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Orimattilan palvelujen, kaupan, osaamisen ja tapahtumien erikoislehti.
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Katso kuka
voitti, sivu 5

Lisäksi tässä numerossa
paljon kivaa luettavaa.
- Tutustu, ole hyvä!

JOULU-
KISA
RATKESI

Onnea kaikille!
T: Osku-tonttu

www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

Pehmeää 
luomuvilla-

fleeceä koko 
perheelle

- uutuutena 
suloinen 

vauvahaalari

Kiitos kuluneesta vuodesta!
Hyvää Joulua ja
Onnea vuodelle 20200

ORIMATTILAN KANTRIKATSASTUS

SOITA
045 693 3748

Topintie 2B
Orimattila

www.omkk.fi

100% Kotimainen katsastusasema

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

Varaa aikasi: omkk.fi / 045 693 3748

Tervetuloa
Kantri-

katsastukseen!

Katso Diia takasivulta!

Tammikuun Extraa 15.1.

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, S-marketin vieressä
ORIMATTILA, puh. 040 558 6702
Avoinna: MA-PE 9-16.30, LA 9-14

Mascotista lämpimästi!
-jalkineet

Naisille ja
miehille

37-46

Naisille
36-42

Huopakenkiä jokaiseen jalkaan!
UUTUUS! Hengittävät jalkineet

kesät ja talvet. Tutustu.
Pohjat pitävät talvellakin
Erinomainen kenkä, jos Sinulla on:

Mascotin omaa tuotantoa

   nauhoilla

   tummanharmaa

koot 37-46
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Erkontietä ei katkaista!

keskiviikkona 18.12.
Perinteinen
JOULURUOKA-
TARJOILU
12.90€

Cafe’ Misako

Tervetuloa maistuvaan jouluruokailuun!
Hevostie 2, Orimattila, puh. 03 7526606

Orimattilan kirkko To 19.12.2019 klo 18.00 
Johtaa: Kimmo Puunenä. Säestys: piano/urut: Kimmo Puunenä 
Solistit:
Kai Koskinen, Seppo Mälkiä, Pentti Sallinen, Jarkko Seppälä 
Ohjelma 15€. Ennakkoon: Orimattilan Tapetti ja Väri,
OP Koti Orimattila, kuorolaiset, ovelta.

Hyvä Joulumieli
- keräykseen voi osallistua jouluaattoon asti. Lahjoituksilla
hankitaan vähävaraisille lapsiperheille ruokalahjakortteja, joilla 
he voivat ostaa ruokaa joulupöytään.

Keräystavoite 2 miljoonaa euroa
Hyvä Joulumieli -keräys järjestetään jo 23. kerran. Keräys alkaa 
torstaina 21. marraskuuta 2019 ja jatkuu aina jouluaattoon asti. 
Keräykseen voi lahjoittaa koko vuoden aikana. Tämän vuoden 
keräystavoite on 2 000 000 euroa, jonka avulla jaetaan 70 euron 
arvoisia lahjakortteja 28 000 perheelle. Vuosien varrella
keräyksellä on tuettu jo satojatuhansia perheitä.
Lisäksi keräyksen myötä lapsiperheköyhyys on
nostettu puheenaiheeksi julkiseen keskusteluun,
ja päättäjien tietoisuuteen.
Keräyksen järjestävät Mannerheimin Lasten-
suojeluliitto ja Suomen Punainen Risti yhdessä
Ylen Aamu-tv:n, Yle Radio Suomen ja Radio Vegan kanssa.

Tee tilisiirto pankin kautta
Lahjoita Hyvä Joulumieli -keräykseen tilille
FI33 5780 4120 0801 60, viitteellä 5429

Soita lahjoituspuhelimeen
Lahjoita 10€ Hyvä Joulumieli -keräykseen, 0600 1 6555 
(10,01€/puhelu + pvm)

Voit lahjoittaa myös tekstarilla
Lahjoita 10€ Hyvä Joulumieli -keräykseen,
lähetä tekstiviesti HJM numeroon 16499
Katso lisää: www.hyvajoulumieli.fi

kanssa

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

Prisman tulon edellytyksenä Orimattilaan ei voi olla 
Erkontien katkaisu ja kadun siirtäminen jatkumaan 
kiertotietä Puistotielle. Sellaista ei voi kukaan edes 
vaatia.

Prisman tulo Orimattilaan on toisaalta hyvä asia, 
jotta saadaan keskustaan vetovoimaa. Samalla siitä 
hyötyvät muutkin kaupat, kun väkeä liikkuu enemmän 
Prisman myötä. Muutama kymmenen työpaikkaakin 
Prisma lupaa.

Erkontie on kaupungin ja keskustan pääväylä. Sillä 
on vahva historia ja se on orimattilalaisille sydäme-
nasia, jopa pyhä sellainen.

Nyt asiallista neuvottelua ja maalaisjärkeä mukaan 
keskustan rakentamiseen ja kehittämiseen. Kaikki 
ei ole kaupan eikä myytävissä.

Omavaraisuus menetetty
On tullut usein todettua, että Orimattilan vetovoimaisuus 
on heikentynyt ja varsinkin Lahti imee. Orimattilan 
monet kaupat ja palvelut ovat huolissaan, kun kaup-
pa ei enää käy, vaan kiinalainen halpatuonti valtaa 
mielet ja markkinat. Renkomäki suorastaan notkuu, 
kun ulkomailta raahatut romut kiinnostavat ostajia.

Jos ja kun käy niin, että tulee jonkinlainen kansallinen 
hätä, niin miten on Suomen omavaraisuus? Löytyykö 
omasta takaa enää perustarvikkeitten tekijöitä, jotta 
suomalaiset pärjäisivät omillaan? Huonolta näyttää, 
että kaikki omavarainen tarviketeollisuus on menetetty 
halpatuonnin tiimellyksessä. Yksikään poliitikko ei 
pahemmin välitä asiasta. Eivät näe, eivät ymmärrä.

Mukavaa joulun aikaa
Lähestymme taas joulun aikaa, joka merkitsee mo-
nille edelleenkin paljon. Vanhoja perinteitä vaalien ja 
kunnioittaen. Joulu on jokaisella sydämessä.

Suuri pyyntö on, että älkää pilatko joulua liialla 
alkoholilla ja huumausaineilla eikä tappeluilla. Ol-
kaa epäitsekkäitä ja antakaa joulun rauhaa kaikille, 
aviovaimolle, lapsille, eläimille…

Olan Extraa
toivottaa kaikille
rauhaisaa joulua ja 
antoisaa uutta vuotta.
Reippaasti eteenpäin.

Reijo Välkkynen www.olanextraa.fi

Juha Meronen on
vuoden kaupunkilainen
Orimattilan joulukadun avajaisten yhteydessä julkaistiin 
Orimattilan vuoden kaupunkilainen. Vuoden kaupunkilai-
nen on valittu ensimmäisen kerran vuonna 1992. Tällä 
kertaa vuoden kaupunkilaiseksi valittiin Juha Meronen.

Juha on tuonut omalla toiminnallaan Orimattilaa tun-
netuksi ja on positiivinen henkilö, joka luo ympärilleen 
positiivista energiaa. Hän on tukenut orimattilalaisten 
urheiluseurojen joukkueita sekä yhdistyksiä. Hän on 
vaatimaton, joka toimii periaatteella ”älkää tehkö tästä 
numeroa”.

Onneksi olkoon Juhalle!
Tänä vuonna kaupunkilaisilla oli ensimmäistä kertaa 

mahdollisuus ehdottaa vuoden kaupunkilaista. Ehdo-
tuksia saatiin runsaasti, yhteensä 45. Valintaraati seuloi 
valittavan ehdotettujen henkilöiden joukosta.

Maatalouspirkasta
nyt Kastelli-taloja
Maatalouspirkka Oy on täyden 
palvelun rautakauppa, josta saa 
nyt myös Kastelli-taloja. Ext-
raa poikkesi kysymässä Tero 
Lahtoselta mistä idea myydä 
talopaketteja ja miten se homma 
toimii. Orimattilassahan on nyt 
tonttimyynti sujunut vilkkaam-
min kuin moniin vuosiin, joten 
omakotirakentajat tarvitsevat 
erilaisia vaihtoehtoja.

- Haluamme tarjota asiak-

kaillemme entistä enemmän 
ja siksi valikoimissamme on 
nyt myös talopaketteja. Kas-
telli-taloilla on hyvä maine, joten 
niitten edustaminenkin on hyvä 
valinta. Kannattaa tulla tutus-
tumaan, Tero suosittaa.

- Meiltä Maatalouspirkasta 
saa Kastellin talopakettikirjan 
mukaan ja otamme yhteystiedot 
asiakkaalta. Tiedot välitetään 
Kastelli-talon Petri Rytikan-

kaalle, joka sopii tapaamisen 
asiakkaan kanssa. Siitä se yh-
teistyö lähtee asiakkaan, Kas-
telli-talon ja Maatalouspirkan 
kesken.

- Talopakettirakentaminen 
on vaivatonta ja turvallista 
rakentamista. Jätä rakenta-
minen ammattilaisille ja nauti 
vapaa-ajastasi, Tero sanoo.

- Sitten lisäksi vielä se, että 
kaikkeen rakentamiseen löy-

tyy tekijöitä Orimattilasta ja 
meiltä Maatalouspirkasta saa 
rakennustarvikkeet savupiipusta 
sokkeliin. Ei muuta kuin raken-
tamaan tai tekemään remppaa!

Kastelli-talo
on suosituin

- Jo 25 vuotta Kastelli-talo on 
ollut Suomen markkinajohtaja 
ja se on siksi hyvä valinta, kun 
halutaan rakentaa laadukas uusi 
koti, kertoo Petri Rytikangas, 
Kastelli-kauppias.

- Kastelli kuuluu vakavarai-
seen Harjavalta Oy -konserniin, 
joten siksikin voimme taata luo-
tettavuutta. Asiakkaat saavat 
meiltä toimitusvarmuuden ja 
laadukkaat tuotteet. Annamme 
myös kaikille Kastelli-taloille 10 
vuoden rakennevastuun. Se on 
iso pointti.

Petri kertoo, että usein Kas-
telli-talo on yksilöllinen koti, 
joka on valmistettu asiakkaan 
toiveitten mukaan.

- Kastellilta tulee materiaalitoi-
mitus myös ilman pystytystöitä, 
jos asiakas tekee pystytyksen 
itse. Meiltä löytyy kyllä myös 
muuttovalmiita talovaihtoehtoja, 
avaimet käteen -periaatteella.

- Talopaketin toimitusaika 
riippuu siitä, miten nopeasti 
kunnissa käsitellään raken-
nuslupahakemukset. Rohkeasti 
vaan yhteyttä ja rakennetaan 
sinullekin uusi Kastelli-koti, Petri 
suosittaa.

- Asiakas hoitaa itse raken-
tamisen luvat ja liittymät sekä 
maanrakennustyöt. Myös vas-
taavan mestarin pestaamisen. 
Siitä se sitten lähtee Kastelli-talo 
nousemaan!

- Uskomme, että yhteistyössä voimme 
tarjota asiakkaille laadukasta talopalve-
lua, toteavat Tero Lahtonen Maatalous-
pirkasta ja Petri Rytikangas Kastelli-ta-
loista.
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Graafisen alan palvelut
vuosien kokemuksella
Suunnittelen ja toteutan lehti-ilmoitukset, 
lehdet (myös järjestölehdet), esitteet, kirjat 
jne. haluamaasi muotoon sekä toimitan 
painovalmiin aineiston painoon.
Otan myös kuvat ilmoituksiin tarvittaessa.

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

Maarit Ovaska, Orimattila
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KOOT
XS-5XL

Rauhallista
joulun
aikaa!

Kotimaiset lahjat
OITIN TEHTAANMYYMÄLÄSTÄ

korut, huivit & naisten vaatteet!
MYÖS ISOJA KOKOJA!

Valmistettu Suomessa

TEHTAANMYYMÄLÄ
Vaahteratie 4 B, OITTI, p.050 5188667
ma-ti, pe 10-17, ke-to 10-18, la 10-14

VERKKOKAUPPA: www.sarafaani.fi

Seuraava POP UP Orimattilassa tammikuussa 29.1.-1.2. 

Orimattilan
liikuntapalvelut
Liikuntatilojen loppuvuoden poikke-
usaukiolot:

Uimahalli: su 22.12. – to 26.12. sul-
jettu, ti 31.12. suljettu, ke 1.1.2020 
suljettu.

Sisäliikuntapaikat Urheilutalo, Orimat-
tila Areena & Vuorenmäki: su 22.12. – to 
26.12. suljettu, ti 31.12. suljettu, ke 1.1.2020 suljettu.

Urheilutalon ja Vuorenmäen kuntosali avoinna normaalisti joka 
päivä.

Kehittämistonttu kiittää!
Vuosi 2019 saadaan kohta pakettiin. 
Paketista tämän vuoden aikana on 
tullut paljon yllätyksiä; osa parempia 
ja osa haastavampia.

Päijät-Hämäläisyyttä olen ope-
tellut nyt reilut 1,5 vuotta. Pahin 
kulttuurishokki alkaa olla jo ohi ;) 
Kunhan vaan me orimattilalaiset 
muistaisimme olla ylpeitä siitä mi-
tä meillä on, ja rakentavasti tuoda 
esille niitä asioita, joissa on vielä 
kehitettävää. 

Markkinoinnin osalta olemme saa-
neet vuoden aikana paljon aikaiseksi. 
Uusi slogan, kevään Pelicans yhteis-
työ, kuninkuusravit, raksamessut, 
Hennan kyltit, some-näkyvyys, 
videot, digimarkkinointi yms. ovat 
nostaneet kaupunkia näkyviin jos-
kus jopa yllättävissäkin medioissa ja 
yhteyksissä. Kaikki markkinointitoi-
menpiteet eivät edes kaupungissam-

me näy, sillä kohderyhmänä ei aina 
ole keski-ikäinen orimattilalainen ;)

Ensi vuonna kehittämistyötä ja 
esillä olemista jatketaan. Vihdoin 
saamme vuoden alusta avattua 
visitorimattila.fi sivuston, jossa 
paikallisilla yrityksillä, yhdistyksil-

lä ja tapahtumilla olisi mahdollista 
nostaa itseään esiin. Sivustosta tulee 
markkinoinnillinen ja myynnillinen 
alusta myös upeiden luontokohtei-
den ja nähtävyyksien ylistämiselle. 
Koostetaan yhdessä orimattilalainen 
kauneus ja ainutlaatuisuus samalla 
sivustolle.

Vuosi 2020 tulee olemaan haas-
tava entistä tiukempien resurssien 
johdosta. Siksi tarvitaan kaikkien 
kaupungin toimijoiden yhteistyö-
tä, jotta asioita saadaan eteenpäin. 
Olkaa rohkeasti yhteydessä uusien 
ideoiden osalta, sillä yksin ei vuoria 
siirretä tai kansaa liikuteta.

Joulu on rauhoittumisen ja akkujen 
lataamisen aikaa. Ensi vuonna taas 
uusin kujein kehittämisen pariin.

Positiivisin kehittämisterveisin

Jenni

Kinkku edelleen suosituin
- kasvisruuat tulleet jouluun
Mikä on joulupöydän kunkku? 
Onko perinteinen joulukinkku 
edelleen se suosituin vai onko 
kalkkuna nostanut yhä suo-
siotaan? Entä kasvispitoiset 
vaihtoehdot, ovatko ne tulleet 
myös jouluun? Sitä Extraa lähti 
kyselemään S-market Orimat-
tilan lihamestari Juhani Vilpa-
selta ja marketpäällikkö Laura 
Haavasojalta. 

- Kyllä perinteinen kinkku on 
edelleen ykkönen, vaikka koko 
ajan tulee lisää myös muita ruo-
kia joulupöytään, sanoo Juhani.

- Meillä S-marketista löytyy 
erilaisia kinkkuvaihtoehtoja. On 
pakastettuja ja tuoresuolattuja 
kinkkuja, painoltaan 2-12 kiloa, 
on myös luomukinkkuja. Lisäksi 
on tarjolla valmiskinkkuja, pai-

noltaan 700g – 5 kg.
Paistolämpötilaksi uuniin Ju-

hani suosittaa 125 astetta. Ja 
kun paistomittari näyttää 75-
80 astetta, niin kinkku alkaa 
olemaan kypsä.

- Itse kypsennän kinkkuni 
85-90 asteeseen asti, jolloin 
saan siitä hieman ylikypsän 
ja rapeamman.

Juhani neuvoo, että on hyvä 
ottaa kinkku ajoissa pakkasesta 
ja laittaa jääkaappiin tai viileään 
paikkaan rauhassa sulamaan. 

Viiden kilon kinkku sulamaan 
kolme päivää ja 10 kilon kinkku 
viisi päivää ennen paistamista. 
Kun kinkku sulaa hitaasti, niin 
se säilyttää mehukkuutensa. 

- Paistorasva ehdottomasti 
talteen eikä viemäriin. Kannat-
taa tutkia missä Orimattilassa 
kinkkurasvoja otetaan vastaan 
ja laitetaan kierrätykseen.

Jos kierrättäminen ei onnistu, 
voi jäähtyneen kinkun paistin-
rasvan hävittää joko biojätteenä 
tai sekajätteenä maitotölkkiin 

kaadettuna.
Kalkkunaa on myös S-marke-

tissa tarjolla. Sitä ostetaan jonkin 
verran. Erilaisia vaihtoehtoja 
ovat kokonainen kalkkuna ja 
kalkkunarulla, joiden valmistus-
ohjeet löytyvät kätevästi netistä, 
tässä yksi paisto-ohje: https://
www.foodmarketherkku.fi/re-
septi/kalkkunan-paistaminen/ 

- Myös kalkkunafilettä sekä 
leikkeleitä löytyy joulupöytään.

Juhanin oma suosikki on itse 
paistettu joulukinkku ja tietysti 
sinappia kyytipojaksi.

Kalaa tietysti
ja myös kasviksia

Kala on aina kuulunut suoma-
laiseen joulupöytään. Sitä löytyy 
monina eri vaihtoehtoina, niin 
tuoreena kuin valmistuottei-
na. Lohi ja siika ovat osaltaan 
kunkkuja, kylmäsavustettu ja 
graavilohi sekä savusiika. Ai, 
mitä herkkuja!

- Kala on aina hyvä valinta. 
Monet kasvissyöjät valitsevat 
joulupöytään kalaa, josta itsekin 
tykkään joulupöydässä, sanoo 
Laura.

- Meillä S-marketissa on paljon 
erilaisia kalavaihtoehtoja, joista 
suosittelen kokeilemaan jotain 
uutta.

- Kasvispuolen jouluruokaa on 
nykyisin tarjolla monenlaista. 
Löytyy muun muassa härkistä ja 
nyhtökauraa, joista on monenlai-
sia tuotteita. Kannattaa tutustua 
ja kokeilla miltä kasvispitoiset 
tuotteet maistuvat joulupöydäs-
säkin, Laura suosittaa.

Uusinta on Vegem Seitankunk-
ku, joka on vehnäproteiinival-
miste. Se sisältää vehnää ja 
kikhernettä. Siihen voi hyvinkin 
ihastua…

- Kinkkuja eikä muitakaan 
tuotteita tarvitse etukäteen 
tilata, vaan kaikkea riittää, lu-
paavat Laura ja Juhani.

Perinteinen kinkku on Juhanin suosikki ja Laura kokeilee miltä Seitankunkku 
maistuu jouluna.

“ Kala on aina hyvä valinta. 
Monet kasvissyöjät valitsevat 
joulupöytään kalaa, josta itsekin 

tykkään joulupöydässä, sanoo Laura.
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La 14.12. ja su 15.12.2019
Päärniläntie 169, Niemenkylä Orimattila
Tonttupaja on avoinna la 14.12. klo 10 – 15
ja su 15.12. klo 10 – 15
(Tarvittaessa voi pysäköidä Pekkalan Korjaamon pihaan.)
Tervetuloa jouluisille ostoksille Niemenkylään. Käsitöitä, 
leivonnaisia, joululahjoja, sepän töitä, pajasinappia. Tön-
nön Myllyn tuotteita, hunajaa, kasseja, koruja, kortteja, 
kukkia, Aloe vera tuotteita, puukkoja, moottorisahatöitä, 
karhuja ym. lammastaljoja, joulukuusia, arvontaa, joulu-
musiikkia ym.  Vapaa pääsy. Buffetti ym. Lisätietoja: Pertti 
Oksanen mp. 0400 459 222  pertti.oksanen@phnet.fi

SEPPÄ KALLEN TONTTUPAJA

KORJAUSOMPELUAE UE U
Avoinna ti 10-17,

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

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

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

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

Muista helppo
lahjaidea.

Kehräämön perinteinen
JOULUPUURO-

TARJOILU
lauantaina

14.12.
klo 11-14

Jos puuroa jää, 
niin myös omiin 
astioihin 13 jälk.

Mukana puurotarjoilussa myös Olan Extraa 

Tervetuloa!

 Paikalla on JOULUMYYJIÄ!
Hyvää
Joulua

ja 
Onnea 
2020!

PITSITUVALTA PUKINKONTTIIN
-joulunäyttely 21.12. asti
Tule ja arvaa nappuloiden määrä.

Oikein arvanneille
nyplätty tuote.
Pitsitupa avoinna
ennen joulua:
TI-TO klo 10-16
PE suljettu
LA     klo 10-14

Sulj. 21.12.2019-31.1.2020 välisenä aikana.
Pitsitupa Pakaantie 1, Orimattila Kehräämö

Enkelikynttilä
SAIN LAHJAN. Paperipussissa olevan kauniin enkelin, 
kynttilän. Katselin sitä pitkään hyllyn reunalla kunnes 
päätin sytyttää sen kauniin lyhdyn sisälle valaisemaan 
iltaa. Liekin palaessa enkeli tuli näkyvämmäksi. Ikäänkuin 
se olisi lepattanut valon lähettiläänä ja kuiskannut:” Kaikki 
järjestyy parhain päin.”

KAHVILAN työntekijä huokaisi, että onneksi ulkona on niin 
mustaa ja synkkää, näkyvät kauniit jouluvalot paremmin. 
Tämä on kovin totta, myös elämässä. Pimeyden keskellä 
on helpompi nähdä pieninkin valon tuike. 

JOULUN odotukseen kuuluu suloinen hämäryys ja hel-
lä kynttilän valo. Valon leikkiä seinässä on rauhoittava 
katsella, kun mieli asettuu joulun rauhaan. Kaunein lahja 
itselle ja läheisille on maadoittuminen tunnelmaan, joka 
on pyhä ja tuoksuva. 

PERINTEENÄ minulla on tapana koristella appelsiineja 
kokonaisilla kuivatuilla neilikoilla. Tutun tuoksun saat-
telemana valitsen pehmeä-äänisen Sinatran joululevyn 
lahjojen paketoimisen taakse. Tänä vuonna paketoin lahjaksi 
rakkaita ajatuksia, toiveita ja onnen kantamoisia kaikille 
niille, jotka niitä tarvitsevat. Muutamat itseneulotut sukatkin.

KANNOIN vieraan rouvan painavan ruokakassin autolle. Hän 
oli päättänyt sittenkin aloittaa joulun leipomukset ajoissa. 
Katsoi silmiin, kiitteli vuolaasti. Kun ei kuulemma kukaan 
enää kerään vierasta pysähdy auttamaan. Pysähdythän 
sinä, tänä jouluna? Edes yhden kerran. Ja toivota hyvää 
ja lämmintä joulumieltä. Se kantautuu kolminkertaisena 
sinulle joskus takaisin, se hyvän mielen teko. 

SYDÄMELLISTÄ JOULUN ODOTUSTA,  

Kerttu Laine

Joulumyyjäiset 14.12.
Nikke Areenalla kello 9-16, Viljamaantie 4, 
Orimattila.

Tule myymään tuotteitasi/tavaroitasi, uutta 
sekä vanhaa, kakkuja tai pipareita, torttuja 
tai sukkia… Varaathan pöytäsi ajoissa 
hintaan 5€.

Paikalla on kahvio, josta voi ostaa 
myös joulupuuroa. Myydään myös 
joulukuusia hintaan 25€ kuusi kuin kuusi.

Perheen pienempiä saapuu ilahduttamaan 
joulupukki ja paikalla on myös pomppulinna.

Lisätietoja: Reija 045 103 2839 ja Jukalta 
040 502 4916.

- -
Puurotarjoilu Kehräämöllä lauantaina 14.12. kannattaa poiketa 

myös Kehräämöllä, jossa on joulumyyjiä sekä puurotarjoilu kello 
11-14. Kello 13 jälkeen puuroa saa myös omiin astioihin.

Nuorisovaltuusto
haluaa vaikuttaa! 

Nuorisovaltuustossa on uutta voimaa.

Orimattilan nuorisovaltuusto piti kauden 2019-2020 ensimmäisen 
virallisen kokouksen 25. marraskuuta. Viestintäpäällikkö Elina 
Ruuttilan avustuksella kokouksessa luotiin vuosisuunnitelma, 
sekä asetettiin tavoitteita ja mittareita.

Järjestäytymiskokouksessa valittiin uudeksi puheenjohtajaksi 
Miisa Sivén. Kolme aikaisempaa kautta puheenjohtajana toiminut 
Aino Tuukkanen vaihtui ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. 

Uusia jäseniä on saatu tänä vuonna kaiken kaikkiaan viisi.
- Orimattilan nuorisovaltuustolla on vielä paljon kehitettävää. 

Meidät on saatava esille ja ihmisten tietoisuuteen. Tuntuu, ettei 
edes kaikki kaupunginvaltuutetut tiedä keitä olemme. Saatikka 
sitten tavalliset kaupunkilaiset. Tällä porukalla tuleva kausi näyttää 
kuitenkin lupaavalta, toteaa Miisa Sivén.

Jokirinteen joulu
- eläinten joulurauhan julistus
Lauantaina 21. joulukuuta 2019 klo 15.00 – 17.30

Tervetuloa tutustumaan Jokirinteen jouluun! Älä anna pipon kiristää 
kiireen keskellä, vaan tule meille ja pysähdy hetkeksi nauttimaan 
navetan vintin tunnelmaa ja ehkäpä löydät jotain pukinkonttiinkin 
sopivaa. Sikaihana Sirpa tapaa vieraita kanarouvien kera. Paikalla 
myös suloinen Jesse-poni, vinttikahvio leivonnaisineen, Viljaniemen 
Hannula sekä Repolaakson käsitöitä. Glögitarjoilu!

Klo 17.00 eläinten joulurauhan julistus!

Joulun tähdet -konsertti
Rakkaimpia joululauluja tiistaina 
17.12. klo 19 Orimattilan kir-
kossa, jossa esiintyvät tango-
kuninkaalliset Teijo Lindström 
ja Aino Niemi. Pääsylippu 25€, 
ennakkoon lippu.fi. Konsertin 
järjestää King Productions.
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Palvelemme teitä
ma-pe 7.00-17.00

Tervetuloa
ostoksille!

-monitoimityökalut

-käsivalaisimet ja otsalamput

Tosi
miehille

kunnon

lahja!

Sytytä kaupungin
kauneimmat jouluvalot!

SÄHKÖTARVIKKEIDEN VARASTOMYYNTI

PUKINKONTTIIN LAHJAIDEOITA!

Kauniit PAPERITÄHDET 20€alk.

13€

Sähköistetty
METALLI-

TÄHTI
eri värejä

alkaen

MUISTA
TUNNELMA-

VALOT!

LED SILJA

13€

punainen ja
puunvärinen

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

46,-

Valaise kotisi!

Tarjous-

hinta
Tar
hin
T

9€
SÄHKÖ-

ASENNUSTYÖT
ammattitaidolla

AIRAM LED 4 pack

Metsolankuja 95, 16310 Virenoja

Maatilan puoti
avoinna:
To ja pe 12-17
La 9-15
Joulunalusviikon
(vko 51) aukioloajat:
ke 18.12. klo 10-17
to 19.12. klo 10-17
pe 20.12. klo 10-17
la 21.12. klo 09-17
su 22.12. klo 10-17 Hyvää Joulua!

Kulttuuritalon joulukarkelot
kutsuvat mukaan tiistaina 17.12. klo 12–19
Orimattilan taidemuseo / Kult-
tuuritalo, Lahdentie 65.

Kulttuuritalossa karkeloidaan 
joulutunnelmissa. Jouluisia ta-
pahtumia on Orimattilan taide-
museossa ja kirjastossa koko 
päivän!

Kirjastossa: Lukuvarttipäivä: 
klo 12-17 luetaan joka tunnin 
alussa vartti lasten kuvakirjoja 
ja satuja.

Taidemuseossa: Joulu on jo 
ovella - lasten joulukonsertti 
klo 17.30. Tonttupolku tehtä-

väpisteineen klo 12-19. UKK:n 
joulukorttien pienoisnäyttely 
klo 12-19.

Tarjolla glögiä ja piparkakkuja.
Vapaa pääsy kaikkiin tapah-

tumiin - lämpimästi tervetuloa!

Taidemuseon tonttupolku
Ajalla 3.–17.12. Ti klo 12–16, 
ke klo 12–16, to klo 12–16, pe 
klo 12–16, la klo 10–14 ja su 
klo 11–15. Poikkeus tiistaina 
17.12. klo 12–19

Tule virittäytymään joulutunnel-
maan ja ratkomaan tonttupolun 
tehtäviä Orimattilan taidemu-
seoon!

Lapsille ja lapsenmielisille 
sopivalla tonttupolulla hiippail-

laan tehtäväpisteeltä toiselle: 
selvitellään tähtiin kirjoitettua 
sanaa, koristellaan piparkakkuja, 
nuuhkitaan joulun tuoksuja ja 
etsitään jouluhiirtä. Entä kuka 
mahtaa piileskellä jouluomenoi-
den seassa? Polun lopuksi voit 
askarrella oman joulukortin.

Tonttupolulle on vapaa pää-
sy, tervetuloa! Lahdentie 65, 
Orimattila.

Elinvoima- ja teknisen
toimialan palvelunlaatukysely
Elinvoima- ja tekninen toimiala 
palvelee kuntalaisia ja asiak-
kaita n. 40 hengen voimin. Pal-
velutarjonta on moninaista. Nyt 
käynnistettävän kyselyn avulla 
asiakkaat ja kuntalaiset voivat 
antaa kaupungille luottamuksella 
arvokasta tietoa mm. vesilai-
toksen, ympäristönsuojelun, 
tilapalvelun, yhdyskuntatek-
niikan, rakennusvalvonnan tai 
esim. maankäytön palvelun laa-
dusta. Samalla he voivat antaa 
tietoa esimerkiksi osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksista, 
asumiseen ja ympäristöön liit-
tyvistä palveluista, alueiden ja 
katujen hoidosta sekä kaupungin 
toimitilojen sisäilman laadusta.

- Toimiala haluaa jatkuvasti 
kehittyä ja toimia asiakasläh-
töisemmin kaupungin strategian 
sekä toimialan kehittämisohjel-
man mukaisesti, sanoo talous- 
ja hallintopäällikkö Annukka 
Huisko-Moilanen.

- Kyselyn avulla selvitetään 
asiakkaan kokemuksia palve-
lun laadusta sekä toisaalta sitä, 
miten he arvioivat kaupunkia 
asuinympäristönä. Vastausten 
avulla kehitämme ja suuntaam-
me toimintaamme.

Kehittämisohjelman yhtenä 
toimenpiteenä vuodelle 2019 
on palvelun laatukyselyn to-
teuttaminen.  Tähän liittyen 
elinvoima- ja tekninen toimi-
ala julkaisee kyselyn, johon voi 
vastata 20.12. asti sähköises-
ti https://link.webropolsurveys.
com/S/6B78EDE761352420 tai 
täyttämällä paperisen version 
kaupungintalolla.

Kyselyn tuloksien pohjalta laa-
ditaan raportti, jossa arvioidaan 
kyselyssä esiin nousseita kehi-
tyskohteita. Raportti julkaistaan 
kaupungin kotisivuilla keväällä 
2020.

Vuonna 2015 palvelun laatuky-
selyn pohjalta kehityskohteiksi 

nousivat palautteiden parempi 
hyödyntäminen, saavutettavuu-
den parantaminen, tiedottamisen 
lisääminen, katujen ja viheraluei-
den hoitotason parantaminen, 
hinnoittelun muuttaminen sekä 
asiakirjojen ja ohjeiden selkeyt-
täminen. Kehitystä onkin ohjattu 
näiden tavoitteiden pohjalta.

Elinvoima- ja tekninen toimiala 
on ottanut käyttöön yhteisen säh-
köisen palautejärjestelmän sekä 
pyrkinyt siirtymään palvelussa 
sähköiseen asiointiin. Lisäksi tie-
dottamiseen on panostettu ja 
katujen ja viheralueiden hoito 
hoidetaan alueurakointimal-
lilla. Asiakirjoja on päivitetty, 
mutta niiden selkeään kieleen 
ja yksinkertaistamiseen tulisi 
vielä entisestään panostaa. 
Palveluiden hinnoittelussa on 
pyritty noudattamaan kau-
pungin linjauksia huomioiden 
mahdollisuuksien mukaan myös 
asiakasnäkökulmaa.

Joulukisa ratkesi
Orimattilan kauppojen ja Extraa-lehden joulukisa on saatu 
maaliin ja voittajat on arvottu satojen vastaajien joukosta. 
Kisa oli toisille ihan helppo ja toisille ei. Muutamille aiheutti 
päänvaivaa varsinkin se, että missä Osku istui kosken 
kuohuista nauttien. Hauskin vastaus oli: puron varrella.

Ekassa kuvassa Osku oli kiivennyt mäntyyn ja sieltä 
kurkki Jätinpesälle, joka oli kuvassa taustalla.

Toisessa kuvassa Osku oli ns. sorsalammen nurkissa, 
Lähdepuistossa. Siellä Palojoki näyttää voimaansa ennen 
kuin sitten valuu Porvoonjokeen. 

Kolmas kuva oli Sähköasennuksesta, jonne Osku me-
ni lämmittelemään ja morjesteli näyteikkunan takana 
kurkkiville.

Kaikki kisaan osallistuneet olivat mukana arvonnassa, 
olivat vastaukset sitten oikein tai väärin.

Joulukisan voittajat
Ohessa voittajat ja kauppojen ja liikkeitten 
lahjoittamat tuotepalkinnot ja lahjakortit. Kiitos

kaikille lahjoittajille ja joulukisaan osallistu-
neille! Arvonta suoritettiin 2.12. Sähköasen-
nuksessa, jossa Osku-tonttukin oli mukana. 
Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti. 
Onneksi olkoon!
Maatila-Liha Meronen, lahjakortti 30€, 
Sakari Laaksonen
S-Market Orimattila, lahjakortti 30€, M. 
Jääsaari
Akku ja Varaosa, ladattava otsalamppu ovh. 
49€, Eeva Verho
Kukkakauppa Diia, tuotelahjakortti 50€, 
Auli Hyväkkä
Kynttiläpaja Maria Drockila, tuotepaketti 
(50€), Sirpa Kivinen
Orimattilan Näkökeskus, puhdistusainesetti, 
Minna Laaksonen
Kirpputori Piparuuti, 2 kpl myyntipöytä/vko, 
a’ 28€, Sirpa Kataja ja Onni Laakso

Värisilmä, käytävämatto 3 m, valinnan mu-
kaan, Anja Paananen
Ravintola Tehdas, 2 kpl lounaslahjakortteja, 
Pirjo Finne ja Heljä Haakana
Hiusmuotoilu EijaS, lahjapussukka, Ira Järvelä
Hotelli Teltta, yhden yön majoitus/1 hlö (arvo 
50€), Henri Väisänen
Hellimö, lahjakortti 2 hoitopisteeseen (arvo 
40€), Anneli Tolmunen
K-Supermarket, tuoresuolattu joulukinkku, 
Kirsi Ahola
Seppä Kallen paja, 3 kpl linnunpönttöjä, 
Jukka Jantunen, Miikka Rantanen ja Sirpa 
Sappinen
Kahvila Kuumakuppi, 4 kg kahvia, Erkki 
Kivinen
Sähköasennus, lahjakortti 30€, Risto Rauta
Maatalouspirkka, tuotepalkinto, Markku 
Maunula
Alfa Mover, lahjakortti 30€, Heli Räty
Gym23, lahjakortti 30€, Ari Parvela.
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Rauhaisaa Joulumieltä ja

Onnea Vuodelle 2020

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

(03) 777 2700

Erkontie 12, 16300 Orimattila

Kenkätalo 
MASCOTTI

Orimattila, puh. 040 546 3076
KIINTEISTÖ KANE

Koulutettu hieroja
Kirsi Pärnänen
Rantatie 10 A, Orimattila   
puh. 0400 702743
kirsiparnanen.fi

Sähköasennustyöt 
luotettavasti ammattitaidolla

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

PALVELEMME
TEITÄ

MA-PE
7.-17

Tarjoamme asiantuntevaa
palvelua yli puolen
vuosisadan kokemuksella. 

Tarvitsetko
sähkömiestä? 
Soita ja sovi aika

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

ANNA LAHJAKSI
LIIKUNTAA 

Kehräämö, Orimattila
www.gym23.com

Kehräämö, Orimattila
www.alfamover.fi

ja terveyttä vuodelle 2020!
Tarjoukset voimassa 23.12.2019 asti.

GYM23 lahjakortit
1 vuosi ............. 420€
10x-kortti ..........60€
1kk-kortti ..........50€
3 kk-kortti....... 140€

Alfa Mover lahjakortit
10x-kortti ..........60€
1kk-kortti ..........60€
3kk-kortti ....... 150€
- Nähdään meillä!

Rakkaudesta
liikuntaan!

Eläinten joulurauhan
julistus torstaina 19.12. klo 18 Vanhan pappilan puiston nuotio-
paikalla. Lyhdyt mukaan!

Porrastreenaus on nyt suosittua

Kuntoportaat Orimattilaan
- Monessa kaupungissa on jo 

kuntoportaat, mutta Orimattilasta 
ne puuttuvat. Paljon on ollut kes-
kustelua ja toiveita, että olisi kiva 
treenata täälläkin kuntoportaissa. 
Siitä se idea sitten kasvoi ja nyt 
ne ovat hankkeilla myös Orimat-
tilaan, selvittää kuntoportaiden 
innokas puuhaaja Piia Andelin 
kuntokeskus Gym23:lta.

Piia kertoo, että kaupungin lii-
kuntatoimi painaa hankkeelle 
vihreää valoa ja on antanut 
kuntorappujen rakentamiselle 
paikan urheilukeskuksen lähei-
syyteen, uuden urheilutalon ja 

urheilukentän väliseen mäkeen. 
Portaat palvelisi satoja liikuntaa 
harrastavia, niin kuntoilijoita kuin 
urheilijoitakin. Paikka on sopiva 
jokaisen tulla ja sitä on helppo 
myös valvoa eri tahojen toimesta, 
myös huoltaa tarvittaessa, kun 
kenttämiehet ovat siinä lähellä.

- Liikunta- ja nuorisotoimenjoh-
taja Teija Nevalainen lupaa apua 
myös kuntoportaiden rakentami-
seen, kun saamme kenttämestari 
Ville Erolan mukaan.

Myös kaupungin hankeasia-
mies Jari Montonen on autta-
massa ja kuntoportaille haetaan 
tukirahoitusta, Piia kiittelee.

- Mukana on jo kymmenkunta 

innokasta yritystä sponsoroimas-
sa. Tavoitteena on saada puolet 
tukirahoitusta ja puolet sitten 
sponsorointina ja talkootyönä. 

- Tarvitaan paljon puutavaraa, 
kun rappuja on tulossa hurja 
määrä. Leveyttä portaille on 
tulossa kaksi metriä ja kaiteet 
molemmille sivuille. Lisäksi 
tietysti runkorakenteet.

- Ideana on, että mukana ole-
vat yritykset ostavat nimiinsä 
yhden tai useamman rapun ja 
näin sponsoroivat kuntoportaita, 
Piia lisää.

- Uskon asiaan sata varmasti, 
että me saadaan Orimattilaan 
omat kuntoportaat. Minulle voi 
laittaa sähköpostia, jos ja kun 
haluaa tulla mukaan hankkee-
seen: piia@gym23.com

- Ja mieluusti nimenomaan yh-
teys sähköpostitse, kun en aina 
pysty vastaamaan puhelimeen, 
kun vedän jumppia päivällä ja 
iltaisin.

Piia haastaa Orimattilan yrityk-
siä ja vaikka yksityisiä henkilöi-
tä mukaan. Vielä ei ole tarkkaa 
tietoa mitä yksi rappu maksaa, 
mutta se lienee 300-500 euron 
hintahaarukassa. Kaikki kun riip-
puu myös hankerahoituksesta.

- Kuntoportaat tehdään kaik-
kien kuntalaisten käyttöön, joten 
hanke on yhteinen.

Kuntoportaat
ovat tehokkaat

Kunto- tai juoksuportaat sopi-
vat yhtä hyvin aloittelijalle kuin 
himotreenaajalle. Ne laittavat 
käyttäjänsä puuskuttamaan 
ja syke nousee taatusti. Myös 
monet lihakset saavat hyvää 

treeniä.
Piia kertoo, että porrastree-

nissä kunto kohenee nopeasti, 
hapenottokyky kasvaa, rasvaa 
palaa ja jalkojen ponnistusvoima 
paranee. Varsinkin reidet joutuvat 
hommiin.

- Portaat voi mennä kävellen 

ylös ja alas. Tai juosten. Ihan 
oman kunnon mukaan. Pulssi 
kyllä kohoaa myös kävellen, 
mutta varsinkin juoksu pistää 
huohottamaan. Portaat voi tikata 
ylös nopeasti tai parin portaan 
välin loikkien. Kukin tyylillään.

Alaspäin tullessa painottuvat 
etureiden lihakset, mutta osansa 
saavat takareidet, pohkeet ja 
pakaratkin. Rappuset voi mennä 
vaikka kyykkyhypyillä ylös.

- Lupaan antaa treeniopastusta 
ja voimme järkätä myös erilaisia 
liikuntajuttuja kuntoportaiden 
valmistuttua. Tavoitteena on, 
että ne olisivat käytössä jo ensi 
kesänä/syksynä 2020.

Riihimäen kaupunki rakensi tällaiset kuntoportaat. 
(Kuva Riihimäen kaupungin facebook-sivulta).

- Kuntoportaat täydentä-
vät Orimattilan upeaa lii-
kuntapaikkojen tarjontaa. 
Kannattaa tulla mukaan 
ja tekemään yhteistä hy-
vää kaikille, Piia sanoo.

“ Portaat voi mennä kävellen ylös ja alas. Tai 
juosten. Ihan oman kunnon mukaan. Pulssi 
kyllä kohoaa myös kävellen, mutta varsinkin 

juoksu pistää huohottamaan. Portaat voi tika-
ta ylös nopeasti tai parin portaan välin loikkien. 
Kukin tyylillään.
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Tontut liikkeellä

Eetvartin viime kerralla jaka-
mat Vuoden 2019 Olalainen 
-tittelit saivat runsaasti ablo-
deja. Valinnat osuivat kuulem-
ma just oikeille henkilöille.

Artjärveltä tosin kyseltiin 
mihin unohtui heikäläiset 
osaajat? Toki sieltäkin löy-
tyy rautarouvaa Ratulasta 
ja sitten voisi vielä muistella 
entistä kuntapomoa, mutta 
valitettavasti hän otti hatkat ja 
muutti muille maille vierahille.

Masa kyllä kysyi, että kos-
ka jaetaan vuoden Pölvästi 
-palkinnot? Vastasin, ettei ole 
fiksua jakaa, ja potentiaalisia 
voisi olla paljon…

* * *
Joku vaan jaksaa Orimattilan 
keskustan alueella väännellä 
liikennemerkkejä kallelleen, 
ei siis täysin kumoon. On var-
maan hienoa saada siitä kiksit 
ja orkut?

Nyt se on ulottunut jo Kan-
kaanmäelle asti. Eikö niitä 
liikennemerkkejä kukaan 
todellakaan jaksa upottaa 
riittävän syvälle maahan, 
ettei ihan heiveröiset niitä 
kaada?

* * *
Lahjaostoksilla Lahessa. Siinä 

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

JAKELUHÄIRIÖT

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

n. 10.500 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
15.1.2020

Mutkatonta
Joulunaikaa!
Onnekkaita tahteja

Uudelle Vuodelle!
Toivottelee

Eki & Mutkattomat
-juonnot/jutut/tanssimusat

www.mutkattomat.fi

ravintolatehdas.fi

Lahjako
rtit

Tehtaas
ta

EXTRAA ilmestyminen 2020
15.01. tammikuu
12.02. helmikuu
18.03. maaliskuu
22.04. huhtikuu
13.05. toukokuu 
10.06. kesäkuu

Aineistot viim. 8 päivää
ennen ilmestymistä.
reijomedia@hotmail.com
Reijo Välkkynen 050 3368425 
www.olanextraa.fi

- Heinä-joulukuun 
tiedot myöhemmin.

OMASTA
Orimattilasta

OSTANMuistathan
myös tämän.
Hyvää joulua!

taas monen ostotouhua Kim 
Jong-unin johdolla. Eetvartti 
ostaa aina Orimattilasta. Se 
on ainakin kotiinpäin, vaikka 
Heinämaakin on aika hyvin 
nyljetty.

Mitähän potkua olisi saatu 
15,5 miljoonalla eurolla Ori-
mattilan nykyiseen keskus-
taan? Tuollainen summa näet 
on kylvetty Hennaan. Hyvä 
vai huono juttu, niin sitä voi 
miettiä hiljaa tykönään.

* * *
Orimattilan talous kuralla. 
Tuollainen ”mainos” on 
roikkunut Helsingintiellä 
katupylväässä jo pitkään. 
Seuraava mainos on terk-
karin risteyksessä: Älä sinä 
ole. Sopiva paikka tietty, kun 
jos on kuralla, niin terkkariin 
ja äkkiä!

Kyseessä on uusi kun-
toilusali club24jotain, joka 
omasta mielestään mainostaa 
hauskasti itseään. Eetvartti 
ei moisesta mainostempusta 
ilahtunut, vaan siirtyi mie-
lensä pahoittajien joukkoon, 
kun niin rakasta Orimattilaa 
mollataan.

* * *
Marraskuun lopulla telk-
karissa kerrottiin kuinka 
pieni joukko ruuhkauttaa 
terkkareita jatkuvilla käyn-
neillään. Näin se on myös 
Orimattilassa, jossa reilun 10 
prosentin joukkio sairaste-
lee mitä erilaisempia tauteja, 
joista luulotauti ja päihteet 
lienevät suurin syy? Akuutisti 
ihan oikeaa hoitoa tarvitsevat 
joutuvat odottamaan näitten 
valesairaitten takia.

* * *
Eetvartin hyvän ystävän hyvä 
ystävä, oli laittanut postia. 
Suomen potkupallojoukkue 
pelasi hianosti ittensä EM-ki-
soihin ja se synnytti myös 
valePukin…

On se vaan niin hullua 
touhua, kun Suomi pääsi 
24 joukkoon Euroopassa, 
niin suuri osa porukoista 
sekosi ja taas oli hyvä syy 
ryypätä ja hillua.

* * *
Helsingintien linjabiilipysäkillä 
joku juippi tarjoilee mimmil-
leen ensin roskaruokaa ja 
sitten vasta hommiin. Ol-

laan oikein Lahesta haettu 
grillisafkaa. Sitten röyhtäyk-
sen jälkeen roskat maahan 
pysäkillä. 

Onneksi polliisi ottaa ny-
kyisin dna-näytteen noista 
juomamukeista ja vertaa 
sitten rekisteriinsä. Usein 
sottapytty sitten löytyykin 

ja rikesakko lähtee sotkijalle.
* * *

Eräs virallinen taho tiesi 
kertoa, että demareissa on 
alkanut puhdistus ja nuoret 
nousevat esiin. Meikä onkin 
kauan odottanut, että koska 
saadaan uutta intomieltä Koi-
vusen ja Laatusen seuraajak-
si. Aikanaan hyvinkin suuri 
sdp on menettänyt paljon 
otettaan Orimattilassakin. 
Kenen syy, niin sitä saa jo-
kainen arvuutella tykönään?

Rinnettä alas. Mummut ja 
papat hoi, nuorille tilaa.

* * *
Myllymäenraitin varrella oleva 
sähkökeskus on ihastuksen 
kohteena. Varsinkin kulttuu-

ri-ihmiset ovat haltioissaan, 
että mikä taideteos! Nyt vään-
netään jo kättä, että onko ul-
kotilataideteos siirrettävissä 
nykytaiteen museoon Kias-
maan. Toisaalta Orimattilan 
osaajat haluavat säilyttää 
taideteoksen omassa kau-
pungissa, sillä se voisi vetää 
kovastikin turisteja.

Kiitokset taiteen tekijöille ja 
paikallisiin koteihin ja koului-
hin, joissa syntyy ja opetetaan 
näitä oman kylän ”picassoja”.

* * *
Joulupukki on kierrellyt 
paikkakunnalla ja kysellyt 
kuulumisia. Poikkesi S-mar-
ketissakin ja kyseli Simpalta, 
että kukas orimattilalaisista 
on ollut kilttinä tänä vuonna. 
Ja sieltä muistikirjasta sitten 
yhdessä katsottiin kuka ei ole 
lahjoja ansainnut. Yllättävän 
moni ei saa mitään.

* * *
Ihan vaan vinkkinä Erkko-
rockin puuhaajille, että nyt 
sitten Sunrice Avenue jäähy-
väiskeikalle myös Orimatti-
laan. Maksoi mitä maksoi.

* * *
Nyt ei enempää veistellä, 
vaan lastut olivat tässä tä-
män vuoden osalta.

Nauttikaa joulusta rauhaisin 
mielin. Ja muistakaa Juicen 
biisin sanat: Ihminen on sitä 
mitä hän syö.

Tutuille ei vippailla. 

E E T V A R T T I

Kankaanmäelle saakka 
ulottuu liikennemerkkien 
vääntely.

Myllylän nurkissa oleva sähkökeskus on saanut upeat 
maalaukset. Wautsii!

Kuralla on talous tolp-
pamainoksen mukaan. 
Aika härskiä rakkaasta 
kaupungistamme.

Joulun pukki kipaisi kaupassa kyselemässä, että 
löytyykö vielä kilttejä Orimattilasta?

Nälkä tuli hoidettua, 
mutta grillisapuskan 
kääreet ja muut nautin-
toa antaneet roippeet 
kylmästi maahan.

Mikähän tämä valePukki 
on? Joku taitaa tunnis-
taa?
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Ennakkotilaajan etu!!
Kun tilaat joulukukkasi 18.12.
mennessä, saat yllätyslahjan!!
Silloin vältyt jonottamiselta ja tilauksesi on valmis
noudettavaksi sovitusti. Yli 100€ tilauksiin kotiin-
kuljetus veloituksetta. Koskee myös verkkokaupan
tilauksia. (Orimattilan alueelle, myös Artjärvi)

Jouluna palvelemme: 16.-23.12 klo 9-18
 24.12. klo 9-12
 25.-27.12. suljettu

Hyvää Joulua ja Kiitos kuluneesta vuodesta!

Toimitamme kukkalähetykset koko Orimattilan alueelle,
sekä Interfloran kautta kaikkialle, myös ulkomaille.

Meiltä Diiasta saat:

  uutuudet, sekä
  kaunista lahjatavaraa.

Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu Diia Oy

JOULUN KOVIMMAT PAKETIT!

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

www.lantmannenagro.fi/orimattila

29900

21900

1695
Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

www.lantmannenagro.fi/orimattila

PUUKIUAS
NARVI NC 20

ASPEN BENSIINI 

MAKITA 
DUC353Z40 
AKKUSAHA
MAKITAMAAKITAATA
DUC353Z40DUC3C353Z3Z4Z40
AKKUAAKKUUSSSAAAAAHHHAAA

49900

KAUPANPÄÄLLE 

RASTIVARSOJEN 

JOULUKUUSI ARVO 30,00

2-TAHTI 
5L

REPPUPUHALLIN
MCCULLOCH GB355 BP

ERÄ! 

Oispa joulu ainainen,
taikka 2009 kesä...

Tästä meille töiden
jälkeen löytyi hyvä pesä.

Iloista ja
rauhallista joulua!

Toivoo kaikille
Nahkhiir Oy:n väki

nahkhiir.fi


