
työpaikkoja. Ilman työpaikkoja ja yrityksiä ei ole 
palvelujen rahoittamisessa tarvittavia verotuloja.

USKONKIN, ETTÄ hyvällä yhteistyöllä Orimatti-
lan yrittäjien, yrittäjäjärjestöjen, Ladecin ja Lahti 
Regionin edustajien kanssa saavutamme ne ta-
voitteet, joita olemme yhdessä tulevaisuuteen 
tähtäävälle elinkeinotoimelle ja yritystoiminnan 
edistämiselle asettaneet.

Hyvää Joulua ja
Uutta Vuotta kaikille!

Kimmo Kuparinen
Elinkeino- ja kehittämisjohtaja 

Joulunavaus veti vaisusti
On se ihme kaveri tämä joulu-
pukki, joka aina vaan kiinnostaa 
ja ihastuttaa lapsista aikuisiin. 
Tänäkin vuonna iloinen partanaa-
ma oli se mitä eniten odotettiin. 
Karkkia saatiin ja moni halusi yh-
teis- ja selfie-kuvaan joulupukin 
kanssa. Muutama lahjatoivekin 
jätettiin pukin takintaskuun…

Tällä kertaa Orimattilan kaup-
pojen ja liikkeitten joulunavaus 
jäi vähän vaisuksi, kun isompaa 
riehaa oli tarjolla vain Kehrää-
möllä. Siellä olikin väkeä eniten 
verrattuna muihin keskustan 
paikkoihin.

Kehräämöllä oli Pitsituvan lait-
tamaa kahvitarjoilua, ja paikalla 
oli myös joulumyyjiä sekä Anjan 
hernekeittomyyntiä. Moni odotteli 
jo joulupuuroakin, mutta sitä on 
sitten tarjolla 17.12. Puotikujan 
liikkeet tekivät ihan mukavasti 
kauppaa, joten panostus jouluna-
vaukseen kannatti Kehräämöllä. 
Myös lapsille oli omaa touhua, 
kun Alfa Moverin Piia järkkäsi 
tonttu-pokemonin, jossa etsittiin 
pokemoneja ykkös- ja kakkos-
kerroksen sokkeloista.

Moni kyseli, että missä oli Kär-
rytien näyttävä joulunavaus tällä 
kertaa? Kaivattiin toimintaa ja 
myyjiä ja jouluista meininkiä 
enemmän…

K-Supermarketissa oli jouluista 
touhua, kun siellä koristeltiin ML-
L:n joulupuu, jonne joulupukkikin 
ehti mukaan. Joulupuu tarjoaa 
mahdollisuuden auttaa vähäva-
raisten perheitten lapsia, joille 
voi ostaa joululahjoja. Hyvin ovat 

taas sydänlaput vaihtuneet jou-
lulahjoiksi tänäkin vuonna, siitä 
jo kiitos raikukoon!

Myös Erkontien ja S-Marketin 
kauppakeskuksen joulunavaus 
jäi vaisuksi. Onneksi joulupukki 
liikkui ja jakoi karkkia, jotka kau-
punki tänäkin vuonna sponsoroi.

Ehkä sitten ensi vuonna kaupat 
panostavat enemmän jouluna-
vaukseensa.

MLL:n joulukuusen koristelu sujui reippaasti.

K-Supermarketissa 
joulupukki ilahdutti 
ja jakoi karkkia.
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Osta Orimattilasta!
Tarjolla hyvät palvelut ja reilut kaupat.

Hyvällä yhteistyöllä eteenpäin vuonna 2017.

ppp

Tavataan tapahtumissa ja
yritetään yhdessä:

Rauhaisaa
joulunaikaa

Artjärven lähipalvelut Salmelassa 
avaavat JOULUNVIETON SINULLE!

Tervetuloa nauttimaan ohjelmasta,
tarjoiluista ja tarjouksista, tuttujen
seurasta. Viritellään yhdessä kivaa
jouluista tunnelmaa Artjärvelle!

Avauspuhe: Kimmo Kuparinen

Mukana: Sale, Artjärven Aurinko, Artjärven 
Antiikkiliike, Ravintola Artjärvi, Artjärven 
Osuuspankki, Artjärven Apteekki, Eläkeliiton 
Artjärven yhdistys, Kyläjohtokunta, Artjärven 
seurakunta, Cre Art, Ruskovilla, Orimattilan 
kaupunki ja Olan Extraa.

Tule myymään tavaroitasi joulutorille. Voit myös antaa jouluiloa
lapsiperheille, lahjoita laadukasta käyttötavaraa pukinkonttiin!

 

Tonttulassa ollaan
jo valmiina jouluun

Karkkulassa on Suurosten 
perheellä aivan upea ja oma 
”Tonttula”, jonka he ovat itse 
valmistaneet. Kyseessä on ai-
ka massiivinen 150x150 cm:n 
kokoinen iso nukkekoti, joka on 
valmistunut pikku hiljaa, nykyi-
seen muotoonsa noin 10 vuotta 
sitten, mutta jatkuvasti siellä 
sisällä tapahtuu…

- Se oli aikoinaan 70-luvul-
la, kun kummityttöni leikkasi 
nukkensa kaljuksi ja oli heit-
tämässä koko nuken roskiin. 
Pyysin saada sen itselleni ja 
tein nukesta joulupukin. Sitten 
syntyi ideaa Tonttulasta, jota 
koko perheen voimin aloimme 
rakentamaan. Monta erilaista 
mallia tuli suunniteltua, kunnes 
tämä nykyinen tornimallitalo 
valikoitui mieleiseksi, kertoo 
Riitta Suuronen.

- Mieheni on veistänyt jo-
kaisen puun hirsimalliin ja 
yhdessä olemme koko porukalla 
rakentaneet kaiken,  sisustusta 
myöten. Lapset ovat tehneet 
mm. keittiöön pöydälle kinkut ja 
karjalanpiirakat pienoiskoossa. 
Siellä onkin paraillaan joulu-
meininkiä…

Kaikki on rakentunut pikku 
hiljaa, kun uusia sisustusjuttu-
ja on syntynyt. Viimeksi Riitta 
uudisti koko Tonttulan valais-
tuksen, jossa nyt loistaa uudet 
valot joulukuusessa ja hellassa, 
samoin pöytälamput valaisevat.

- Mun täytyy aina näprätä jo-
tain. Telkkaria katsellessa on 
tullut tehtyä Tonttulan väelle 

kaikenlaista, muun muassa 
pikku tarkkaa hommaa vaativia 
tonttujen vyönsolkia ja muita 
yksityiskohtia.

- Tämä taitaa olla viimeinen 
joulu, kun Tonttula on meillä. 
Se on näet myytävänä, joten 
jos jotain kiinnostaa ostaa se 
itselleen, niin ottaa vaan yh-
teyttä, Riitta sanoo.

Tonttula on upea, kaunis pienoismalli.

Artjärven joulutori 17.12.
Viime vuonna Artjärven joulutori 
veti niin hyvin porukkaa, että 
se järjestetään myös tulevana 
lauantaina 17.12. klo 12-14 
keskustan torilla.

Joulutorilla on luvassa mm. ar-
vontaa, jonne paikalliset yritykset 
ovat lahjoittaneet laadukkaita 
palkintoja. Mukana on myös totta 
kai joulupukki, jonka sponsoroi 
Sale. Luvassa on karkkia kilteille.

Eläkeyhdistys tarjoaa joulug-
lögiä ja pipareita. Seurakunnan 
puolesta kanttori laulattaa jou-
lulauluja.

- Joulutorilla haemme hyvää 
joulumieltä. Viime vuonna ta-
pahtumassa oli myös muutamia 

joulumyyjiä ja mukaan pääsee 
nytkin, joten tervetuloa, toi-
vottaa Leena Ritala, Artjärven 
kyläjohtokunnan puheenjohtaja. 
Hän tuo tapahtumaan jouluisen 
tervehdyksen.

- Tällä pidetään yllä myös 
Artjärven pitäjän yhteishenkeä 
ja saadaan aikaan elinvoimaa, 
toteaa Kimmo Kuparinen, joka 
kertoo joulutorilla Orimattilan 
kaupungin kuulumisia.

- Meidän kaikkien pitääkin yh-
dessä toimia Artjärven puolesta, 
jotta palvelut säilyvät. Nyt olisi 
hyvä nopeasti löytää postille ja 
matkahuollolle uudet palvelupis-
teet, toteaa Raimo Autio.

Kehräämöllä
joulupuuroa
ja joulumyyjiä

Samaan aikaan Artjärven joulu-
torin kanssa otetaan Kehräämöllä 
loppukiriä jouluun. Talo tarjoaa 
perinteisen joulupuuron kaikel-
le kansalle ensi lauantaina klo 
10-13. Joulupuurosta voi löytää 
mantelin, jolla voittaa yllätyslah-
jan Kynttiläpajasta. Pitsituvasta, 
Käsityövakasta tai Hiuspajas-
ta. Kaikkiaan neljä mantelia on 
puurossa...

Kehräämön Puotikujalla on 
myös joulumyyjiä, joten ne 
kannattaa katsastaa ja ostaa 
vaikka jotain pukinpussiin.

- Tervetuloa Artjärven joulutorille mukaan. Tavataan tuttuja ja nautitaan kivasta 
tunnelmasta, toivottavat Kimmo, Leena ja Rami.

Osku-tontun reissut
selvitettiin helposti!
Taisi olla liian helppo jou-
lukisa tällä kertaa, kun lä-
hes kaikissa palautetuissa 
kupongeissa oli vastaukset 
oikein. Kaikkiaan kuponkeja 
palautettiin 377 kpl, joka on 
vähemmän kuin aiempina 
vuosina. Joku sanoi, että 
saisi olla kunnon pääpal-
kinto, jotta se herättäisi 
enemmän kiinnostusta. 
Muun muassa Merosen 
kinkkuja kaivattiin pal-
kinnoiksi. Sitten sanottiin, 
kisa olisi ollut vaikeampi, 
jos olisi rajattu enemmän 
yksityiskohtia pois…
No, oli miten oli. Tässä 

oikeat vastaukset:
1) Tönnön silta, 2) Kui-

vannon kirkko, 3) Hen-
nan aseman parkkipaikk, 
4) Luhtikylän seurantalo 
Nuorela, 5) Artjärven Salen 
bensapiste.

Tässä mukana olleet
kampanjaliikkeet
ja voittajat. 
Sähköasennus Oy (50€) 
Juha-Pekka Asp, Kynttilä-
paja Maria Drockila (50€) 
Anna-Mari Maunula, K-Su-
permarket (50€) Marjo 
Mehtonen, Sarin Kauneus-
salonki (50€) Maija Kyrö, 
VeikonKone (50€) Pirkko 
Huoso, Vaateliike Seppälä 
(30€) Katri Kulmala, Akku 
ja Varaosa (30€) Heljä Haa-
kana, Näkökeskus (50€) 

Vera Mölsä, Kukkakauppa 
Diia (50€) Päivi Tupase-
la, Kotipizza (30€) Juuso 
Mykkälä, Värisilmä (50€ 
käytävämatto) Kaija Aho-
la, Fitmill Fitness Studio 
(50€) Simo Mälkki, Hotelli 
Teltta (80€ yöpyminen ja 
aamiainen 2 hlöä) Johanna 
Ritala, Parturi-Kampaamo 
Anne (50€) Kirsi Reiman, 
Kuumakuppi (30€ kahvili-
ppuja) Erkki Lehtinen, Helli-
mö (30€) Raija Ruuskanen, 
Alfa Mover (50€cTiia Björn, 
Gym23 (50€) Päivi Koski-
maa, S-Market (30€) Anja 
Arminen, VahvaTassu (50€) 
Risto Ahola, Orimattilan 
kaupunki 2kpl Orimattila 
150 vuotta -juhlakirjaa Aaro 
Avonius ja Tarja Romo-Nyr-
hinen, Olan Extraa (30€) 
Jorma Mäkelä.
Voittajille on ilmoitettu 

henkilökohtaisesti ja he 
saavat noutaa voittonsa 
14.12. alkaen.

Arvonta suoritettiin Säh-
köasennus Oy:ssä, Tuulikki 
Peuran valvoessa tapah-
tumaa.

Kiitos kaikille osallistujille 
ja kampanjaliikkeille.
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Parturi-Kampaamo Anne
Erkontie 23, Orimattila, 03-7845272
Anne-Rampa-Pajuvesa  040-5062239

www.kampaamoanne.info

JOULUN PARHAAT LAHJAT 
Parturi-Kampaamo ANNELTA!

Mikroverenkierron parantuminen rentouttaa, antaa 
paremman unen, avaa tukkeutuneita ja ahtautuneita 
verisuonia, lievittää kipua ja uupumista, tukee parane-
misprosessia, nopeuttaa haavojen ja murtumien pa-
ranemista, auttaa kehon omaa puolustusjärjestelmää 
kroonisissa sairauksia vastaan, edistää urheiluvam-
mojen paranemista ja palautumista urheilusuoritusten 
jälkeen, edistää hiuspohjan verenkiertoa ja sitä kautta 
vahvistaa hiuksia.
UUTTA! BEMERILTÄ loimihevosille heidän hyvinvointiin!

AMMATTIMAISET KAUNEUDEN tuotteet 
luonnonmukaisesti, nyt myös painonhallintaan 
ja vartalon muokkaukseen, joulutarjoukset! 
Jos kärsit hiuspohjan tai 
hiustenlähdön ongelmista.
Kaikkiin parturi-kampaamotöihin, HiusApteekin 
turvallisiin tuotteisiin, kihartimiin, siis monenmoisiin 
lahjatoiveisiin eikä mene hukkaan, tarpeeseen!
Lisätiedustelut Annelta

terveydestäsi tai antaa sitä muille.

Kun haluat 
pitää huolta

LAHJA-

KORTIT

Taru Karoliina
Intuitiivinen näkijä. 
Teen tulkintoja
myötätunnolla ja
 rakkaudella. 

30min/35 Eur
60min/50Eur
Puh. 050 3473668
taru.astikainen1980@gmail.com

Suomenhevosen päivää
vietetään
ensi vuonna

6.9.
Orimattilassa

- Suomi juhlii

100 vuottaan!

Joulupöydän herkkuja:

Lämminsavu kirjolohi on
orimattilalaisten suosikki

- Savustettu kirjolohi on monen suosikki, Heli sanoo.

Suomalaiseen joulupöytään kuuluu eittämättä 
myös erilaiset kalaruuat. Extraa poikkesi 
S-Marketissa ja kyseli mitä kalaa on tarjolla 
ja suositellaan. Tässä palvelutorin vastaava 
Heli Sinkkonen vastaa kysymyksiin.

Mitä kaloja kuuluu erityisesti suoma-
laiseen joulupöytään?

- Suomalaiseen joulupöytään kuuluu kyl-
mäsavulohet ja kirjolohet, graavattu lohi, 
kirjolohi ja siika, lämminsavustetut kalat, 
lipeäkala, erilaiset sillit ja kirjolohenmäti.

- Näiden lisäksi S-marketista löytyy mui-
takin jouluisia herkkuja, kuten Lapin graavi, 

joka on maustettu katajanmarjalla ja Lapin 
lumous, joka on herkullinen esimerkiksi 
ruisnappien päälle levitettynä pienenä al-
kupalana.

Mikä on orimattilalaisten suosikkikala, 
onko se suoraan pöytään valmis?

- Suosituin kala jouluna on lämminsavu 
kirjolohi, kokonaisena tai fileenä. Helppo 
laittaa suoraan juhlapöytään. 

Vieläkö ostetaan entisaikojen suosittua 
lipeäkalaa? 

- Lipeäkalaa menee jonkin verran edelleen, 

mutta menekki vähenee joka vuosi hiukan.

Mikä on Helin oma kalasuosikki?
- Oma suosikkini on Hätälän aurajuustosa-

vulohifile, mehevä ja aurajuusto tuo siihen 
makua ja erilaisuutta. Kastikettakaan se 
ei kaipaa juurikin tuon aurajuuston takia.

Entä joulusilli ja muut purkkikalat?
- Jouluna menee sillejä, niin fileenä kuin 

kokonaisena todella paljon. Sen suosio pysyy 
vuodesta toiseen korkealla, niin jouluna kuin 
juhannuksena.

Hellimön kosmetologipalvelut
Hellimöltä löydät myös monipuoliset 
kosmetologin palvelut! Ammattitai-
toiset ja koulutetut kosmetologimme 
tekevät hoidot huolellisesti. Päätoi-
misena kosmetologinamme toimii 
Janita, joka valmistui Koulutuskes-
kus Salpauksen kosmetologilinjalta 
keväällä 2015. Samaisesta koulusta 
on valmistunut myös allekirjoittanut 
sekä vastaanottoamme päätoimi-
sesti tällä hetkellä hoitava Marika. 
Mahdollisuuksien mukaan meillä on 
ainakin kahden kosmetologin pal-
velut käytettäessä samaan aikaan. 
Suosituimpia hoitoja ovat kasvo- ja 
jalkahoidot. Kasvohoidot räätälöidään 
aina asiakkaan ihotyypin mukaisesti 
ja tehdään Janssen Cosmeticsin am-
mattilaissarjan tuotteilla, joita meiltä 
voi ostaa myös kotikäyttöön. Janita 
tekee paljon myös klassisia ripsien 
pidennyksiä sekä volyymiripsiä. 
Kosmetologin repertuaariin kuuluvat 

- Oikein rauhallista ja rentouttavaa 
joulunaikaa hemmottelujen merkeissä, 
toivottavat Janita ja Emma.

muun muassa myös vartalohoidot, 
käsihoidot, karvojen poisto sokeril-
la, kuumakivihieronta ja intialainen 
päähieronta (joita myös hierojamme 
tekevät). Hellimö tarjoaa erikoisuu-
tenaan erilaisia hoitopaketteja, esi-
merkiksi Hemmottelupaketti, johon 
sisältyy spa-jalkahoito, hemmotteleva 
kasvohoito sekä kuumakivihieronta 
(120min/130€). Lisää löydät netti-
sivuiltamme www.hellimo.fi. Tarjo-
amme myös erilaisia ryhmäpaketteja, 
joihin voi kuulua porukalle esimerkiksi 
manikyyrit ennen saunailtaa!

Ajanvaraukset ja tiedustelut nume-
rosta 044-3773017 tai sähköpostitse 
info@hellimo.fi. Jos kiinnostuit ryh-
mäpalveluista voit laittaa sähköpostia 
emma.malinen@hellimo.fi.

24.–26.12. olemme suljettu, joten 
muistakaahan hakea lahjakortit en-
nen aattoa! 

Emma Malinen
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Ennakkotilaajan etu!!
Kun tilaat joulukukkasi 19.12.
mennessä, saat yllätyslahjan!!
Silloin vältyt myös
jonottamiselta, kun 
tilauksesi on valmis
noudettavaksi.

Meiltä Diiasta saat:
- perinteiset joulukukat
- jouluiset istutukset, upeat kimput
- trendikkäät joulun uutuudet
 sekä kaunista lahjatavaraa

19.-21.12. 9-18
to 22.12. 9-20
pe 23.12. 9-20
la  24.12. 9-12
25.12. suljettu
26.12. klo 11-15

Kukkakauppa 
ja Hautaus-
palvelu Diia Oy

Hyvää Joulua ja Kiitos kuluneesta vuodesta!
Hyvää Uutta Vuotta 2017!

Aulin ruokavinkki, kokeile!
Tällä kertaa Auli Rötkö tarjoilee ohjeet ihanaan uuni-camembertiin kolmella eri 
tavalla. Tähän ruokaan voi ja saa hurahtaa…

Hedelmäinen:
1 Camembert-juusto
1 viikunan sisus (myös kui-
vattu sopii pieninä paloina)
n.10kpl viinirypäleitä (puoli-
tettuina)
1tl oliiviöljyä
ripaus mustapippuria
ripaus suolaa

Yrttinen:
1 Camembert-juusto
2 oksaa tuoretta timjamia
1 oksa tuoretta rosmariinia
1 valkosipulinkynsi (ohuena 
viipaleena tai puristettuna)
1tl oliiviöljyä
n. 2 rkl valkoviiniä
ripaus mustapippuria
ripaus suolaa Parmankinkku-

pähkinä
1 Camembert-juusto
½dl rouhittuja pähkinöitä 
(hassel-, pekan- tai saksan-
pähkinöitä)
3 viipaletta ohueksi suikaloi-
tua parmankinkkua
1tl Oliiviöljyä
½tl kuivattua basilikaa tai 
pizzamaustetta
ripaus mustapippuria

Camembertille hyvä paisto-

astia on pakkauksen puu-
kuori. Laita puukuoret sisäk-
käin, poista paperi ja aseta 
juusto kovera puoli ylöspäin. 
Tee pintaan viiltoja ennen 
täytteiden lisäämistä.
Lado täytteet juuston päälle 
ohjeissa mainitussa järjes-
tyksessä eli ensin päätäyt-
teet ja lopuksi öljy sekä 
mausteet.
Paista 200 asteessa 20 mi-
nuuttia.
Dippaa: patonkia, ruis-
nachoja, suolakeksejä, jou-
lupipareita, paprikaa, ome-
naa, porkkanaa, ananasta, 
kurkkua, päärynää, rypälei-
tä…

Auli antaa Extraa-
ruokavinkkejä.

Kaupungin kaunein 
näyteikkuna
Entisaikaan kaupat panostivat enemmän ja suorastaan kilpailivat 
siitä kenellä on kaunein jouluinen näyteikkuna ja missä liikkeessä 
on eniten joulutunnelmaa.

Vielä nytkin muutamat Orimattilan keskustan kaupat ja liikkeet 
loihtivat kauniita näyteikkunoita, muulloinkin kuin jouluna. Säh-
köasennus Oy on suorastaan erikoistunut koristelemaan vaihtu-
vien vuodenaikojen mukaan näyteikkunansa. Viime talvena siellä 
ikkunassa komeili kolme Lahden hyppyrimäkeäkin samaan aikaan, 
kun kisattiin Salpausselällä.

Valokuvaamo Potretti on myös laittanut näyteikkunansa kau-
niiksi, samaa voi sanoa Orimattilan Näkökeskuksesta, jossa on 
parhaillaan oikein kiva joulutunnelma. Sitä on kiva katsella kadulta.

Usein kauniisti sommiteltu näyteikkuna kutsuu myös kaupoille. 
Tässä lienee ideaa monillekin, jotta saranat alkaisivat enemmän 
kulumaan?.

Sähköasennuksen jouluvalot valaisevat ja näkyvät 
kauas Kärrytiellä.

Joulurauhaa meille kaikille

Kun Suomen Turku julistaa joulu-
rauhan, siitä on oma jouluni aina 
lapsuudesta saakka alkanut. Osa 
jouluperinteistä on muuttunut, 
riippuen siitä kenen kanssa jou-
lun viettää, mutta kinkun lisäksi 
olen aina joulultani vaatinut sen 
yhden asian: joulurauhan julistus 

pitää katsoa!
Miksi joulurauhan julistus on 

sitten ollut niin tärkeää? Lap-
suudessa joulurauhan julistus 
tarkoitti sitä, että kohta syödään 
ja sitten tulee pukki. Nyt se tar-
koittaa sitä, että kohta syödään 
ja sitten tulee pukki.

Tai näin joulurauhan ainakin 
pinnallisesti mieltää. Lapsena 
tunnetta ei jäänyt sen enempää 
miettimään, se oli turvallista, 
lämmintä ja hyvää oloa, iloa. Nyt 
kun tunnetta jää palastelemaan, 
kuuluu joulurauhaan sen luoma 
yhteishenki:” ja kaikilla hyvä tah-
to”. Vaikka yhteishenki on usein 
liian imelä sana käytettäväksi 
muussa kuin talvisodan hengestä 
puhumisessa, se koskettaa silti 
meistä kaikkia.

Kaikenkarvaiset lemmikkimme 
ovat osa perhettä, heillekin oste-
taan joululahjoja, koiralle valtava 
luu, kissalle uusi raapimapuu 
ja jyrsijöitä lahjotaan vaikkapa 
jugurttinapeilla.

Oma jouluinen mieli välittyy 
eläimille ylimääräisissä hellyy-

denosoituksissa, tahdomme, että 
elämämme eläimilläkin on hyvä 
ja turvallinen olo. Siksi onkin 
ihana ajatus taata myös lem-
mikeille joulurauha.

Joulurauhanjulistus eläimil-
le järjestetään jälleen tänäkin 
vuonna yhteistyössä Orimattilan 
seurakunnan kanssa ja itselleni 
oli aivan ilmeistä, että Vahvatassu 
on mukana tämän tapahtuman 
järjestämisessä. Kaunista keliä ei 
voi taata mutta onneksi glögi- ja 
piparitarjoilun sekä lämpimän 
yhteismielen voi. Tervetuloa mu-
kaan Vanhan Pappilan puistoon 
torstaina 22.12. klo 18 alkaen. 
Silloin on eläinten joulurauhan 
aika.

Katja Puumala
VahvaTassu

Joulurauhan julistus
eläimille 22.12. klo 18
- Tänä vuonna ajattelin, että kokeillaan kirkon vieressä olevaa 
Vanhan pappilan puistoa eläinten joulurauhan julistamiseen. Paikka 
on vähän helpommin saavutettavissa. Siinä on nuotiopaikkakin, 
ja saadaan tulet lämmittämään, kertoo Outi Vainio Orimattilan 
seurakunnasta.

Torstaina 22. joulukuuta klo 18 alkaen julistetaan joulurauha 
eläimille Vanhan Pappilan puistossa, osoite Pappilantie 1.

- Mukaan tulee tänäkin vuonna jokunen eläinystävä. Paikalle 
tulijat saavat ottaa omat lemmikkinsä mukaan. Ei väliä, vaikka 
haukkuisivatkin, kyllä puistoon ääntä mahtuu. Nuotiossa palaa tuli 
ja jos joku haluaa ottaa makkarat mukaan, niin makkarakeppejäkin 
löytyy. Laulellaan muutamia joululauluja niin kuin ennenkin, Outi 
toivottaa tervetulleiksi eläinten ikiomaan tapahtumaan.
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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!
37-42Useita

värejä

Veto-
ketjulla

Raimo on
vuoden Sisukas
”Puuseppää aina tarvitaan”, lauletaan vanhassa laulussa ja se 
pitää paikkansa aina vaan. Yksi tällainen kädentaitaja löytyy Hei-
nämaantien varrelta, Viljamaan kylästä. Hän on Raimo Siira, jonka 
Orimattilan Pienyrittäjät ry valitsi vuoden 2016 Sisukkaaksi.

- Olihan se mukava yllätys, kun sain tällaisen kunniamaininnan 
ja tittelin. Olen ollut yksityisyrittäjä vuodesta 2002.

- Olen tykännyt olla yrittäjänä, kun siinä saa itse määrätä työtah-
tinsa ja työaikansa. Tarpeen mukaan on aina palveltu asiakkaita, 
ja töitä on tehty myös viikonloppuisin, jos ei arki ole riittänyt.

Raimon työura lähtee ammattikoulun 2-vuotisen puuseppälinjan 
jälkeen suoraan töihin A. Sirenin huonekalutehtaaseen, joka sijaitsi 
Orimattilan meijerin vanhassa sikalarakennuksessa.

- Huonekaluja tein kolmisen vuotta ja sitten armeijaan, jonka 
jälkeen olin nelisen vuotta Kaitilassa värjärinä ja laakaajana. Sitten 
olin Hollolan Puumestareilla ja taas tehtiin huonekaluja.

- Seuraavaksi löysin itseni metallin pinnoituskurssilta, jossa 
opiskelin kromausta ja nikkelöintiä. Pinnoitustöissä olin noin 18 
vuotta. 2000-luvun alussa olin hetken työttömänä ja kävin yrit-
täjäkurssin ja tähtäsin puupuolelle. Samalla pikku hiljaa laitoin 
täällä kotona paikkoja kuntoon ja perustin toiminimen Ra Si Puun, 
jolla sitten aloitin yritystoimintani puusepän töissä.

Raimo lähti mukaan myös Orimattilan Pienyrittäjien toimintaan.
- On mukava tavata muitakin pienyrittäjiä ja vaihtaa kuulumisia, 

joten yrittäjäyhdistykseen kannattaa liittyä. Usein sitä kautta saa 
tärkeää yrittämiseen ja verotukseenkin liittyvää tietoa. Ja ovat ne 
yhteiset tapaamiset ja retketkin aina mukavia.
Ikkunoita, ovia
ja kalusteita

Raimo kertoo, että puusepälle on riittänyt ihan sopivasti töitä.
- Päätuotteita ovat olleet vanhan ajan ulkorakennusten ja asuinta-

lojen ikkunapokat ja -karmit, kun ihmiset korjaavat rakennuksiaan. 
Myös ulko-ovia olen tehnyt, pääasiassa sormi- ja pystypaneloituina.

- Olen myös korjannut ja entisöinyt vanhoja tammiovia. Se on 
sellaista herkkää hommaa, kun pyritään vaalimaan, että se vanha 
henki säilyy kunnostuksen jälkeen.

Monenlaisia puusepän töitä mahtuu Raimon yrittäjäuraan. Puusta 
hän on tehnyt melkein mitä tahansa voi tehdä.

- Olen tehnyt myös yksityisille ja taloyhtiöille saunan kalusteita, 
penkkejä ja lauteita. 

- Vaikka nyt jään puolen vuoden sisällä eläkkeelle, niin en tähän 
jatkajaa hae, vaan säilytän itselleni sellaisen pikku harrastuksen 
nikkaroida täällä verstaalla.

- Vielä tehdään hommia, joten täällä palvellaan, Raimo sanoo.

Puusepän työ voitti lopulta, vaikka Raimo kävi myös 
metallialan kursseja.

Pirjo-Liisa Virtanen jatkaa
Yrittäjien puheenjohtajana
Orimattilan Yrittäjien hallitus 
vuodelle 2017 on valittu Ori-
mattilan Yrittäjien syyskoko-
uksessa. 19.11.2016 yhdistys 
valitsi hallituksen vuodelle 2017. 
Puheenjohtajan tehtävässä jat-
kaa Pirjo-Liisa Virtanen. Hän on 
toiminut Orimattilan Yrittäjien 
puheenjohtajana 5 vuotta.

Hallitukseen 2017 valittiin: Mi-
ka Hyytiäinen, Hiomapojat Oy 
Sami Ketola, Ketolan Metalli Oy, 
Saija Hakonen, Tmi Nefity, Rami 

Korkkula, LVI-työ Putkipari Ay, 
Matti Pietilä, Codexo Oy, Katja 
Puumala, VahvaTassu, Suvi Suo-
mi-Sallinen, Tmi Suvi Suomi-Sal-
linen, Juha Lassila, Rantalainen 
Oy. Vanhoina jäseninä jatkavat: 
Ossi Näkki, Ruskovilla Oy, Minna 
Patosalmi, Ferroplan Oy, Nina 
Pärhä, Orimattilan Tilitaito, 
Juhani Saharinen, Maatila-Tili 
Juhani Saharinen Ky, Mikko Mäki, 
Iso-Mikko Oy ja Vesa Leino, Leino 
Palvelut Oy.

“
Vielä tehdään hommia, joten 
täällä palvellaan

TAMMIKUUSSA 2017
tavataan ke 18.01.
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S-market Orimattila, Erkontie 16

Rauhaisaa Joulumieltä ja

Onnea Vuodelle 2017

Kärrytie 4, P. 03-777 7444. www.sahkoasennusoy.fi  
Orimattilan Urheilu ja Kone Oy  

Erkontie 4

Kärrytie 4
Orimattila

03-872 872

ORIMATTILAN SÄHKÖ- JA
KONEHUOLTOKESKUS OY

(03) 777 2700

Erkontie 12, 16300 Orimattila
Olli Kivi, p. 044 540 4000

Rentouttavaa joulunaikaa ja 
Onnellista uutta vuotta 2017!
toivottavat Hellimön tytöt:
Emma, Marika, Satu, Janita, Anne ja Johanna
Hellimö, Pakaantie 1, Orimattila www.hellimo.fi

Huoltoasema
Uuttu Oy
Käkeläntie 9, Orimattila 
p. 777 1590 

Erkontien ahtaus
ihmetyttää monia
- Miksi Erkontiestä on tehty niin 
kapea väylä, ettei siinä mahdu 
kaksi isoa autoa vapaasti kohtaa-
maan, vaan pitää olla tosi tarkkana, 
ettei autojen peilit kolahda?

- Miksi parkkipaikat ovat niin 
kapeita, että isot autot jäävät väki-
sinkin kadun puolelle ja haittaavat 
lisää jo ahtaalla ajoväylällä?

- Miksi Käkeläntieltä käännyt-
täessä Erkontielle käännös on niin 
jyrkkä ja ahdas, vaikka liittymän 
olisi voinut tehdä loivemmaksi? Nyt 
siinä on korkea kivireunus jalka-
käytävällä ja jyrkkä kääntyminen, 
jolloin korkeaan kivetykseen vä-
kisinkin voi auton pyörät kolahtaa 
ja vanteet vääntyvät.

Tuollaisia kysymyksiä on tullut 
Extraa-lehdelle. Tuskin niihin 
saadaan mitään vastausta, sillä 
kukaan ei nykyisin ota vastuuta 
mistään.

Käkeläntieltä kun käännytään Erkontielle oikealle, 
niin joutuu liian tiukkaan vääntöön, kun risteykses-
tä on tehty liian ahdas, vaikka tilaa olisi. Mikähän 
viritys siinä on sillalle mentäessä?

Erkontien ahtaus näkyy ja tuntuu isoille autoille. Tässä pelastuslaitoksen auto ei 
mahdu kapeaan parkkiruutuun. Pojat kävivät syömässä kiinalaisessa.

Kiinteistönvälittäjä
pelaa höntsäkiekkoa

Lähes 15 vuotta kiinteistönvälitysalalla ollut 
Orimattilan Mika Nyman on nyt toistamiseen 
työssä Orimattilan OP-Kiinteistökeskuksessa. 
Vuosina 2005-2007 hän toimi myyntineuvot-
telijana ja nyt myyntipäällikkönä vuodesta 
2015 alkaen.

- Orimattila ja Lahden seutu ovat tulleet 
tutuiksi. Kiinteistömyyntialan tuntemus on 
saatu käytännön työn ja koulutuksen kautta. 
Olen liiketalouden merkonomi ja tutkintoina 
on LKV, YKV ja AKA/KHK.

- Me OP-Kiinteistökeskuksessa uskomme 
uuteen kasvavaan nousuun, joka jo pikkai-
sen pilkistää Orimattilankin seudulla. Paras 
merkki siitä on asuntokaupan vilkastuminen, 
kun ihmiset uskovat taas huomiseen.

Mika harrastaa jääkiekkoa ja on junnuvuosina 
pelannut JYP:n A-nuorissa maalivahtina. Hän 
on pelannut myös muutaman matsin SM-sar-
jatasolla. Samaan aikaan kuin Pasi Nurminen 
oli molarina ja Niklas Hagman yritti jujuttaa 
kiekkoa maaliin.

- Vieläkin harrastan lätkää ja pelaan 3-divi-
sioonan Panthers Hockeyssa. Myös ns. hönt-

säkiekkoa kavereitten kesken, Mika selvittää.
- Kesäisin harrastan frisbeegolfia ja kos-

kikalastusta. Upeita kalastuspaikkoja löytyy 
Kymijoenkin varrelta

Uusia puistoon rajoit-
tuvia tontteja on tarjolla 

Niementien päässä.

Mikalle Orimattila ja Lahden seutu 
ovat tulleet tutuiksi kiinteistönväli-
tyksessä.

Tontteja tarjolla
Niementien varrelta on myynnissä viisi tonttia. Tontit ovat lähellä Palojokea ja rajoittuvat 
puistoalueeseen. Jos haluat perheellesi kivan asuinpaikan aivan keskustan tuntumasta, niin 
tämä alue kannattaa noteerata.

  Tontti m² RO k-m² MH €
   3  2395 718,5 47.000
   4 1653 495,9 33.000
   5 1598 479,4 26.000
   6 1898 569,4 30.000
   7 2202 660,6 36.000

Soittele Mika Nyman 0400 347758,
niin Mika kertoo lisää.
www.opkk.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

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

Palvelemme teitä ma-pe 7-17

 sähköurakointi

 varastomyynti

Kantrit ei siirry
Kotieläinpuistoon
Viime vuosina on käyty innokasta 
keskustelua siitä, että kantrien 
tulisi palata juurilleen Kotieläin-
puistoon. Varsinkin facebookissa 
on oltu aktiivisia ja talkoolai-
siakin on ilmoittautunut useita 
kymmeniä, jos vaan saadaan 
kantrit takaisin syntysijoilleen.

Omasta kiinnostuksestaan 
kantreja kohtaan Matti Myl-
lynen ja Markus Tuominen 
päättivät kartoittaa tilannetta 
ja kysyivät Kotieläinpuiston 
väeltä, että voitaisiinko kantrit 
siellä järjestää.

- Käytimme omia kanaviamme 
ja tiedustelimme yhteistyömah-
dollisuutta. Laitoin sähköpostilla 
esityksen, josta voisimme lähteä, 
Markus selvittää.

- Minä olin puhelinyhteydessä 
muutamiin henkilöihin ja sitä 

kautta kartoitin tilannetta.
- Asiaa oli Kotieläinpuiston 

väen tiimoilta pohdittu ja saim-
me tietää, ettei homma onnistu, 
Matti kertoo.

- Se oli sitten siinä ja nyt tätä 
asiaa ei kannata enää kenen-
kään kysellä ja spekuloida, 
Markus sanoo.

- Olen samaa mieltä. Se on 
nyt kysytty ja vastaus saatu. 
Homma on loppuun taputeltu, 
Matti lisää.

- Kultaiset muistot on monilla 
Kotieläinpuiston kantreista. Ne 
eivät himmene koskaan, vaik-
kei kantreja sinne saadakaan. 
Meillä ei ole muuta kuin hyvää 
sanottavaa Kotieläinpuistosta ja 
kantreista. Nyt saa kaikki turhat 
haaveilut kantrien suhteen siellä 
loppua, miehet toteavat.

Kantrimeininki jatkunee ensi kesänä. Varsinkin kulkue 
ihastuttaa ja vetää kadun varteen n. 3000 katsojaa. 
Kaupungin kannattaisi noteerata tämä eikä kääntää 
selkäänsä tapahtumalle.

Rakkaudesta liikuntaan!
Pakaantie 1,
Kehräämö 2. krs

www.alfamover.fi

Piia ja Johanna kohti huippua

Kunto nousee kohisten!

Arctic Challenge 2017 
on Levi Wellness Clubin 
järjestämä äärimmäisen 
haastava esteratakisa 
Levi-tunturissa.

Extraa-lehti seuraa orimattilalais-
ten Piia Andelinin ja Johanna 
Kakon valmistautumista Artic 
Challenge -kisaan. Se pidetään 
ensi vuoden heinäkuussa Levin 
äärimmäisen vaativilla tunturi-
rinteillä.

Piia ja Johanna ovat nyt tree-
nanneet kisaa varten muutaman 
kuukauden ja kunto nousee vain 
tekemällä, sehän on selvää. Pik-
ku takapakkia tuli Johannalle, 
kun flunssa vei hetken voimia 
ja Piian vasen käsi ei vieläkään 
kestä hirveää rääkkiä.

- Me ollaan käyty omien nor-
mitreenien lisäksi viikonloppuisin 
Ämmäntöyräällä tai Tönnössä 
treenaamassa. Ollaan juostu mä-
kiä ja soramonttuja ylös, samoin 
tehty paljon hyppyharjoitteluja, 
jotta saadaan kintereisiin voimaa 
ja jäntevyyttä. Niitä tarvitaan, kun 
Levillä mennään läpi kivikkojen 
ja pusikkojen puupölkky kaina-
lossa, Piia selvittää.

- Soramonttujuoksu on aika 
raskasta, kun juokset rinnettä 
ylös ja askel pettää ja joudut 
lähes rämpimään ylös. Se ot-
taa voimille niin jalkoihin kuin 
keuhkoihinkin.

Johanna käy työssä pääkau-
punkiseudulla ja hoitaa kuntoaan 
lenkkeillen, jumpilla ja kuntosalil-
la. Piialla on joka päivä jumppaa 
työnsä takia, joten kummallakin 
syke on korkealla.

- Minulla on jonkinlainen sisäi-
nen pakko paahtaa liiankin lujaa, 
kun pitäisi saada pienemmälläkin 
sykkeellä treenattua. Jotenkin 
se taitaa vaan olla verissä, että 
syke nousee, kun liikaa intoutuu, 
Piia naurahtaa.

Joulu hieman rauhoittaa tree-
niä, mutta sen jälkeen taas pai-

nellaan lujaa. Johanna viettää 
joulua Levin mökillään ja Piia 
pysyy Orimattilan maisemissa.

- Jouluna nautitaan ja anne-
taan keholle ja mielelle lepoa. 
Se tulee nyt ihan sopivasti, sillä 
koko syksy on ollut kummallakin 
hektistä jo työnkin takia.

Piian lempparijouluruoka on 
muuten imelletty perunalaatikko, 
jonka hän itse tekee mummon 
oppien mukaan.

- Alkuvuodesta menemme tree-
naamaan ihan Levin rinteisiin ja 
saadaan aitoa tuntoa maastos-
ta, vaikka siellä onkin lunta ja 
heinäkuun kisassa painellaan 
kesäkelillä. 

Piia selvittää, että ravintojut-
tuihin on pakko kiinnittää nyt 
entistä enemmän huomiota, kun 
treenataan kovaa. 

- Treenin jälkeen on tärkeää 
saada mahdollisimman nopeas-
ti energiaa, jotta palautuminen 
lähtee käyntiin. Helpoin tapa it-
selläni on juoda palkkari, joka 
sisältää hiilareita ja protskuja. 
Täten varmistan myös nesteen 
saannin. 

Sponsoririntamallakin on ta-
pahtunut, sillä Torikulman Fy-
sioterapia tuli taustavoimaksi 
mukaan tukemaan Piiaa ja 
Johannaa.

- Me saatiin Torikulman Fy-
sioterapialta treeniliivit, joita 
voimme käyttää talvella ja ke-
sällä. Kiitos Reija ja muut tytöt, 
Piia sanoo.

- Ja ihanaa joulun aikaa meille 
kaikille!

Jouluna me otetaan Johannan 
kanssa rennosti. Silloin ei treenata, 
Piia lupaa.

Turha haikailla kenenkään:
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le tovereille toivetta, että lisää 
tällaista meille aikuisille.

* * *
Hennan uuden juna-aseman nimi 
on ZetOri, Ohessa jo kuvakin 
valtavaan nimikylttiin, joka pitää 
näkyä junaan asti, jotta sitä voi 
ihailla junan pyyhältäessä ohiiii 
Hennan uuden aseman. Miksi? 
No, siksi, kun ei ole matkustajia 
tulossa eikä menossa Hennan 
asemalla.

Z-alkukirjain tulee Z-junavuo-
rosta. Ja Ori-sana tietty Orimat-

tilan omasta nimestä.
- Kun isännät tulevat Zetoril-

la Ruhantieltä ja aina Artjärven 
Haukkatieltä asti Hennaan, niin 
aseman nimeksi sopii hienosti 
ZetOri. Muilla vehkeillähän sinne 
ei talviaikaan pääsekään kuin 
traktoreilla, jollei tehdä useitten 
kymmenien miljoonien eurojen 
tieremontteja Huhdanojan kautta, 

Masa pohdiskeli.
Hyvä, kun on edes tuollaisia 

maalaisjärkeä käyttäviä ajatteli-
joita Orimattilassa. Taidan ostaa 
hänelle pullon joululahjaksi.

* * *
Alkaa olla sitten jouluterkkujen 
aika. Pojat sanoivat, etten muka 
uskalla laittaa kuvaani uudestaan 
lehteen, kun olin joulupukkina 
jouluna 2008. Ohessa se on ja 
kyseessä oli yhden isomman 
porukan pikkujoulut, joissa al-
kuillasta esiinnyin joulupukkina 

ja sitten lopuksi pukkina muuten 
vaan.

Siis herkkuterkkuja kaikille 
tutuille. Tuhma saa olla. mut-
tei tyhmä.

Ai niin, joku kuulemma yrit-
tää matkia meikää ja kirjoit-
telee omaan pikku lehteensä 
mukamas hauskoja. Heh, heh.

E E T V A R T T I

Tonttuillaan
Onko Erkontiestä tullut lumen 
kokoamispaikka? Nykyisin tuol-
laisia isoja lumikasoja on pääväy-
län varrella siellä täällä, vaikka 
lunta ei ole vielä satanut kuin 
muutama ripaus. Tuokin kasa 
oli monta päivää Säästöpankin 
kulmauksessa.

Taisi vaihtua urakoitsijat?
Jopa kaupankäyntiä haittaavat 

isot lumikasat ovat esteenä liik-
kumiselle ja näkymiselle.

Muutenkin huomaa, että nyt 
tutut traktorimiehet eivät enää 
auraa ja hiekoita joka paikassa, 
vaan uusia on palkattu. Ilmeisesti 
jättiurakan saaneen YIT:n aura-
miehet vielä hakevat tuntumaa 
aurauksiin?

* * *
- Saako oman postinsa menet-
täneet artjärveläiset nyt käyttää 
Orimattilan postia, vaikka niillä 
on eri postinumero?

Tuollainen kysymys meikälle ja 
neuvoin ystävällisesti ottamaan 
yhteyttä Kupariseen.

- Oletko sinä Eetvartti se 
homotoimittaja ja haikailetko 
sateenkaariperhettä uuteen 
Hennaan?

Ja vielä tuollainenkin kysyt-
tiin. No, en ole, enkä haikaile 
mitään Hennaan. Ilmeisesti nyt 
meikää sekoitettiin toiseen toi-
mittajaan…

* * *
Eetvartti kuuli huhua Marengissa, 
tosin jotkut sitä sanovat persujen 
baariksi, että ensi kevään kunta-
vaaleista on tulossa Orimattilassa 
jytkyjen jytky. Jokin uusi ryhmä 
kait lähtee mukaan ja monelle 
tulee pökäleet housuihin jo sen 

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

JAKELUHÄIRIÖT

02 900 100 47

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

n. 11.800 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
18.01.2017

Jouluinen buffet tarjolla 19-21.
Burleski show klo 22.30. Buffa ja Burleski yht. 40 euroa.
Pelkkä ohjelma ennakkoon 13 euroa, ovelta 15 euroa.

Illan isäntä Dick Tator
Lavalla: Bettie Blackheart,

Miss Acrolicious, Pepper
Sparkles, Gigi Praline

Orimattila Burlesque
ylpeänä esittää
PIKKUJOULU-
BURLESKI
perjantai 16.12.2016

mammuttikodin uusi kanttihirsi
 Muuttovalmis hirsitalo mallisuojatulla kanttihirrellä!

Uusi, raikas mallistomme nyt saatavilla. 
Ainutlaatuinen mahdollisuus täysin uudenlaiseen 
tyyliin Kanttihirrellä, tartu tilaisuuteen heti! 

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

Särkyjä, vaivoja,
sairauksia vai onko
energiat vähissä?
Apua kansanparantajalta 050 3368425
www.parantavavoima.com

Selvänäkijä 
Tuulia Mäntylä
Ajanvaraus 040-4108877

tai tuuma@suomi24.fi

torstaisin klo 17-19.
3. krs. Pekka

Löytty 044 3160 925

SUOMI-
TIKKAA

Kehräämöllä

KAIHTIMET, MARKIISIT, 
PYSTYLAMELLIT, PARVEKE-

LASIEN KAIHTIMET ym.
Laajasta mallistosta paikoilleen asennettuna.

Kotiesittely ja mittauspalvelu.

ORIMATTILAN KAIHDIN
Myyntinäyttely: Orionpolku 4

Puh. 03- 777 4183

takia. Tähän palataan, kun saa-
daan enemmän huhua.

Johtunee kait mafiatouhuun 
ja kepulikonsteihin kylläänty-
misestä?

* * *
Siksi viime kerralla tällä palstalla 
ollut juttu jo sovitusta uudesta 
kaupunginhallituksen puheen-
johtajasta menettää nyt täysin 
pohjansa. Se ei olekaan edes 
Artjärven kirkossa kuulutettu, 
että sieltä mies nousisi ykkös-
nuijan varteen Orimattilassa.

Siinä hommassa tarvitaan 
nuorekasta naista tai miestä, 
tehokasta tykkiä, joka jo pel-
källä omalla olemuksellaan 
markkinoi Orimattilaa eteenpäin. 
Osaa edustaa, osaa puhua myös 
englantia, ettei tarvitse tulkkia, 
kun neuvotellaan vaikkapa jotain 
neuvostoliittolaisesta Yandexin 
palvelukeskusta Hennan yritys-
alueelle. Se iso konesali kait me-
netettiin muutama vuosi sitten 
Mäntsälään, kun ei löytynyt riit-
tävää kielitaitoa neuvotteluihin?

Eetvartilta löytyy kyllä kie-
litaitoa, mutta pikkasen eri 
hommaan…

Mäntsälä kutsuu jo Perustava 
Oy:täkin, kun yritykselle ei saada 
Nelostien rampista ajo-oikeutta 
Tuuliharjaan ja sinne yritysalu-
eelle. Voi mooses näitä päättäjiä.

* * *
Lukijakysymys seuraavaksi. 
Missä Orimattilan putiikissa on 
noin hieno aukiolokyltti, että ihan 
englanniksi lukee ja vilkkuu valo: 
OPEN. Selvästi kertoo, että kyse 
on kansainvälisestä meiningistä. 

Jos tiedät oikian vastauksen, 
niin kerro se kaverillesikin. Koi-
vulan kioski se ei ole, vaikka 
siellä palaa samanlainen valo.

* * *
Meikä kävi kuin kävikin kuokki-
massa Kehräämön pikkujoulubi-
leissä. Lippua en tietty ostanut.

Ihan ruokailuun en ehtinyt, 
mutta kyllä kansa selvästi ko-
hahti, kun pitkästä aikaa näki 
meikän vaimoineen parketilla.

Ihan mukava ilta, joten sinne 
Hanskille ja Nävereille ja muil-

Poppoo on koolla joskus 1980-luvulla. Montako tun-
nistat? Kyseessä on kuva sarjassa katoavaa kansan-
perinnettä.

Iiiiiso lumikasa haittasi näkyvyyttä ja liikkumista mon-
ta päivää Erkontiellä.

Avoinna on ja oikein englanninkielellä.

Hennan uuden ZetOri-asemakylttiin sopii mainiosti 
tämä kuva. Kiitos hienosta ideasta.

Tässä meikä huilailee joskus vuonna 2008…
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  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Palvelemme teitä
ma-pe 7.00-17.00

Tervetuloa
ostoksille!

LED

40€

28€

SÄHKÖASENNUSTYÖT AMMATTITAIDOLLA!

PUKINKONTTIIN LAHJAIDEOITA!

-monitoimityökalut

-käsivalaisimet ja otsalamput

SISUSTUSVALAISINUUTUUDET JA TARJOUKSET

AATTO
puukynttelikkö

Tosi
miehille

kunnon

lahja!

Sytytä kaupungin
kauneimmat jouluvalot!

Liikkeessämme paljon erilaisia
kauniita JOULUVALOJA

sisälle ja ulkokäyttöön!
- Myös paristokäyttöisiä

KYNTTELIKKÖ

Kyntteliköt
hinta alk. 10€

pun.

SÄHKÖTARVIKKEIDEN VARASTOMYYNTI     Palvelemme  
  ma-pe 9.00-17.00 
www.k-maatalous.fi

Maatalouspirkka Oy
Vesitornintie 1 ORIMATTILA 03-872 530

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

www.k-maatalous.fi

19900 19900

YLEISTYÖ- 
PÖYTÄ 
RYOBI 
RWB01

SÄHKÖKIUAS HARVIA 
6KW CS60 CLASSIC ELECTRO 

PÖYTÄSAHA 
SCHEPPACH 
HS100S  230V/2,0KW

Ö-
LUMIKOLA 
MASI NOVA MAX

4900

3990

39500
Clen 70 LÄMMITIN

Kuntosali Gym 23: 

10x-kortti ...........55€ 

kk-kortti .............50€ 

3 kk-kortti.........140€

Kertakäynti 

31.12.2016 asti 4€

ANNA LAHJAKSI
LIIKUNTAA 

Alfa Mover: 

10x-kortti ..... 65€ 

kk-kortti ....... 60€ 

3 kk-kortti... 150€
Voimassa 23.12. asti

Rakkaudesta
liikuntaan!

Kehräämö, Orimattila

www.gym23.com

Kehräämö, Orimattila

www.alfamover.fi


