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Tarjouksia kaupoissa
taas hyllyt tulvillaan!

- Ostetaan
Orimattilasta

- Taas on
  Extrassa
  PALJON
  KIVOJA

  JUTTUJA!

Käkeläntie 11, Orimattila
Varaa aikasi 040 705 9098

Olemme
Facebookissa

e
kissa

www.sarinkauneussalonki.fi

Luonnonmukainen Pandhy's ei sisällä
säilöntäaineita eikä lisättyjä tuoksuja
ja väriaineita. Puhtaasta luonnosta
valmistetut voiteet ja mineraalimeikit!

 -tuotteet
 meiltä!

Kauneutta ja
hyvinvointia!

Kauneutta

LAHJAKORTILLA!

Aikuiselle naiselle

tarjolla vain parasta

Esimerkiksi Lab Division

Collegen Booster

KASVOHOITO 110,-
Meiltä saat myös:

n
 pelastaa 

ihon talven viimalta,
kosteuttaa, suojaa ja
korjaa ärtynyttä ihoa.

Kultaa!aaataaaaa!

OrimattilanHohtokordieriitti!
Kiveä!

Erikoiskorut

KKivivve
Hopeaa! tKuKulultltataapoHHopoppeaeaaaa!

Ylämaan
Spektroliitti!

Ohittamaton Lahjapaikka
Koruhiomo / Kivipaja

Korutasku

ErEr

JOULUPUKIN LAHJAPAIKKA!

YYlälä
SSpSp
YYYY
SSSS

!!!

Kehräämö, Pakaantie 1.
puh 7878 277

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

MUISTA
LAHJA-
KORTTI!

PakaanPakaaa

Kivestä

käsin!

!!

tt

LAHJAHITIT!LAHJAHITIT!

Lenovo A10-70 10” tabletti

Samsung jääkaappi 
RR34H6220RR 
Jääkaapin tilavuus on 350 
litraa. Energialuokka A+. Mul-
tiFlow-tekniikan avulla kylmä 
ilma jakaantuu tasaisesti koko 
jääkaappiin. Vedettäviin Big 
Box -laatikoihin mahtuu paljon 
ruokaa ja pystyt säätelemään 
toisen laatikon ilmankosteutta 
tarpeittesi mukaan esim. vihan-
neksia varten. Bar Handle -kah-
van ansiosta oven avaaminen 
on kevyttä ja helppoa. Valovoi-
mainen LED-valaistus ei kuumene 
ja käyttää vähemmän energiaa, 
mutta valaisee silti jääkaappisi 
täydellisesti. Informatiivinen 
sininen LED-näyttö, josta voit 
ohjata kaikkia toimintoja (mm. 
lapsilukko). Mitat: leveys 59,5 x 
syvyys 68,4 (kahvan kanssa) x 
korkeus 180.

549€

Rosenlew pesukone 
RTT6100 
Linkousteho 1000krs, 
30 minuutin pikapesu, ajastin. 
Automaattinen tasapainon tun-
nistus, leveys 40cm.

299€

169€

3G ja Wi-Fi, akun 
kesto 8 tuntia, 10” 
näyttö, Anroid 4.2.

 
 

 
 

 

       

       

      

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
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Loppurutistusta vailla
Alkaa tämä vuosi olla pulkassa. Vielä on parisen viikkoa 
jäljellä ja sitten päästään vuoteen 2016, jonka soisi 
olevan seesteisempi joka tavalla, myös Orimattilassa.

Täällä olisi mahdollisuuksia moneen, mutta Hennan 
myötä on paljon asioita jäänyt kehityksen jalkoihin. 
Nyt joudutaan monia toimintoja lopettamaan siksi, 
että saadaan rahoitusta juuri Hennaan.

Näin se meno jatkunee kunnes uudet kunnallisvaalit 
muuttavat tilanteen vuonna 2017?

Ensi vuosi on taloudellisesti vaikea koko Suomessa, 
sillä vienti ei vieläkään vedä. Syy on heikoissa mark-
kinamiehissä, sillä laadukkaita tuotteita kyllä löytyy. 
Harmi, kun ei voida enää devalvoida ja siten niistää 
omaa nenää.

Olan Extraa kiittää
Tämä numero on järjestyksessään 76. Olan Extraa. 
Lehti on ilmestynyt kerran kuukaudessa kuusi ja puoli 
vuotta.

Tavoitteena on tehdä lehteä Orimattilan parhaaksi, 
rakentaa yhteistyötä yritysten kanssa, tarjota kuntalaisille 
tietoa hyvistä palveluista ja tapahtumista sekä luoda 
positiivista näkemystä Orimattilan puolesta. Extraa 
haluaa olla myös terveyden ja hyvinvoinnin asialla.

”Osta Orimattilasta” on ollut kantava ajatus joka 
numerossa. Yritykset ovat saaneet palstatilaa positiivi-
sessa mielessä. Kertaakaan lehdessä ei ole ollut juttua 
Orimattilan yritysten pahoinvoinnista tai konkursseista. 
Päinvastoin, on ladattu onnenpotkua persuksiin, sillä 
menestyvät yritykset luovat uutta elinvoimaa kaikille.

Ilman aktiivisia ilmoittajia ei olisi Olan Extraa, joten 
kiitos ennen kaikkea heille!

Mukavaa joulun aikaa meille kaikille!

Reijo Välkkynen
www.olanextraa.fi

Yrityskummin palsta:

Moni kakku päältä kaunis,
vaan on silkkoa sisältä…
Kuluttajana, yrittäjänä, ranteistani 
operoituna olen vuosia sydämis-
tynyt elintarvikkeiden pakkauk-
sista. Ketä tuoteketjua suunni-
tellessa on ajateltu? Mielestäni 
vähiten maksajaa eli asiakasta. 
Vaivalloinen moninaisten kaupan 
pakkausten avaaminen poistaa 
ilon niiden sisällä olevien tuot-
teiden nauttimisesta. Lahden 
muotoiluinstituutin pakkaus-
suunnittelun opiskelijoille olen 
yrittänyt viestiäni viedä.

Entä jos elintarviketuotan-
non ketjusta poistettaisiin joi-
takin byrokratian turhakkeita. 
Uteliaisuuttani kävin tutustu-
massa elintarvikelakiin, jolle 
määritellään 6 tarkoitusta, ja 24 
EU-lainsäädäntöasetusta, lisäksi 
32 kohtaa muusta lainsäädän-
nöstä sovellettavista säännöistä 
ja asetuksista. Elintarvikkeita, 
elintarvikkeiden tuotantoon käy-
tettäviä eläimiä, elintarvikehuo-
neistoja ja alkutuotantopaikkoja 
koskevia täydennyksiä löytyy 
tartuntalaista, terveydensuojelu-
laista, eläintautilaista, eläinlää-
kinnällisestä rajatarkastuslaista, 
säteilylaista, luonnonmukaisen 
tuotannon laista jne...

Siinäpä sitten alkusoittoa 
valvontaviranomaisten työlle, 
valtakunnalliselle elintarviketur-
vallisuusvirastolle, alueelliselle 
aluehallintovirastolle ja kuntien 
järjestämälle elintarvikevalvon-
nalle. Muina valvontaviranomai-

sina mainitaan sote-alan lupa- ja 
valvontavirastot, puolustusvoi-
mat, tulli, rajaeläinlääkärit ja ELYt. 
Valvojilla on tiedonanto- ja ra-
portointivelvollisuuksia, joihin 
tehtäviin vaaditaan soveltuva 
korkeakoulututkinto ja EU:n 
edellyttämä pätevyys. Lisäksi 
käytetään ulkopuolisia asian-
tuntijoita ja laboratorioita.

En enää rupea laskemaan 
kuinka montaa valvojaa on 
soitossa mukana. Auttaako 
omavalvontasuunnitelma, 
elintarvikehygienian osaamis-
todistus ja alkutuotantopaikan 
hyväksyminen alkutuottajaa?

Voi kunpa pääsisin useimmin 
toreille ja turuille hankkimaan 
ylipakkaamattomia tuotteita. Ei 
tarvitsisi ottaa niin runsaasti mai-
tohappobakteeripillereitäkään 
paikan vaihdon varalle.

Joulun aikaa!
Leena Ritala

Hyviä asioita kaupungin
elinkeinotoimessa 2015
Orimattilan kaupungin elinkei-
notoimessa saatiin yhdessä 
kaupungin päättäjien, virka-
miesten ja yrittäjien kanssa 
vuonna 2015 hyviä asioita 
eteenpäin. Pohjana toiminnal-
le ja tavoitteille oli kaupungin 
ja yrittäjäjärjestöjen yhteistyö-
nä valmisteltu elinkeino-oh-
jelma ja sen tavoitteet vuosille 
2014 - 2016. Asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi 
kaupunkiin on perustettu oma 
elinkeinotyöryhmä. Elinkeino-
työryhmään kuuluvat kaupun-
gin luottamushenkilöiden ja 
viranhaltijoiden ohella Orimat-
tilan Yrittäjät ry:n edustajat 
(3), Orimattilan Pienyrittäjien 
edustaja (1) ja Orimattilan 
maataloustuottajien edusta-
ja (1) sekä Ladecin ja Lahti 
Regionin edustajat. Vuoden 
2015 keskeisinä painopisteik-
si elinkeinotyöryhmä määritti 
yritysten toimintaedellytysten 
kehittämisen sekä houkuttele-
vat yritys- ja logistiikka-alueet 
tavoitteineen. Orimattilan hou-
kuttelevia kehittämisen aluei-
ta ovat Hennan Tuuliharjan 

teollisuusalue, Pennala, Sam-
pola ja Orivillen alueet. Myös 
muita elinkeino-ohjelman 
tavoitteita on pyritty edistä-
mään monin eri keinoin ja 
toimenpitein. Hennan sekä 
kaupungin eri asuinalueiden 
kehittäminen on asukasluvun 
kasvattamisen sekä ja huolto-
suhteen osalta välttämätöntä. 
Kaupungin elinkeinotoimen 
ja yritystoiminnan vetovoi-
maisuuden osalta nostaisin 
kuitenkin erittäin tärkeänä 
toimenpiteenä esiin Ori-
mattilan kaupungin nettisi-
vujen yrittämisen - kohdan 
aikaansaannin 2015. Sivut 
tehtiin yhdessä kaupungin, 
Orimattilan Yrittäjät ry:n sekä 
Ladecin edustajien kanssa ja 
on osa kaupungin uutta tie-
dottamista ja markkinointi-
viestintää. Tämä työ jatkuu 
yhdessä yrittäjien ja muiden 
sidosryhmien kanssa vuonna 
2016. Yrittämisen sivuilta on 
hyvä  kaikkien katsoa ajan-
kohtaisia yrittämiseen ja 
elinkeinotoimeen  liittyviä 
ajankohtaisia asioita ja toi-

minnan tuloksia. Ensimmäisen 
kerran sieltä on nähtävissä 
myös Orimattilan vuokrattavat 
sekä myytävät tyhjät yritys- ja 
liiketilat sekä tontit. Kannattaa 
katsoa. Tosiasiahan on, että 
työpaikat syntyvät pitkältä 
yritystoiminnan kautta.

 
Muutoin kaupungin elinkeino-
politiikan ja elinvoimaisuuden 
vahvistamisen lähtökohta 
voidaan kiteyttää seuraa-
vaan elinkeinotoiminnan 
päämäärään:

”Kaupungilla, samoin kuin 
yrityksillä, on mahdollisuus 
vaikuttaa kilpailukykyynsä, 
menestymiseensä ja palve-
lujen turvaamiseen, mikäli 
se kykenee kasvattamaan 
kaupungin yritystoimintaa, 
työllisyyttä sekä väestö- ja 
verotulopohjaa”.

Elinkeinopolitiikan tavoit-
teena on edistää kaupungin 
elinvoimaa, yritystoimintaa ja 
luoda yrityksille hyvät toimin-
taedellytykset kaupungissa. 
Kilpailukykyinen yrityskanta 
tarjoaa kaupunkilaisille työ-

paikkoja. Ilman työpaikkoja 
ja yrityksiä ei ole palvelujen 
rahoittamisessa tarvittavia 
verotuloja.

Uskonkin, että hyvällä yh-
teistyöllä Orimattilan yrittäjien, 
yrittäjäjärjestöjen, Ladecin 
ja Lahti Regionin edusta-
jien kanssa saavutamme 
ne tavoitteet, joita olemme 
yhdessä tulevaisuuteen täh-
täävälle elinkeinotoimelle ja 
yritystoiminnan edistämiselle 
asettaneet.

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 
kaikille!

 
Kimmo Kuparinen

Elinkeino- ja
kehittämisjohtaja

Jyrki palkittiin Värisilmä-myyjänä
Orimattilan Tapetti ja Väri Oy:n 
Jyrki Ylöstalo on menestynyt 
Värisilmä-ketjun hyvänä maali-
myyjänä. Hänet ja kymmenkunta 
muuta sisustusmyyjää palkit-
tiin marraskuun alussa valta-
kunnallisilla Värisilmä-päivillä 
Tampereella.

- Kyllähän tämä oli iso yllätys 
ja mieleinen sellainen, kun näin 
saa tunnustusta työstään, sanoo 
Jyrki.

- Itse en tästä valinnasta tien-
nytkään ennen kuin kauppias 
Aimo Lappalainen ilmoitti päi-
vää ennen, että nyt iski reissu 
Tampereelle, jossa Värisilmä 
palkitsee oman ketjun menesty-
neitä myyjiään. Niin sinne sitten 
mentiin mukaan. Ensin oli ketjun 
ohjelmaa ja gaalaillassa meitä 
sitten palkittiin ja minulle tuli 
palkinto maalinmyyntityöstä. 

Jyrkistä tuli siis varsinainen 
”maalitykki”, joka osaa homman-
sa hyvin ja myy paljon maaleja.

- Maalien myynti on erityisen 
tärkeää, ja asiakastyytyväisyys 
on kaiken perusta. Hyvin palvel-
tu asiakas tulee uudestaan ja 
näin se jatkuu vuosia hyvänä 
yhteistyönä.

Jyrkillä on tavoitteena myydä 
oikeat maalit oikeaan kohtee-
seen, ja asiakkaan ei tarvitse 
tietää muuta kuin se, että hän 
haluaa maalata tai maalauttaa 
jotain.

- Meillä erikoisliikkeessä pal-
vellaan. Jokainen asiakas saa 
palvelua ja kaikki viimeisimmät 
niksit ja neuvot miten kaikki su-
juu parhaiten. Esimerkiksi mikä 
maali parhaiten sopii maalatta-
vaan kohteeseen, miten se kan-
nattaa tehdä ja miksi kannattaa 
aina käyttää laadukkaita tuot-

teita. Tämä sama koskee tietty 
kaikkia Värisilmän tuotteita, Jyrki 
tähdentää.

Maalaus luo
uutta ilmettä

Vaikka jouluun on enää vajaat 
kaksi viikkoa, niin pikarempan 
ehtii hyvinkin tehdä kotiinsa. 

- Nykyajan maalit kuivuvat päi-
vässä, joten jos vaan haluaa ja 
joulukiireiltään ehtii, niin uutta 
maalia seiniin ja kattoonkin voi 
vielä laittaa. Se antaa uutta il-
mettä kotiin jouluksi. Maalaus 
on samalla hyvää siivousta, jos 

vaikkapa seinävärit ovat kulah-
taneet tai muuten vanhentuneet. 

Vuodenvaihteen jälkeen on taas 
paremmin aikaa suunnitella uutta 
sisustamisen kanssa. Silloin voi 
tapetoida ja maalata vaikka koko 
koti uuteen ilmeeseen.

Uusi ulkomaalauskausi alkaa 
Jyrkin mukaan huhti-toukokuus-
sa, kun tulee riittävästi kuivia 
kelejä.

- Kannattaa hyvissä ajoin 
suunnitella ensi vuoden ulko-
maalausta. Meille Värisilmään 
voi poiketa ja katsotaan yhdessä 
paras vaihtoehto. Ulkomaalauk-
sessakin tulee muistaa monta 

asiaa, että saadaan kestävä ja 
kaunis uusi maalipinta. Onko 
talo jo ennen maalattu ja mil-
lä maaleilla, miten kannattaa 
pinnat pohjakäsitellä ja mitkä 
värit sopivat parhaiten taloon, 
kun huomioidaan kokonaisuus 
ja ympäristö, Jyrki opastaa.

- Tervetuloa täysin uudistunee-
seen Orimattilan Värisilmään. 
Meiltä löytyy seutukunnan katta-
vimmat valikoimat ja laadukkaat 
tuotteet katosta lattiaan, ja myös 
ulkomaalaukseen. Kaikkea mitä 
sisustukseen tarvitaan niin koto-
na kuin yrityksissä ja muissakin 
kohteissa.

Jyrki on ollut myyntialalla koko pienen ikänsä. Maaliskuun alussa hän tuli Orimat-
tilan Värisilmään ja palkittiin nyt valtakunnallisesti Värisilmän maalimyyjänä.
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Tilausajoa pikkubusseilla
ilmastoidut 1+16h ja 1+9h bussit

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

Kukka- ja Hautauspalvelu
Henriikka Oy

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

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

– Hyvää palvelua lähellänne –

- Kauniit joulun kukkaistutukset
- Perinteiset amaryllikset, joulutähdet ym.

- Leikkokukkasidonnat
- Kynttilät, lyhdyt, paljon kaunista

Tule kukkaloistoon
aistimaan ihana
joulutunnelma

Risella 1 kg
PUURORIISI

Mehukkaat
KLEMENTIINIT

Felix 560 g
MAKUVIIPALEKURKKU

kg prkpss 1,991,50 1,99
Marinoitu broilerin

RINTALEIKE

kg6,99
UUNILENKKI

kpl1,00

Heikin päivän
tanssit ti 19.1.
Jo nyt joulukuun lehteen tiedo-
tus, että Kehräämöllä tanssitaan 
tiistaina 19.1. 2016 Heikin päi-
vän tanssit klo 14-17.30.

Kehräämön torstaitanssien 
grand old man Heikki Kuikka 
tarjoaa nimipäivänään pul-
lakahvit tanssiväelle. Tanssit 
ovat ilmaiset , mutta vapaa-
muotoisen pääsymaksun voi 
antaa yleiskuluihin.

Luvassa on taattua tanssimu-
siikkia, sillä tahdit takaa Eija ja 
Hannu. Myös Heikki saa laulaa 
tanssikansalle.

- Tervetuloa juhlimaan Heikin 
päivää, toivottaa Heikki.

Tässä Heikki on pikku 
poikana. Miehelle on mit-
tariin kertynyt 81 vuotta, 
mutta tanssijalka nousee 
aina vaan kevyesti.

Eila yrittäjänä
jo yli 30 vuotta

Vuoden

Sisukas

2015

Orimattilan Pienyrittäjät ry 
palkitsi tänä vuonna pitkään 
yrittäjänä toimineen Eila Pentti-
län, joka sai tittelikseen Vuoden 
Sisukas 2015. Kunniamaininta 
annetaan yrittäjälle, joka on ollut 
aktiivisesti mukana myös yh-
distyksen toiminnassa.

- Onhan se hieno yllätys, kun 
näin arvostetaan. Ihan hyvän 
mielen siitä sain, olen tästä 
jopa ylpeä, Eila toteaa iloisena.

Pohjois-Karjalan Kiihtelysvaa-
rasta kotoisin oleva Eila muutti 
Orimattilaan 1960-luvun alussa. 
Sitä ennen hän oli Artjärvellä 
Rantasen kaupassa töissä.

- Ensin Orimattilassa olin 
töissä Malinin kaupassa ja 
Silta-Marketissa, joka toimi 
Orimatin tiloissa Erkontiellä. 
Siellä vierähtikin 10 vuotta 
kaupan töissä.

- Vuonna 1982 menin pitä-
mään urheiluhallin kahviota, eli 
minusta tuli silloin yrittäjä. Sitä 
hommaa tein 16 vuotta, josta 
sitten siirryin eläkkeelle.

Siellä uimahallin kahviossa 
Eila sai ensi kosketuksen Ori-
flameen, kun silloiset edustajat 
poikkesivat kahville ja saivat 
Eilankin innostumaan mukaan.

- Vuonna 1984 minusta tuli 
Oriflamen edustaja, ja sitten 
tiiminvetäjäksi, eli manageri-

ksi ryhdyin vuonna 1989, Eila 
muistelee.

Oriflame on ollut Eilalle aina 
suuri juttu, sillä laadukas kos-
metiikka- ja luonnontuotesarja 
on tullut hänelle ihan sydämen 
asiaksi. Vuosien saatossa Eila 
on edustanut Oriflamea kym-
menissä ja taas kymmenissä 
tapahtumissa.

- Managerina olen innostanut 
uusia Oriflame-edustajia mu-
kaan. Heitä taitaa olla kaikkiaan 
kolmisenkymmentä, jotka ovat 
lähteneet edustajiksi täältä Lah-
den seudulta, myös Helsingistä 
ja Sastamalasta asti.

- Olen tykännyt Oriflamen 
työstäni. Nyt vanhempana 
aioin jo sen lopettaa, mutta 

sitten ajattelin, että pitää sitä 
olla jokin harrastus ja mikä se 
tämän parempi voisi ollakaan!

Eila antaa yrittäjille neuvon, 
joka varsinkin näin vaikeina 
taloudellisina aikoina on tarpeen:

- Kannattaa uskoa omalla ta-
hollaan, että tekee sitä mikä on 
itselle parasta. Ja myös siihen, 
että Suomi nousee vielä lamasta!

Orimattilan Pienyrittäjien sihteeri Tea Haakana ja puheenjohtaja Reijo Teva palkit-
sivat Vuoden Sisukkaaksi 2015 Eila Penttilän.

Lomahuoneisto Himokselta
Jämsä, Himos, Golfarinkunnas 7 D, 
3h+kk+s, 55,0 m2 

Myyntihinta 130.746 €, velaton hinta 
225.000 €

Himos Golf&Ski, uusi as oy -muotoinen 
tasokas paritalon lomahuoneisto ympäri-
vuotiseen käyttöön. Oman käytön ohella 
huvila on myös loistava vaihtoehto myös 
sijoitukseen! 

HimosLomat tarjoaa 5 vuoden vuok-
ratakuun, 13:lle viikolle / vuosi! Tällä 
saa katettua jo vuosittaiset vastike- ja 
ylläpitokulut. 

Huoneistoissa lämmönlähteenä taloudel-
linen maalämpö vesikiertoisella lattialäm-
mityksellä, lisäksi varaava takka, sekä 
kesähelteille viilennystoiminto takaavat 
tunnelmallisen ja viihtyisän loman vieton. 

- Tyylikäs ja tasokkaasti varusteltu 
keittiö sekä saunaosasto kuuluvat tie-
tenkin tähän hienoon kokonaisuuteen. 
Viihtyisällä terassilla voit nauttia kesäisin 
aamukahvit upeita maisemia katsellen, 
esittelee myyntipäällikkö LKV Mika Nyman 
Orimattilan OP-Kiinteistökeskuksesta. 

- Viimeistelläksesi uuden lomahuvila-
si, voit myös tilata sisustussuunnittelijan 
täydellisen sisustuspaketin! 

Huoneisto sijaitsee loistopaikalla uuden 

golfkentän äärellä, Himoksen palveluiden 
ja rinteiden, sekä tulevan kylpylähotellin 
läheisyydessä. Himoksella on monipuoliset 
vapaa-ajan aktiviteetit ympärivuotisesti 
niin perheille, yrityksille kuin viihdepuolen 
tarjontaan.

Kaikki Himoksen palvelut ovat lähie-
täisyydellä. Alueella on pub&pizzeria, 
tilausravintola Liiteri. Himos Areena 1,4 
km, Himoksen rinteet 1,8 km, murto-
maahiihtoladut ja golfkenttäalue alkavat 

takapihalta. Jämsän keskustaan noin 8 
km, Lahteen 120 km, Helsinkiin 230km.

- Alueella on tarjolla uusia ja rakenteil-
la olevia tasokkaita loma-asuntoja, sekä 
tonttitarjontaa uuden golfkentän ääreltä, 
Mika sanoo.

Tontin ostajalle on tarjolla myös ”avaimet 
käteen” rakennuttamispalvelu!

Lisätietoja ja esittelyvaraukset:
Mika Nyman 0400 347758 tai
mika.nyman@op.fi

Kaunis talvimaisema kruunaa lomakohteen.
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Kehräämön väki

KEHRÄÄMÖLLÄ
JOULUPUURO-
TARJOILUA
la 19.12. klo 10-13
Tervetuloa mukaan
löytämään mantelit
joulupuurosta!!!
5 kpl manteleita puuron seassa, löytäjät
voittavat yllätyspalkinnon Kynttiläpaja
Maria Drockilasta, Korutaskusta, Pitsituvasta, 
Käsityövakasta ja Kehräämön Hiuspajasta.

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

Osta Orimattilasta!
Tarjolla hyvät palvelut ja reilut kaupat.

Hyvällä yhteistyöllä eteenpäin vuonna 2016.

ppp

Tavataan tapahtumissa ja
yritetään yhdessä:

Rauhaisaa
joulunaikaa

Joulu-
kisa
ratkesi!
Orimattilan kauppojen ja liik-
keitten järkkäämä joulukisa 
huipentui, kun joulutontut 
Osku ja Kalle löytyivät luu-
raamasta Näkökeskuksesta 
ja Akku ja Varaosasta. Tont-
tujen salasanomakin ratkesi: 
Jouluhyvää Orimattilasta.

Alla on onnellisten voitta-
jien luettelo. Kaikkiaan ki-
saan osallistui nelisensataa 
kisaajaa ja suurimmalla osalla 
kaikki vastaukset olivat oikein.

Lahjakortit käytetään ko. 
kampanjaliikkeissä, voitot 
noudettava 23.12. mennes-
sä tai sopimuksen mukaan. 

Voittajille on ilmoitettu henki-
lökohtaisesti. Onnea voittajille 
ja kiitos kaikille osallistujille! 

Sähköasennuksessa pidetys-
sä arvonnassa toimi onnet-
tarena Tuulikki Peura.

Arvonnassa voittivat:
Sähköasennus Oy, lahjakortti 40€, Kiia Ojaranta.

Kynttiläpaja Maria Drockila, lahjakortti 50€, 
Anne Partanen.

Marenki, 2 kpl hyydykekakkulahjakorttia, Nea 
Åkerman ja Mikael Rantanen.

Musta ja Mirri, lahjakortti 20€, Jarmo Syrjäläinen.

K-Supermarket, joulun herkkukori (arvo 50€), 
Risto Ahola.

Värisilmä, siivousainesetti (50€), Saimi Mäkelä.

Hellimö, lahjakortti yhteen hoitopisteeseen, Kari 
Luukkanen.

Hiusmuotoilu EijaS, Schwartzkopf FibreForce 
-tuotepaketti 40€, Tuija Pessinen.

Kahvila Kuumakuppi, 3 kiloa kahvia, Mika Verho.

Akku ja Varaosa, lahjakortti 30€, Tiina Virtanen.

Huoltoasema Uuttu Oy, auton sisäsiivouspaketti 
(60€), Leena Pussinen.

Hairlekiini, Schwarzkopf Bonacure lahjapakkaus 
(25,80€), Sirkka-Liisa Virnes.

Seppälä Orimattila, 20€ lahjakortti, Leena 
Nieminen.

S-Market Orimattila, 30€ lahjakortti, Katri 
Kulmala.

Parturi-kampaamo Hiuspiste, lahjakortti hiusten 
leikkaukseen, Anneli Tolmunen.

Autokoulu Baana, lahjakortti 100€, Veijo Sal-
minen.

Kenkätalo Mascotti, lahjakortti 50€, Helena 

Kainulainen.

Näkökeskus, 50€ lahjakortti silmälasien han-
kintaan, Pirkko Saarinen.

VahvaTassu, 30€ lahjakortti, Tiia Lilja.

Sarin Kauneussalonki, lahjakortti jalkojen hoitoon 
50€, Tuula Päivä.

Orimattilan Teatteri, pääsylippuja, 2 kpl
aikuisten näytelmään Jätinpesään  ja 2 kpl
lasten näytelmään Latoteatteriin,
Sirpa Sappinen ja Elena Majuri.

Siwa Orimattila, 40€ tuotekori, Seija Hyvönen.

Pitsitupa, nyplätty kirjanmerkki, Helvi Riihelä.

Alfa Mover, lahjakortti 50€, Ira Rantanen.

Henriikka Oy, joulukukkakori/istutus (40€), 
Mervi Tiusanen.

Terveyskauppa Care, merinovillatossut (30€), 
Oskari Ovaska.

Käsityövakka, liina 40€, Kaija Ahola.

VeikonKone, Kenwood Blender tehosekoitin 
(69€), Flora Takala.

LähiTapiola, 2 kpl ensiapulaukkuja, Sara Virtanen 
ja Sirpa Bäckman.

Parturi-kampaamo Lilja Halme, lahjakortti 
hiustenleikkaukseen, Anja Hatamaa.

Kukkakauppa ja Hautauspalvelu Diia Oy, lah-
jakortti 50€, Markku Sariomaa.

Olan Extraa, 50€ lahjakortti johonkin kampan-
jaliikkeeseen, Julius Aallas.

Osku-tonttu oli kivasti piilossa Näkökeskuksen ikkunalla. 

Artjärven lähipalvelut Salmelassa 
avaavat JOULUNVIETON SINULLE!

LAUANTAINA 19.12. klo 12-15
Tervetuloa nauttimaan ohjelmasta,
tarjoiluista ja tarjouksista, tuttujen
seurasta. Viritellään yhdessä kivaa
jouluista tunnelmaa Artjärvelle!
Avauspuhe: Kimmo Kuparinen

Mukana: Sale, Kukka- ja lahjapuoti Sinikka,
Artjärven Antiikkiliike, Ravintola Artjärvi,
Artjärven Osuuspankki, Artjärven Apteekki,
Eläkeliiton Artjärven yhdistys, Kyläjohtokunta,
Artjärven seurakunta, Cre Art, Ruskovilla ja
Orimattilan kaupunki. Iloisiin tapaamisiin!

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

JOULUKUUSIMYYNTI
Perinteiset Orimattilan luonnonkuuset

alk. PERJANTAINA 18.12 Värisilmän päädyssä

VÄRISILMÄ Orimattilan Tapetti ja Väri Oy
Kärrytie 3, Orimattila. Puhelin (03) 871 250

LAHJAVINKKI

Värisilmä LAHJAKORTTI 

haluamallesi summalle, 

tule ostamaan

pukinkonttiin!

Lauantaina 19.12. 

Artjärvellä avataan
ovet joulunviettoon
Lauantaina 19.12. kello 12-15 
on Artjärven keskustassa vils-
kettä, kun Salmelan lähipalvelut 
avaavat joulunvieton. Tarjolla on 
joulunmakuista ohjelmaa, tarjoi-
lua ja tarjouksia sekä nautitaan 
tuttujen seurasta. Totta kai jou-
lupukkikin on paikalla ja jakaa 
karkkia kaikille kilteille. Lisäksi 
on arvontaa, jonne paikalliset 
yritykset ovat lahjoittaneet yl-

lätyspalkintoja.
Jouluisen tilaisuuden avaa kel-

lo 12 elinkeinojohtaja Kimmo 
Kuparinen ja kyläjohtokunnan 
joulutervehdyksen tuo Leena 
Ritala.

Torilla on Eläkeliiton Artjärven 
yhdistyksen kahvi- ja glögimyyn-
tiä, ja mukaan kutsutaan mui-
takin, jotka voivat myydä omia 
jouluisia tuotteitaan vaikka 

peräkonttikirppis-tyyliin.
Artjärven seurakunta tarjoaa 

kello 13 pienet joululaulut. Martti 
Kuittinen ja seurakunnan edus-
tajat esittävät musiikkia kaikelle 
kansalle.

”Anna jouluiloa lapsiperheil-
le” - Sinäkin voit tuoda torille 
laadukasta käyttötavaraa lah-
joitettavaksi pukinpussiin!

Salmelan alueen yrityksistä 
ovat mukana Sale, Sinikan 
Lahja- ja kukkapuoti, jossa on 
myynnissä myös joulupuuroa, 
Artjärven Antiikkiliikkeessä wan-
haa joulutavaraa sekä Ravintola 
Artjärvi glögitarjoiluineen. Jou-
lunvietossa ovat myös Artjärven 
Osuuspankki, Artjärven Apteekki, 
Artjärven seurakunta, Eläkelii-
ton Artjärven yhdistys, kyläjoh-
tokunta, Orimattilan kaupunki 
sekä CreArt ja Ruskovilla, joissa 
tehtaanmyymälät palvelevat. 

Kello 15 suoritetaan arvonta 
joulupukin valvonnassa, johon 
kannattaa osallistua ja voittaa 
ainakin joulumieltä.

- Ostetaan Orimattilan Ar-
tjärveltä ja käytetään omia 
lähipalveluja, pidetään kylä ja 
Orimattila vireänä jatkossakin, 
suosittaa Kimmo Kuparinen.
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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!

37-42

Orimattilan
Putkityö Oy

www.orimattilanputkityo.fi

Toivotamme kaikille asiakkaillemme 
lämmintä joulua ja energistä uutta vuotta!

Palvelemme kaikissa LVI-asioissa Päijät-Hämeessä

- L u k i j a n   k y n ä s t ä - 

Turvallinen koulumatka
on laissa säädetty
Irtisanoudun rasismista jo esittämäni asian ensimetreillä. Jokai-
sen silmiin on kuitenkin tunkeutunut otsikointi maahanmuuton 
ja turvapaikkahaun negatiivisista lieveilmiöistä. Näistä erityisesti 
kohtalaista huomiota mediassa saanut tyttöihin ja nuoriin naisiin 
kohdistuneet ahdistelut ja raiskauksen yritykset sekä onnistumiset.

Joulukuussa saimme kannettavaksi myös oman, EU:ssa sää-
detyn, velvollisuutemme taata ihmisarvoinen elämä sotia paen-
neille turvapaikan hakijoille. Onneksi Suomen laissa säädetään, 
esimerkiksi kunnalle, velvollisuudet omiakin kansalaisia kohtaan. 
Koulu turvaa koulun alueen ja kunta on velvollinen huolehtimaan 
koulumatkan turvallisuudesta.

Heinämaantien turvapaikkakeskus sijaitsee parin kilometrin 
säteellä alueen kahdesta suurimmasta koulusta; Jokivarren ala- 
ja yläasteesta sekä Koulutien yläasteesta ja lukiosta. Näihin yli 
tuhanteen alueella liikkuvaan opiskelijaan, joita oppivelvollisuus 
siis sitoo ja velvoittaa alueella liikkumiseen, lukeutuu satoja yksin 
liikkuvia 7-17-vuotiaita tyttöjä. 

Kaikkiin EU:n 28 jäsenmaahan viime vuonna tulleista turvapaikanha-
kijoista 70% oli miehiä. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n viimevuotisen 
raportin mukaan pakolaisista 49,8% oli naisia. Suomeen tulleista 
miesten osuus on 78%, joista valtaosa 18-34-vuotiaita. Orimattilaan 
kaavaillaan jatkosijoituspaikkaa ensisijaisesti jo maassa olleille, 
tapoihin perehdytetyille perheille ja poliisikuulusteluissa käyneille 
turvapaikan hakijoille. Käytännössä tieto on ideaali aloite hakijoista, 
mutta vahvistettuja lukuja paikan saajien perheyhteyksistä sekä 
iällisestä ja sukupuolellisesta jakautumisesta ei ole vahvistettu 
(10.12. mennessä). Lisäksi myöhemmin vahvistettava turvapaikan 
saaneiden kokoonpanon pysyvyys tai vaihtuvuus jättävät ilmaan 
niin mahdollisuuksia kuin uhkia.

En puutu uskonnollisiin eroihin Suomessa vallitsevaan uskonnon-
vapauteen vedoten. Laissa on määritelty myös yksilön vapaus ja 
vastuu. Kiistatonta, eikä vähäteltävää, on kuitenkin kulttuurilliset erot. 
Joissakin kulttuureissa naisen asema ja oikeudet ovat heikompia, 
halusimme tai emme. Sopeutuminen uuteen kulttuuriin on hankalaa 
molemmin puolin. Yksilöllisiä eroja on sekä omassa kantaväestössä 
että maahanmuuttajissa ja turvapaikanhakijoissa; osa sopeutuu 
uuteen ympäristöön ja tilanteeseen paremmin kuin toinen.

Vuonna 2007 opetusministeri Sari Sarkomaa on selvittänyt miten 
hallitus valvoo peruskoululaisten koulukuljetusten toteutumista 
ja turvallisuutta. Perusopetuslain mukaan opetus tulee kunnassa 
järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksien, koulujen ja 
muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet 
huomioon ottaen, mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Jos kunta 
ei voi osoittaa lapselle koulupaikkaa riittävän lyhyen ja turvalli-
sen matkan päästä, voi lapsella olla oikeus koulumatkatukeen. 
Esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilaalla on oikeus maksuttomaan 
koulukuljetukseen viittä kilometriä lyhyemmällä matkalla, jos se 
on oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen oppilaalle 
liian vaikea, rasittava tai vaarallinen. Vaarallisuuden arvioinnin 
opetuksen järjestäjä tekee yksittäistapauksittain. Toivon jokaisen 
lapsensa koulumatkan turvallisuudesta huolestuneen vanhemman 
olevan yhteydessä kuntaan ja kartoittamaan oikeutensa saada 
lapselleen koulumatkatukea.

Olen vaatinut sisäministeriöltä ja paikkakunnalta lähtöisin olevilta 
kansanedustajilta Heinämaantien vastaanottokeskuksen käyttöön-
oton välitöntä perumista. Ennen ilmoitusta turvapaikanhakijoiden 
ensisijaisista kriteereistä, pidin merkittävänä mahdollisuutena, että 
keskuksen sijainti saattaisi merkittävimmin vaarantaa kuntamme 
heikointa ja puolustuskyvyttömintä kansanosaa, lapsia. Vaadin 
joulukuun alussa kuntaa; useita eri tahoja, tekemään koulureittejä 
koskevan turvallisuusselvityksen alueella. Jos turvallisuuspuutteita 
ilmenee, myös toimimaan kuntalaisten hyvinvointia ja turvallisuut-
ta edistävällä tavalla. Jos kunta ei lähde tätä oma-aloitteisesti 
selvittämään ja toteuttamaan, tulen tekemään kuntalaisaloitteen 
asiasta, mitä voi vielä tehostaa kuntalaisilta kerättävän adressin 
turvin. Lisääntynyt alaikäisiin kohdistunut, kyseenalaiseksi luo-
kiteltava huomio, ei ole vähäteltävä tekijä, emmekä odota omaa 
ennakkotapaustamme asioita vauhdittamaan. Etenkään kun 
paikkakunnalla järjestystä valvoo enää yksi poliisipartio, mikä 
kunnalla on edes nimellisesti oltava, jotta turvapaikkakeskus 
voidaan paikkakunnalle avata.

Suosittelen kuntaa käyttämään turvallisuutta koskevan arviointi-
menetelmän tukena poliisin tilastoja häiriöistä ja niiden muutoksista 
vastaanottokeskusten alueilta. Kaikki häiriöt ja muu laissa vähäi-
semmäksi luokiteltu haitallinen toiminta ei ylitä mediakynnystä, 
mutta vaikuttaa merkittävästi siihen miten turvallisuutta koetaan. 
Vaihtoehtoisesti esitän paikallisen poliisilaitoksen käynnistämistä 
täysimääräisessä laajuudessaan. Kaikista eniten toivon sujuvaa 
ja turvallista arkea meille kaikille!

Minä ja varmasti moni muukin haluaa tietää, kuka kunnassa 
ottaa vastuun?

Paula Hallikainen
Orimattila
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VAALI TERVEYTTÄSI,

NOPEUTA PARANEMISTA

UUSI BEMER-SUKUPOLVI: Tehokas, kohdennettu
hoito pureutuu vaivojen syihin päivin öin ilman 

sivuvaikutuksia. Se täydentää kroonisten
sairauksien ja rappeumavaivojen hoitoa, edistää 

paranemista ja parantaa suorituskykyä arjessa, 
opiskelussa, työelämässä ja urheilussa. 

Tai jos luita menikin poikki, ainutlaatuinen
BEMER-biofysikaalinen terapia saa

kehon itseparantavat voimat liikkeelle.

Pyydä lisätietoa: Anne Rampa-Pajuvesa
Hoidot, vuokraus ja myynti:

Erkontie 23, Orimattila
puh: 040 5062239
www.bemer-partner.com/
hiusklinikka

Uusi BEMER sukupolvi

- nyt entistä pidempi vaikutusaika

ja erityinen uniohjelma

Parturi-Kampaamo Anne

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

Erkontie 12 | 16300 Orima� ila | p.0203 32898
Avoinna ma-to klo 9–17, pe klo 9–18 ja la klo 9–13

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

TOIVOTTAA

ORIMATTILA

Topintie 2, 16300 Orimattila

Titta patikoi metsissä
ja nukkuu yönsä laavulla
Uskallatko sinä yöpyä ypöyksin metsäs-
sä, josta lähimpään asutukseen voi olla 
kymmenen kilometriä? Aika moni meistä 
sanoo, että ei kiitos, mutta orimattilalainen 
Titta Sipinen on omalla tavallaan vahva ja 
uskaltaa nukkua patikkaretkillään metsässä. 
Oikeastaan se on Titalle suuri juttu, kun saa 
uinua luontoäidin sylissä

- Jo lapsena rakastuin metsään ja pa-
tikointiin, kun erään kaverini isä kuljetti 
meitä lähikylien lapsia metsäreissuille ja 
kanoottiretkille. Hän opetti meille erätaitoja 
ja metsän ihmeitä. Siitä se yhteys syntyi 
ja jäi kipinä, jota nyt aikuisena toteutan, 
Titta selvittää.

Luonto on Titalle tärkeä, sillä valokuvaus-
harrastus loihtii upeita kuvia patikkareissun 
kohteista, suolammista, kukkasista, linnuista. 
Ammattikin löytyy puutarhuripuolelta.

- Ensimmäisen yöni olin aikuisiällä metsäs-
sä Tönnön takana, ajankohta oli huhtikuun 
alku,  kun luonto oli vasta heräämässä talven 
jälkeen. Myöhemmin keväällä kävin pati-
koimassa molempiin suuntiin reitin nimeltä 
Juustopolku, joka vie Heinolan Muikkuapa-
janlahdelta Vuolenkoskelle.

- Juhannuksen jälkeen vietin yöretken 
Helsingintien suunnalla, jossa pääpaino oli 
mustikankeruussa, mutta yö meni mainiosti 
riippumatossa.

Viimeisin metsäreissu Titalla oli syyskuussa, 
kun hän lähti tutustumaan Aurinko-Ilves 
reittiin, joka kuljettaa Vääksystä Evolle 
asti. Tässä on pieni reissukuvausta Titan 
matkasta.

Aurinkovuorelta Evolle

Asikkalan Aurinkovuoren ulkoilualueelta 
alkoi taivallus eräänä perjantai-iltana kel-
lo 19 aikaan.

- Oli jo sen verran myöhäinen ilta, että ehdin 
kulkea vain viitisen kilometriä, kun aurinko 
jo laski ja oli parempi leiriytyä. Siinä heti 
selvisi se, että olin unohtanut kotiin yhden 
pussin, jossa oli otsalamppu ja sytkärit, joten 
reissu alkoi hieman eri merkeissä kuin oli 
tarkoitus ja mm. ilta- ja aamupuuro jäivät 
haaveeksi, Titta hymyilee.

Titta kertoo, ettei pelkää yöpyä yksin 
metsässä, vaan luottaa siihen, että saa 
olla rauhassa.

- Olen ajatellut, että se on kuin lottovoitto, 
jos osuisi kohdalle vaikkapa jonkun eläimen 
tulo leiriin, eli olisi se äärimmäisen harvinais-
ta. Vain linnut siellä yleensä seuraa pitää ja 
tuutulauluja laulelee lähipuissa, Titta toteaa. 
Päiväaikaan metsissä sen sijaan saattaa 
tavata muitakin ihmisiä, mm.sienestäjiä ja 
marjastajia, samoin koiran ulkoiluttajia. Tällä 
reissulla tapasin mm. erään vanhemman 
miehen, joka lahjoitti minulle sytkärin, joten 
pääsin sen puuronkin keittoon sen tapaa-
misen jälkeen, Titta naurahtaa.

Reppu selässä

Mitä Titan reppu sisältää, tässä perusjuttuja: 
Se otsalamppu ja sytkäri tietysti, järjestel-
mäkamera kulkee aina Titalla mukana ja 
kännykkä avun hankintaa varten, jos jotakin 
sattuisi ja samalla siitä näkee kellonajankin.

- Kännykkä on pääsääntöisesti kiinni, jot-

ta akku riittää sen pari vuorokautta ilman 
latausta.

Mukana on yöpymiseen tarvittavat vä-
lineet: Riippumatto, makuupussi, kaksi 
sadeviittaa jotka toimivat sadevaatteena 
ja riippumaton sadekatoksena. Vaatteita. 
Kuivamuonaa; puuroa, kuivalihaa, keittoai-
neksia. Vettä ja kokoon taiteltava risupoltin, 
joka toimii näppäränä tulisijana.

- Vettä kuljetan mukana vain n. parisen 
litraa, sillä vesi painaa repussa yllättävän 
paljon. Otan reissulla sitä lisää virtaavista 
puroista, lammista tai järvistä  ja keitän 
siitä juotavaa- ja käyttövettä.

Sitten mukana on tietysti  myös ruokai-
luvälineitä, puukko, ilmatointiteippiä ja 
nippusiteitä, joilla voi näppärästi korjata 
vaikka mitä.

Reppu painaa kevyestikkin pakattuna pal-
jon, joten se taatusti painaa hentoisen naisen 
harteilla, mutta siitä ei valiteta sanallakaan.

- Aamulla nukuin yhdeksään ja on se 
vaan herätessä ihanaa kölliä lämpimässä 
makuupussissa ja kuunnella kun metsä 
herää. En tiedä mitään parempaa.

Titan matka jatkui Aurinkovuoren alueel-

ta kohti Evoa ja seuraavaa laavupaikkaa, 
Kuurnamäkeä, jossa hän kohtasi upean 
näyn, kun peräti 23 kurjen aura laskeutui 
läheiselle pellolle.

- Nyt syksyllä luonto oli todella kaunis, 
kun puissa hehkui jo ruskan väriä ja ilmat 
suosivat, aurinkoiset ja vielä lämpöiset 
syysilmat antoivat suurta iloa patikointiin.

Tavoite oli lauantaina patikoida kymmenisen 
kilometriä ja niin se sujuikin leppoisasti, 
kun Titta oli laatinut joustavan aikataulun, 
eikä ollut kiire mihinkään. Illan myötä hän 
perusti leirinsä laavulle notkelmaan, joka 
osoittautui yöllä kylmäksi paikaksi nukkua. 
Niin kylmäksi että piti nousta tekemään tuli 
ja keittämään lämmintä juotavaa kesken yön.

Sunnuntaina kunnon aamupalan jälkeen 
matka jatkui reippaana kohti Evoa, jonne 
Titta saapui aikataulun mukaisesti. Takana 
oli reilu 30 kilometrin patikointireissu ja olo 
oli väsynyt mutta ylpeä taipaleen jälkeen.

- Suosittelenn patikointia ja samalla myös 
yöpymistä metsässä muillekin. Sitähän voi 
tehdä kaverinkin kanssa, mutta minä tykkään 
kyllä kulkea yksin, sillä silloin ei tarvitse 
huolehtia kuin itsestään, Titta naurahtaa.

- Laavun teen niin, että laitan riippumaton kahden puun väliin ja siihen 
päälle pingotan sadeviitoista suojakatoksen. Siellä on hyvä nukkua 
sateellakin, Titta kertoo.

Orimattilan Mieslaulajien
Joulukonsertti 22.12.
Mieslaulajien perinteinen jou-
lukonsertti pidetään tiistaina 
22.12.2015 klo 19 Orimattilan 
kirkossa. Luvassa on upeaa 
mieskuorolaulua, joka samalla 
avaa ovet jouluun.

Kuoroa johtaa Paavo Kiiski ja 
säestäjänä toimii Juha Korkea-
mäki. Solisteina ovat: Marjaleena 
Heikkinen, Jorma Alhasto, Erkki 
Anttonen ja Juha Sirkkala.

Varmasti saamme kuulla kau-
niita perinteisiä joululauluja, 
joissa mukana lienee Jouluyö 
juhlayö, Joulukellot, Oi terve 
joulukuusi ja paljon muitakin, 
joita ei paljasteta, vaan mennään 
kirkkoon mukaan nauttimaan 
hienosta konsertista.

Ohjelma 15 euroa, joita saa 
ennakkoon Orimattilan OPKK:sta, 
kuorolaisilta, ja myös ovelta.
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Henkilökuntamme 
toivottaa sinulle 

RAUHALLISTA 
JOULUA.

ORIMATTILA | Erkontie 13  | puh. 010 441 7220 | saastopankki.fii fi

Glögitarjoilu 
konttorilla perjantaina 
18.12. klo 10.00 -16.00.

Vinkkejä lahjaostoksille...

OXO-älykello
pitää ajan tasalla
VeikonKone heittää joululahjavin-
kiksi menevän miehen tai naisen 
matkaan sopivan OXO-älykellon, 
joka huolehtii hämmästyttävästi 
omistajastaan! Kellossa on hand-
sfree-toiminto ja se kulkee kä-
tevästi aina mukana ranteessa 
kuin kello konsanaan.

- Älykello huolehtii mm. terve-
ydestä, kun se mittailee erilaisia 

toimintoja, mittaa syvää unta, toi-
mii myös askelmittarina. Sitten 
se ilmoittaa, kun puhelimeen 
tulee viestiä, ja sillä voi hallita 
puhelimen musiikkisoitinta, sillä 
voi vaikka laukaista puhelimen 
kameran ottamaan kuvaa, listaa 
Sara Virtanen älykellon toimintoja.

Eikä siinä vielä kaikki, älykel-
lolla voi myös soittaa ja vastata 

puheluihin, siinä on myös 
hälytys- ja sekuntikello, 
laskin, kalenteri…

Oxo toimii puhelinten 
kanssa, joissa on android–
käyttöjärjestelmä. Sovelluksen 
voi asentaa Googlen playstoren 
kautta netistä. Käyttökieleksi voi 
valita ranskan- tai englanninkie-
len.

- Järkilahja menevälle ja it-
sestään huolehtivalle, hintaan 
69 euroa, Sara suosittaa.

- OXO-älykello on näppärän kokoinen naisenkin kä-
teen, Sara toteaa.

Lahjapakkaus
kasvohoitoon
Sarin Kauneussalonki suosittaa 
kivana joululahjavinkkinä Bru-
no Vassarin laadukasta lahjaa 
naisille. Yksi sellainen on kaunis 
punainen meikkipussi, joka sisäl-
tää kasvovoiteen, silmänympä-
rysvoiteen ja tasoittavan meikin 
alusvoiteen.

- Tarjolla on kolme erilaista 
lahjapakkausta, jotka sopivat 
kaikille käyttäjille, myös kui-
valle iholle, Sari Mattila sanoo.

- Kaikki ovat laadukkaita Bru-
no Vassari-tuotteita, esimerkiksi 
Skin Comfort alkaen 68 euroa, 

Bruno Vassarin meikki-
pussi on ihana joululah-
jaidea!

- Myös lahjakortti ilah-
duttaa aina, Sari tietää.

Rautaisia lahjavinkkejä
Maatalouspirkan pojat lataa-
vat tiskiin kolme lahjavinkkiä, 
joista löytyy monille mieluisia 
järkilahjoja.

- Lapsen ensimmäinen 
moottorisaha on monen pikku 
pojan toivelahja, toteaa Tero 
Lahtonen.

- Dolmar Junior on patteri-
käyttöinen moottorisaha, joka 
käynnistyy, kiihtyy ja jää tyhjä-

käynnille, siinä myös teräket-
ju pyörii. Hintakin on valmiiksi 
sahattu alas, 29 euroa.

- Kulmahiomakonetta tarvitaan 
aina, kun tasoitetaan pintoja tai 
katkaistaan metallia. Sopiva 
monille tee-se-itse -miehille, 
jotka harrastavat vaikka au-
tojensa kimpussa, suosittaa 
Kimmo Vilkman ja lisää, että 
tämä Makita lähtee hintaan 49 

euroa ja hyvät neuvot kaupan 
päälle.

Kolmantena lahjavinkkinä on 
Stihlin moottorisaha, jota esit-
telee Jarmo Kalliola.

- Moottorisaha sopii sekä isän-
nälle että emännälle lahjaksi, 
sillä nykyään moni nainenkin 
tekee puuhommia ja käyttää 
moottori- ja raivaussahaa, 
Jarmo sanoo.

Tässä näytillä Maatalouspirkan lahjaideoita. - Lisää laatulahjoja löytyy liikkeestä, 
joten tervetuloa kaupoille, Tero, Kimmo ja Jarmo toivottavat. 

Seuraavan kerran Extraa
tammikuussa 13.1. 2016

Skin Restoro Plus Kianty Expe-
rience 94 euroa ja Collagen 
Booster 129 euroa.

- Kannattaa tulla tutustumaan!

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

Tervetuloa
su 20.12. klo 12-16
tarjolla glögiä, pipareita, 

kahvia ja pullaa.

Lämpimästi 
tervetuloa!

Joulun ajan aukioloajat:
24.-27.12. suljettu

Uuden vuoden aatto 31.12. avoinna 10-17
1.1.2016 suljettu

Lauantaina 2.1.2016 avoinna 9-13
Loppiainen 6.1.2016 suljettu

Muista rakasta
eläinystävääsi lahjalla!ll !!lll !!!!!!!!!!!!ll
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GoldenEagle-koiranruoan ostajille
ERÄ!

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

Orimattilan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV

• Orimattila, Artjärvi,
 Myrskylä, Pukkila

Erkontie 11, 16300 Orimattila
Puh. 010 257 1558, Fax. 010 257 1584

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

 • Omakotitalot

Hollola, Herrala okt 118,5/137 m2

Herralantie 867. 4h+k+s. ei e-tod*. 
Ihastuttava rintamamiestyyppinen talo, 
jota on viimevuosina remontoitu. Ra-
kennusvuosi 1952 ja laajennus n.-89. 
Tilavat huoneet kahdessa kerrokses-
sa. Tilava keittiö jossa myös puuliesi. 
Oma 2000m2 tontti. Sovi esittely! Ny-
man 0400 347758/Orimattila. Mh. 
132.000 €. 549843

Pukkila, Torppi okt 115/249 m2

Purolantie 7. 4 h,k 3 vh,s,ph,wc,”takkah”, 
ljh, leivintupa,at. ei e-tod*. Viihtyisä 
maatilan talouskeskus hyvien kulkuyh-
teyksien varrella. Oma suojaisa tontti 
n. 3.900 m2. Sähkölämmitys ja mah-
dollisuus myös puulämmitykseen. Na-
vettarakennus n. 200 m2, missä hyvät 
varastotilat moneen tarkoitukseen. Kiin-
teistö on heti vapaa. Mattila/Orimattila. 
Mh. 149.500 €. 533716

Hollola, Nostava okt 90 m2

Nostavanraitti 8. 4h+k+kph. ei e-tod*. 
Maaseudun rauhassa viihtyisä paikka 
pienperheelle. Oma 1651m2 tontti. 
Asuirakennusta remontoitu 1 krs. osal-

ta, lisäksi asennettu ilmalämpöpumppu, 
uustittu takka ja keittiö. Perinteinen 
sauna piharakennuksessa. Kiinteistöllä 
kunnallistekniiikka! Varaa esittely Ny-
man 0400 347758/Orimattila.  
Mh. 110.000 €. 548987

Myrskylä, Keskusta okt 90/140 m2

Tapiolankuja 1. 3h,k,s. ei e-tod*. Myrs-
kylän keskustan tuntumassa vankka 
kivitalo omalla 2040 m2 tontilla. Lisäksi 
erilliset autotalli ja aittarakennus. Mah-
dollisuus supernopeaan laajakaistayh-
teyteen. Siivonen/Orimattila.  
Mh. 128.000 €. 545730

 • Rivi-, pari- ja puutalot

Orimattila, Jokela rt 75 m2

Koskitie 13 B. 3h,k,s,kph. G*. Hyväkun-
toinen ja siisti rivitalohuoneisto kävely-
matkan päässä Orimattilan keskustasta, 
hyvien ulkoilumaastojen äärellä. Siivonen/
Orimattila. Mh. 113.000 €. 545141

 • Kerrostalot

Orimattila, Keskusta kt 58,5 m2

Tullintie 6 as. 2h,k,kph,s. C2007*. Veh-
maassa ja rauhallisessa ympäristössa, 
aivan Orimattilan keskustassa sijaitseva 
asunto. Oman saunan lämmöstä lasi-

tetun parvekkeen suojaan ihailemaan 
puistoisia näkymiä. Huoneistoon kuuluu 
autotallipaikka. Heti vapaa. Siivonen/
Orimattila. Mh. 99.000 €. 546169

Orimattila, Keskusta kt 55 m2

Koskitie 1 B. 2 h,k,kh,p. D*. Peruskun-
toinen päätyhuoneisto. Tilava lasitettu 
parveke upein näkymin Koskipuiston 
suuntaan. Lattiat lautaparkettia. Kylpy-
huone osin laatoitettu. Huoneisto on 
heti vapaa. Mattila/Orimattila.  
Mh. 55.000 €. 544146

Orimattila, Myllylä kt 48 m2

Myllykuja 2 A. 2h,kk,s. E2007*. Muut-
tovalmis alimman kerroksen saunal-
linen kaksio Myllylässä n. 0,5 km Ori-
mattilan keskustasta. Heti vapaa. Kärnä 
040 5073610/Orimattila.  
Mh. 62.500 €. 549321

Juha Siivonen
Kiinteistönvälittäjä

 LKV
050 597 0070

juha.siivonen@op.fi

Mika Nyman
myyntipäällikkö

LKV, YKV 
AKA/ KHK yleis-

auktorisointi
0400 347758 

mika.nyman@op.fi

Jussi Mattila
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 570 2725

jussi.mattila@op.fi

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

S-market Orimattila, Erkontie 16

Korutasku
Orimattilan Kehräämö
Pakaantie 1, Orimattila

Rauhaisaa Joulumieltä ja

Onnea Vuodelle 2016

Kärrytie 4, P. 03-777 7444. www.sahkoasennusoy.fi  
Kärrytie 3, Orimattila

www.otv.fi

Orimattilan Urheilu ja Kone Oy  
Erkontie 4

VahvaTassu
Eläintarvikeliike

Kärrytie 4, Orimattila
www.vahvatassu.fi

VÄRISILMÄ
SISUSTUSTALO

Kärrytie 4
Orimattila

03-872 872

ORIMATTILAN SÄHKÖ- JA
KONEHUOLTOKESKUS OY

(03) 777 2700

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

40. Toiveen Uudenvuoden yöjuoksu
31.12.2015 Orimattila klo 19. Kuntosarja, N/M 
yleinen, N/M40, N/M50, N/M60. Matka 8,9 km.

Ilmoittautuminen Urheilutalolla, klo 17-. Osanot-
tomaksut: Juoksijakortilla 8 e, muut 10 e. Maksu 
vain käteisellä Juoksijakortilla alennus osanot-

tomaksusta!
Juoksun lähtö/maali Koulutie 11. Urheilutalon 

pukukopit ja suihkut käytössä.
Lisätiedot: Sirkku Pietilä 040-570 4310,
www.orimattilantoive.com

Millainen
sinun
arkesi on?
Liikunta tarkoittaa monelle 
sen harrastamista. Ennen 
kuin uuden vuoden lupaus-
ten siivittämänä aloitat uu-
det liikuntaharrastukset, 
mieti hetki miten paljot liikut 
arjessasi. Sillä nimittäin on 
enemmän merkitystä kuin 
parilla viikoittaisella hikiliikun-
takerralla. Nykyajan ihminen 
liikkuu automatisoituneessa 
yhteiskunnassamme aina vain 
vähemmän. Monen työ on is-
tumatyötä, liikumme paikasta 
toiseen erilaisilla kulkuneu-
voilla, kaikki asiat voi hoitaa 
netissä (puhumattakaan muu 
aika mitä vietämme älylait-
teidemme kanssa), hissit ja 
liukuportaat kuljettavat meitä 
ja jopa imurointi ja nurmikon-
leikkuukin sujuvat robotilla. 

Kun istumme tai makaamme, 
olemme fyysisesti passiivisia. 
Lihakset eivät kuluta energiaa, 
hermojen ja lihasten hapen-
saanti heikentyy. Selän lihasten 
ja välilevyjen aineenvaihdunta 
hidastuu ja kuormittuu varsin-
kin etukumarassa asennossa. 
Istumisen paljous sairastuttaa, 
eikä säännöllinen kuntoilu ja 
terveellinen ravitsemus pysty 
kokonaan poistamaan runsaan 
istumisen aiheuttamia terveys-
riskejä. Siksi hyötyliikunta ja 
arjessa liikkuminen on erittäin 
tärkeää.

Kaikki aktiivisuus tuo ter-
veyshyötyjä. Vain mielikuvi-
tus ja rohkeus ovat rajana. 
Aiheesta puhutaan paljon, 
mutta toteutuminen on eri 

juttu. Tiedämme, että työ- ja 
asiointimatkoja kannattaa hyö-
dyntää kävellen ja pyöräillen. 
Hissin sijaan tulee valita por-
taat. Toimistoihin on hankittu 
säädettäviä pöytiä, jolloin voi 
tehdä välillä seistenkin töitä. 
Puhelimeen voi puhua seisten-
kin ja on jopa saatu käveleviä 
kokouksia. Mutta lisää ideoita, 
uusia tapoja ja rohkeutta tar-
vitaan. Kokouksissa ja luen-
noilla pitää kehdata nousta 
ylös, vaikka muut istuisivat 
kuin tatit. Rohkea voi pyytää 
muutkin välillä jaloittelemaan. 
Julkisissa kulkuvälineissä 
voi seistä, vaikkei olisikaan 
ruuhkaa. Syödä ja kahvitella 
voi seisten, baaripöydät ovat 
sitä varten. Ajankulun hävites-
sä töitä tehdessä, voi pistää 
älylaitteensa muistuttamaan 
puolen tunnin välein, että on 
aika nousta ylös. Auton voi tar-
koituksella jättää kauimmai-

seen parkkiruutuun. Tavarat 
voi sijoitella kotona ja töissä 
niin, että ne ovat tarkoituk-
sella poissa käden ulottuvilta. 
(Hetkinen, teen pari x-hyppyä 
välillä. Aikaa meni muutama 
sekunti.) Työn tauottaminen 
jaloitellen, venytellen ja pieni 
taukoliikuntatuokio on kropan 
lisäksi hyväksi myös ajatuksil-
le. Televisiota voi katsoa ve-
nytellen tai kaivaen samalla 
se pölyttynyt liikuntaväline 
käyttöön. 

Sinä päätät millainen arkesi 
on. Onko kaiken aina oltava 
helppoa, nopeaa ja automa-
tisoitua? Kiire on ja aika on 
kortilla, mutta olisiko kuitenkin 
viisaampi tehdä asioita aktii-
visesti itse? Nousepa nyt ylös, 
punnerra vaikka seinää vas-
ten muutaman kerran ja jatka 
lehden lukua hyvillä mielin. 

Terkuin, Kisse

Kissen iloiset liikuntavinkit:
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Paras joululahja hänelle,
josta oikeasti välität.
ANNA LAHJAKSI
LIIKUNTAA!!!

Muistathan Alfa Moverin
hyvänolon Lahjakortit!

Olemme
Facebookissa

Pakaantie 1, Orimattila 
Kehräämö II-kerros 

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

180€

Puh. 0400 931 237

/kurssi

Vielä mahtuu muutama mukaan

Loppiaisen jälkeen keskiviikkoisin
klo 16.00-17.00 ZUMBA KIDS 7-12 v.
klo 17.10-17.55 ZUMBA KIDS JR 4–6 v.
6 euroa kerta tai 55€ 10 krt kortti.
NUORTEN DANCE-TUNTI
maanantaisin klo 16.00-16.55
6 euroa kerta tai 55€ 10 krt kortti.

• LA 9.1. -16 NUORTEN JA LASTEN
 PÄIVÄ. Tervetuloa - vapaa pääsy!

• LA 16.1. -16 AVOIMET OVET
 - luvassa ilmaista jumppaa ym.

Wilma Viksten on
Suomen nopein!
Orimattilan Jymyä edustava 
Wilma Viksten on tänä vuonna 
rikkonut 11-vuotiaiden tyttöjen 
ennätyksiä kuin heinää kaata-
malla! Uusia seuran, piirin ja 
Suomen ennätyksiä on syntynyt 
tiuhaan tahtiin.

Wilma on ollut kesän yu-kentil-
lä ja syksyn halleissa voittama-
ton ja suorastaan ylivoimainen 
muihin nähden. Viimeksi mar-
raskuun lopulla Wilma kipaisi 
Sportia nuorisohallien 200 metriä 

hurjaan aikaan 27,36 ja paran-
si Oulun Pyrinnön Riikka Kokon 
juoksemaa T12-sarjan Suomen 
ennätystä neljällä sadasosalla.

Nyt napataan lentävällä lähdöllä 
Wilman ja isänsä Visa Vikstenin 
kuulumiset ja tehdään yhteen-
vetoa vauhdikkaasta kaudesta. 
Extraa poikkesi Heinämaalle, jos-
sa asuu Orimattilan yleisurheilun 
suuri lahjakkuus.

Hieno kausi takana, suoras-

taan huikea. Miltä se tuntuu 
Wilmasta ja isästä?

- Kyllähän kausi on ollut kaik-
kinensa upea, isästä varmaan 
tuntuu upeammalta enemmän 
kuin tyttärestä. Wilma on fiksu 
tyttö ja on pitänyt jalat maassa, 
Visa toteaa.
Valtava määrä ennätyksiä, 
mitkä niistä ovat niitä sy-
kähdyttävämpiä?

- Kyllä sykähdyttävin oli Tu-
russa Paavo Nurmen stadionilla 
juostu 150 metrin ennätys kesän 
viimeisessä kisassa. Lähdettiin 
yhteistuumin hakemaan en-
nätystä, josta Wilma oli jäänyt 
sadasosan viikkoa aiemmin 
Varkaudessa.
Miltä näyttää ensi vuosi?

- Luottavaisin mielin mennää 
eteenpäin. Jos Wilma terveenä 
pysyy eikä tule loukkaantumisia, 
ensi vuosi näyttää hyvältä.
Mikä on tavoitteena, kuinka 
pitkälle tähdätään?

- Kilpailu kiristyy ja ikäluok-
ka vaihtuu, tavoitteena on ehjä 
kausi mukavine kisareissuineen 
ympäri Suomea, Wilma toteaa 
hymyillen.

- Ei me olla sen kummemmin 
keskusteltu asiasta kuinka pitkäl-
le tähdätään. Olemme muutamat 
arvokisat ja maaottelut yhdessä 
katsottu.., jossain siellä tulevai-
suudessa se meilläkin on, Visa 
pohtii arvoituksellisesti.

Wilma on syntynyt 6.3.2004
Ennätykset ulkoradoilla:
60 m: 8,36
150 m: 20,10 SE
200 m: 29,03
Pituus: 463
60 m aidat: 10,30
Ennätykset hallissa:
60 m: 8,33 
200 m: 27,71 SE T12
200 m ylipitkä rata: 27,36 SE T12

Wilma juoksee muilta karkuun.
Kuva: Rauno Ylönen.

Isä Visa ja äiti Sari ovat tyttärensä vahvana tukijoukkona. Wilman kanssa reissa-
taan kisoissa ympäri eteläistä Suomea ja näin talviaikaan käydään Jymyn tree-
nien lisäksi harjoittelemassa Nastolan Pajulahdessa.

Amin ravintoasiaa ja vinkit:

OLETKO LIIAN HAPAN?
Uskoisitko, että elimistömme 
happamuus saattaa olla yh-
teydessä moniin terveysongel-
miimme? Liian happamassa 
elimistön toiminta heikkenee. 
Elimistömme sulattaa eli polt-
taa kaiken nauttimamme ruoan. 
Joidenkin ruoka-aineiden ”tuh-
ka” on palamisen jälkeen hapan 
ja joidenkin emäksinen. 

Valitettavasti länsimaille 
tyypillinen ruokavalio aiheut-
taa happamuutta. Happamat 
palamistuotteet hidastavat 
aineenvaihduntaa, emäksiset 
nopeuttavat.

Happo-emästasapaino on 
yksi tärkeimmistä solun ja 
koko elimistön ihanteellisten 
olosuhteiden määrittelevistä 
tekijöistä. Elimistön ihanteel-
linen happo-emästasapaino on 
7,5 pH:ta. 

Kaiken tämän PH-tasapai-
noilun suurin merkitys on 
säilyttää kudosympäristön ja 
kehon nesteiden kemialliset 
olosuhteet vakiona, jotta ent-
syymi ja hormonitoiminta ei 
häiriintyisi. 

Oikea ravinto vie kohti 
tasapainoa 

Kuinka sitten säilyttää ihanteel-
linen happo-emästasapaino? 
Syömällä runsaasti emäksisiä 
ruoka-aineita, jotka sisältävät 
runsaasti kivennäis- ja hiven-
aineita. Kuten vihreitä lehtivi-
hanneksia, kasviksia, marjoja 
ja hedelmiä, noin 1-1,5 kiloa 
päivässä. 

Ruoan sulaessa niiden si-
sältämät kivennäisaineet eli 
mineraalit neutraloivat hap-
pamuutta ja tekevät hapot 
siten vaarattomiksi. 

Hyviä vaihtoehtoja ovat myös 
tuoreet vihermehut, viherpirte-
löt, salaatit ja vihanneskeitot.

Kehomme muodostaa jatku-

vasti happoja. Siihen vaikuttaa 
mm. nauttimamme happamoit-
tava ruoka, alkoholi, ympäristön 
saasteet, stressi ja kemikaalit, 
nämä kaikki happamoittavat 
elimistöämme.

Happamuutta lisäävistä ai-
neista vaarallisimpia ovat so-
keri, valkoiset ydinvehnäjauhot 
sekä niistä valmistetut ruoat ja 
leivonnaiset sekä kovetetut ja 
pitkälle jalostetut ruokarasvat. 

Sokeri ja valkoiset jauhot yh-
dessä muodostavat kokonai-
suuden, jossa happoylimäärän 
vaikutus ja haitallisuus kaksin-
kertaistuu. 

Yhtä haitallisia ovat myös 
kovetetut ja raffinoidut eli ja-
lostetut rasvat ja öljyt. Happoja 
muodostavia aineita ovat myös 
eläinproteiini, erityisesti lihan 
ja juuston muodossa. Syö niitä 
kohtuudella.

Jotta elimistömme voisi säi-
lyttää oikean happo-emästasa-
painon, päivittäisessä ruokava-
liossamme tulisi olla 5-7 kertaa 
enemmän emästä kuin happoja 
muodostavia ruoka-aineita. 

Elimistön happoylimäärän vai-
kutuksista ei yleensä ilmene 
oireita pitkään aikaan, mutta 

keho saattaa kuitenkin varas-
toida ylimääräisiä kuona-aineita 
ja happoja. 

Syvemmälle varastoituessaan 
hapot aiheuttavat yleensä elin-
tasosairauksia. Liian hapan eli-
mistö saattaa aiheuttaa varsin 
monenlaisia oireita kuten pään-
särkyä, närästystä, kariesta, 
hiustenlähtöä, sienitauteja, 
ilmavaivoja, peräpukamia, 
nostaa alttiutta allergioihin, 
iho-ongelmiin, reumaan, kihtiin, 
selluliittiin, korkeaan verenpai-
neeseen, korkeaan kolesteroliin, 
verenkiertohäiriöihin, suonikoh-
juihin, lihassärkyihin, vatsa- ja 
suolisto-ongelmiin, masentu-
neisuuteen, ärtyisyyteen jne. 

Terveellinen ja ravintopitoinen 
ruoka on koko terveytemme 
perusta. Siksi on äärettömän 
tärkeää syödä hyvää ja laadu-
kasta ravintoa.  

Muistathan juoda vettä 1-2 
litraa päivässä.

Seuraavan juttuni aiheena 
on vahva immuunipuolustus...

Siihen saakka,

Terveisin, Ami Jatila
ami.jatila@gmail.com

ami.jatila.com



10 16.12.2015
FYSIKAALINEN HOITOLAITOS

MUSCULUS
Erkontie 20, 16300 Orimattila Puh. (03) 777 3860

Sinun hyvinvoinniksesi
                  Johanna Kelokaski
Essi Kekoniemi Pentti Koskimaa

• Fysioterapia
• Lymfaterapia
• Kipuhoidot
• Huimaushoidot
• Akupunktio
• Kinesioteippaus
• Yksilölliset
 tukipohjalliset
• Hieronta
• Urheilufysioterapia
• Nivelmobilisointi
• Myös ilman lääkärin lähetettä

www.musculus.fi

Rakkaudesta liikuntaan!
Pakaantie 1,
Kehräämö 2. krs

www.alfamover.fi

KIINTEISTÖ KANE

NOSTOVOIMAA
ja kuljetuspalvelua!

puh. 040 546 3076

EFFER 310
TAVARANOSTURI
- kantavuus
 31 tonnimetriä

Nostotehoa!
- jopa 14,5 metrin 

nostoetäisyys
16 m korkeuteen

Kysy lisää. Pyydä nosto- ja kuljetustarjous.

Tulevia kivoja jutskia…
19.12. Kehräämön loppurutistus jouluun klo 10-14. Puuro-
tarjoilu.
19.12. Artjärven lähipalvelut avaavat joulunvieton Salmelas-
sa klo 12-15.
20.12. Eläinten joulurauhan julistus klo 18 Hevosklinikalla, 
Ravitie 3.
22.12. Orimattilan Mieslaulajien joulukonsertti kirkossa klo 
19.
23.12. Ictus Spein joulukonsertti Orimattilan kirkossa klo 19.
31.12. Uudenvuoden yöjuoksu klo 19 Orimattilan keskustassa.

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

Liikunta – terveys – hyvinvointi

Teppo käy pappa-jumpassa
Tässä juttusarjassa kerrotaan mi-
ten tulisi huolehtia terveydestään 
ja voida hyvin. Esitellään tuttuja 
ja vähemmän tuttuja henkilöitä, 
jotka kertovat miten he hoitavat 
kuntoaan ja pysyvät terveinä, kun 
ravintojututkin ovat kohdallaan. 

Extraa jututti Teuvo ”Teppo” 
Poikulaista, joka on monille tuttu 
entisen Esson ajoilta. Miten mies 
liikkuu ja hoitaa terveyttään, niin 
siitä tässä rautaisannos.

- Minä olen 83-vuotias, leski-
mies, ja aloitin nämä kuntosaliju-
tut joskus 2002 vuoden paikkeilla 
yhdessä vaimoni kanssa. Olen 
jatkanut kuntoilua, kun kos-
kaan ei saa jäädä yksin kotiin 
unohtumaan. Olen ahkeraan 
käynyt myös täällä Urheiluta-
lolla kaupungin järjestämässä 
pappa-kuntoryhmässä, Teppo 
selvittää.

Vuonna 1941 Teppo muutti 
perheensä mukana Terijoelta 
Orimattilaan, kun lähtivät so-
dan jaloista pois. Nuorena hän 
oli töissä Orimattilan Osuus-

kaupassa ja vuodesta 1962 
lähtien Teppo veti Orimattilan 
Essoa peräti 38 vuotta!

- Olen aina tykännyt liikkua. 
Armeija-aikaan hiihdin jopa kil-
paa ja olin Lahden piirin mestari. 
19-vuotiaana voitin silloin yleisen 
sarjankin voittajan 15 kilomet-
rin matkalla kahdella sekunnilla, 
Teppo muistelee.

- Se aika Essolla meni niin 
nopsaan ja vei ainakin 15 
vuotta ennen kuin havahduin 
taas liikkumaan. Se oli hyvä 
päätös ja olenkin siitä saakka 
pyöräillyt, hiihtänyt ja kävellyt 
paljon. Pyrin muutaman kerran 
viikossa lähtemään kävelylle ja 
sitten tämä kuntoryhmä on joka 
maanantai.

- On muuten halpaa kuntoilua, 
sillä tämä ohjattu ryhmäkausi 
maksaa vain 16,50 euroa ja sit-
ten minulla sellainen kortti, jolla 
saan käydä Urheilutalon palve-
luissa 180 päivää vuodessa ja 
se maksaa meille yli 65 vuotta 
täyttäneille vain 35 euroa.

Ravinto on Tepolla monipuo-
lista ja hän on hiljalleen lisännyt 
kasvisten määrää ruokailussaan.

- Tykkään vihanneksista ja 
usein laitan niistä ruokaa. Kätevät 
pakastevihannekset ovat hyviä 
ja sitten tykkään hedelmistä ja 
marjoista, varsinkin viinimarjoja 
syön usein.

- Leskenä olen joutunut opiske-
lemaan ruuanlaitonkin, ja hyvin 
tässä pärjätään.

Orimattilan liikuntapalvelut 
saavat Tepolta kiitosta. Erilai-
sia mahdollisuuksia liikkua on 
hänen mielestään paljon ja se 
on itsestä kiinni, jos niitä osaa 
käyttää hyväkseen.

- Suositan kaikille liikkumista. 
Se on aina parasta mitä voi it-
selleen antaa. Olen kavereillekin 
sanonut, että lähde mukaan. Ih-
minen on luotu liikkumaan. Jos 
työstä ei saa hikeä, niin sitten 
pitää se saada liikkumalla, Teppo 
toteaa.

Anne vetää
pappa-ryhmää

Orimattilan kaupungin liikunnan-
ohjaaja Anne Rajaniemi vetää 
lähes 20 eri kuntoryhmää ja lii-
kuttaa orimattilalaisia viikoittain. 
Tämä ns. pappa-kuntoryhmä on 
Annelle mieluinen, sillä varttu-
neet herrat pitävät yllä hyvää 
huumoria, kun kuntosalilla 
touhutaan.

- Näitä papparyhmiä on kaksi, 
sillä mukana on 56 innokasta ja 
porukka on jaettu kahtia, jotta 
riittää tilat ja kuntoiluvälineet kai-
kille. Pääsääntöisesti teemme 
kuntopiiriä, jossa on käytössä 
erilaisia kuntoilulaitteita, sitten 
pojat joutuvat paljon myös ve-
nyttelemään, koska lihaksisto 
pitää saada joustavaksi treenien 
jälkeen. Kolmen viikon välein 
papparyhmällä on vesijumppaa, 
josta on pidetty paljon.

- Nämä miehet saavat hyväl-
le tuulelle, sillä huuli lentää ja 
kavereillekin annetaan sopivaa 

palautetta ja kannustusta. Tot-
televatkin hirmu hyvin, ovat 
selvästi elämäniloista sakkia.

- Täällä ei kukaan kilpaile ke-
nenkään kanssa, vaan jokainen 
tekee liikkeitä omaan tahtiinsa.

- Kaikkien ihmisten tulisi olla 
paremmassa kunnossa kuin mi-
tä se normaali arki vaatii, jotta 
jaksetaan paremmin eteenpäin.

- Kuntosaliryhmät ovat täynnä, 
mutta venyttely/kehonhuoltotun-
neille mahtuu vielä muutama. 
Minulle voi soitella ja kysyä lisää 
numerosta 040 837 5095, Anne 
sanoo.

Papparyhmässä on huumori kukkii ja jokainen tekee kuntojuttuja omaan tahtiinsa.

Teppo voimistaa ylävartalon lihaksia, varsinkin käsi-
varret ja selkälihakset saavat hyvää kyytiä.
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Ja niin joutui…

Se on sitten jo aika lähellä, ja 
vielä pitää hetken teeskennellä 
kilttiä poikaa ja tyttöä. Jos mei-
naa saada jouluna.

* * *
Kaljupäätoimittaja oli laittanut 
meikälle postia, että joku Hei-
nämaalta on kuullut ja luullut 
olevansa Eetvartti ja oli kait 
mukamas pahoillaan siitä. No, 
pitää jälleen todeta, että Eetvartti 
on monta persoonaa, johon koa-
litioon kuulu kolme kurapunttia ja 
pari puumaa. Joku taso näissäkin 
jutuissa pitää olla, joten turha 
on kenenkään kuvitella olevansa 
siitä vaan Eetvartti…

* * *
Viime kerran nti Impi Umpilam-
men lähettämä pottukuva herätti 
paljon ihastusta. Se saikin heti 
kovemman luokan kilpailijan, 
ihan aimo jortikan, jonka lähetti 

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
13.01.2016

Orimattilan Kehräämö, Pakaantie 1
www.ravintolatehdas.fi

Ma 21.12. ja ti 22.12.
ravintola avoinna 10.30-14.30
ja tarjolla pelkkä lounasbuffa.

TEHDAS SULKEUTUU
ti 22.12. lounaan jälkeen. 

OVET AVATAAN JÄLLEEN
ma 28.12. klo 10.30.

RAUHAISAA JOULUA!

Särkyjä,
vaivoja, tai 
sairauksia?
parantavavoima.com

Selvänäkijä 
Tuulia Mäntylä
Ajanvaraus 040-4108877

tai tuuma@suomi24.fi

Tarjolla mukavaa liikuntaa
SUOMI-TIKKAA heitetään

Kehräämöllä torstaisin klo 17-19.
3. krs. Tied. Pekka Löytty 044 3160 925

KIINTEISTÖ KANE

PALVELU 
PELAA!

puh. 040 546 3076

 UMPI- JA
 SAKOKAIVOJEN TYHJENNYKSET
 VIEMÄREIDEN AVAUKSET
 VIEMÄREIDEN KUVAUKSET

Lahella Sydäntä
-hyväntekeväisyyskonsertilla au-
tetaan Syyrian ja Irakin konflikteja 
pakenevia lapsia ja perheitä.

Lahella Sydäntä -hyväntekeväi-
syyskonsertti järjestetään Vesi-
järvi-hallissa Lahden Messukes-
kuksessa DuuniExpo-messujen 
jälkeen keskiviikkona 20.1.2016 
klo 19. Konsertin järjestävät 
Lahden Ammattikorkeakoulun 
opiskelijat yhteistyössä World 
Vision -kehitysyhteistyöjärjes-
tön kanssa. Mukana on myös 
paikallisia yrityksiä hyvänteke-
väisyyspanoksella. Konsertissa 
esiintyy paikallisia artisteja.

Tapahtuma on tarkoitettu kai-
kille joilla on sydän paikallaan, 
ja sen teemoina ovat yhteisöl-

lisyys ja aito lähimmäisestä 
välittäminen. Konsertin tuotto 
menee ”Lahelta kauas”, eli 
Syyrian ja Irakin konflikteja 
pakeneville lapsille ja perheille 
World Vision -järjestön kautta. 
World Vision toimittaa pakolaisille 
muun muassa ruokaa, puhdasta 
vettä, huopia ja hygieniatarvik-
keita. Lisäksi keskitytään lasten 
suojeluun ja lapsille rakennetaan 
turvallisia leikkitiloja.

Suomen World Vision on yksi 
Suomen suurimpia kehitysyh-
teistyöjärjestöjä, ja se tekee 
pitkäjänteistä työtä lasten eli-
nolojen ja oikeuksien paranta-
miseksi Afrikassa, Aasiassa ja 
Latinalaisessa Amerikassa. 

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

Palvelemme teitä ma-pe 7-17

 sähköurakointi

 varastomyynti

yksi tuttu kuski Kuivannolta. Ei 
voi muuta kuin ihastella kun noin 
komeita löytyy näiltä seuduin.

* * *
Toinen lukija lähetti kuvan, jossa 
Artjärventien varressa, lähellä 
Kuivannon risteystä, on pitkään 
ollut linja-autopysäkin katos mul-
lin mallin ojassa. Jotkut ilkiöt 
ovat taas kaataneet katoksen.

No, tämän kerran se vielä jul-
kaistaan, mutta jatkossa ei, sillä 
pysäkkien kaatamisessa näyttää 
olevan nuorisolla oma kisansa. 
Seuraavaksi julkaistaan vastaava 

kuva vain, kun kippaatte kaupun-
gintalon kumoon Palojokeen…

* * *
Orimattilaankin saadaan sit-
ten maahanmuuttajia, ja siitä 
ei kyllä tykätä täysillä. Suurin osa 
kuntalaisista on sitä mieltä, että 
on järkyttävää, kun ne ihmiset 
tunkeevat tänne talveen palele-
maan. Pitäisi ne olikkeet siellä 
lähtömaassa saada kuntoon 
ja suurvaltojen lopettaa omat 
asekauppansa hulluille.

Meikä on samaa mieltä, sil-
lä eihän täältä tule löytymään 
mamuille töitä, kun niitä ei ole 
kantaväellekään. Jos joku muu-
ta väittää, niin ei tiedä mitään. 
Ainoa, jos sitten suostuvat teke-
mään lumihommia. Ensin pitää 
lumettaa.

* * *
Seurasin ilolla joulukatuavauksen 
heijastinliivien jakoa. Nyt niitä 
heijastinliivejä näkyy katukuvas-
sa ja kaupoissa päivälläkin, var-
maan myös ensi kesän helteillä.

Sitten oli se joulunavaus ja 
joulupukki kiersi pitkin kylää ja 
jakoi Marianne-karkkia. Eetvart-
tikin sai pukilta karkin ja kysyi, 
että mistä pukki on karkkinsa 
pöllinyt?

- Sen verran jäi Henna-rahoista 
yli, että vielä voitiin tarjota karkit 
kaupunkilaisille, pukki paljasteli.

* * *
Sitten kivaa muistoa kesältä, kun 
kisattiin Jymyn Tähtikisoja. Aina 
kuvataan urheilijoita, mutta tässä 
hieno kuva katsomosta, jossa 
on monille paljon tuttuja. Saa 
lähettää terveisiä.

Ilmeisesti ensi suvena on telk-
karikin paikalla, joten kantsii jo 
nyt varata aikaa ja lippunsa 28.7. 

2016 pidettäviin kisoihin, sillä 
voi päästä jopa telkkarikuvaan!

* * *
Kukahan hoitaa keräilypisteit-
ten tyhjennyksiä? Aisakellon 
liki olevat keräilyastiat olivat 
pitkään ylitäynnä ja sitten ihmi-
set typeryyttään jättivät roinansa 
maahan astioitten eteen. Näitä 
keräilypisteitä löytyy keskustasta 
monesta muustakin paikasta, 
ainakin Kankaantien alueelta, 
Koivulan kioskin pihasta ja 
Orimatin takapihalta, joihin voi 
roinansa raahata eikä jättää niitä 
pitkin poikin maahan. Oheinen 
kuva kertoo, että se virallinen 
EU-tarkastajakaan ei ole käynyt 
pitkään aikaan, liekö papparai-
nen sairaana?

* * *
Tietävälän koulu lopetetaan ja 
tapetaan väkisin, kun niin on 
päätetty jossain mafiaporukassa. 
Väittävät koulua heikkokuntoi-
seksi, mutta ei pidä paikkaan-
sa, sillä se seisoo kuin nuorella 
sulhasmiehellä häissä. Koulun 
lämpökeskuskin on mitä nyky-
aikaisin. Helvetinmoista yhteis-
ten rahojen haaskausta on koko 
lopettamisprojekti.

* * *
Oheinen piirroskuva on nyky-
päivää terveyskeskusten vuo-
deosastoilla ja vanhainkodeis-
sakin, mutta ei välttämättä ole 
täältä Orimattilasta. Siiri siinä 
herätetään ottamaan unilääk-
keensä. Että sellaista meininkiä.

* * *
Eetvartti kuuli, että joulupukkikin 
poikkesi viime valtuustossa, jos-
sa yksi takinkääntäjä, mallusjo-
kinen valtuutettu, sai naisellisen 
pehmeän paketin. Toivotaan, että 
saa myös lankaa ja neulaa…

* * *
Kiitos kuluneesta, ja parempia 
puristuksia ensi vuodelle kullekin 
säädylle ja säädyttömälle!

Saapas nähdä miten ensi 
vuonna suitsutellaan, kun nyt 
iskee se pakkolakikin ja ei tiedä 
mitä tehdään ja mihin mennään.

Mutta huolimatta kaikesta, niin 
pitäkää ittestänne huolta ja ru-
koilkaa Orimattilan korkeitten 
päättäjien ja ylipappien sekä 
fariseusten puolesta.

Jouluterkuin Teille kaikille niin 
rakas

E E T V A R T T I

Älä lähetä enää kaadettujen katosten kuvia.

Tuttu tilanne. Pitää herätä otta-
maan unilääke.

Nämä pytyt olivat liian pitkään tyhjentämättä.

Kuivannolta löytyi näin 
kommee.

Tuttuja katsomossa? Laske montako löydät.

Ictus Spein joulukonsertti
Orimattilalainen lauluryhmä Ictus 
Spei järjestää jo perinteeksi muo-
dostuneen aatonaaton konsertin 
Orimattilan kirkossa keskiviik-
kona 23.12.2015 klo 19.

Silloin on aika ja mahdollisuus 
pysäyttää joulukiireet ja rauhoit-
tua vain kynttilöin valaistussa 

kirkossa, meditatiivisessa tun-
nelmassa, kuunnellen vanhaa 
gregoriaanista, pääosin latinan-
kielistä kirkkolaulua uudelleen 
sovitetussa muodossa.

Konserttiin on vapaa pääsy. 
Ovella on lipas vapaaehtoiselle 
kannatusmaksulle



12 16.12.2015

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Palvelemme teitä
ma-pe 7.00-17.00

Tervetuloa
ostoksille!

LED

KYNTTELIKKÖ

40€

24€

SÄHKÖASENNUSTYÖT AMMATTITAIDOLLA
SÄHKÖTARVIKKEIDEN VARASTOMYYNTI

PUKINKONTTIIN LAHJAIDEOITA!

-monitoimityökalut

-käsivalaisimet ja otsalamput

SISUSTUSVALAISINUUTUUDET JA TARJOUKSET
JOULUPUKIN TUTTU TIE KÄRRYTIEN KAUTTA VIE!

LED ARMI 24 cm

Tosi
miehille

Sytytä kaupungin
kauneimmat jouluvalot!

Liikkeessämme paljon erilaisia
kauniita JOULUVALOJA

sisälle ja ulkokäyttöön!
- Myös paristokäyttöisiä

KYNTTELIKKÖ

- valkoinen, metallia
- paloaika n. 10 000 h

Työskenteletkö tietokoneella?

SÄÄSTÄ AIKAA JA 
RAHAA OFFICE 365 
-PALVELULLA!

Onko sinulla ongelmia tietoko-
neesi päivittämisessä, ohjelmien 
asennuksissa? Kaipaako tietoko-
neesi huoltoa?
Pikaisen ja kustannustehokkaan 
avun saat Aamoksen etähuollosta 
soittamalla 0400 972 165 tai sähkö-
postilla .

Meiltä saat myös toimintavarmat 
ja laadukkaat sekä uudet että 
käytetyt tietokoneet.

Ota käyttöön markkinoiden moni-
puolisin tiedonhallintapalvelu.
Palvelu sisältää: Yrityskäyttöön 
suunnitellun sähköpostin, kalente-
rin, työryhmäkalenterin, intranetin, 
tiedostojen varmuuskopioinnin, 
videoneuvottelun ja -kokoustami-
sen, video-opetus ympäristön sekä 
tiedostojen jakamisen. 

Kaikki tiedot ovat aina tallessa! 
Voit käyttää tietoja laiteriippumatto-
masti, mistä ja milloin tahansa.

Ja mikä parasta, palvelun hinta on 
edullinen!

TIETOKONEIDEN 
ETÄHUOLTOA JA 
KORJAUSTA

Aamos Oy
 

 
Olemme myös facebookissa!

Helpottaa tietotyötä,
tehostaa yrittäjyyttä  

ratkaisuissa. Ota yhteyttä. Tämän palvelun käyttöä et varmasti kadu!

ALKAEN VAIN
3,80
€/kk + alv.

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

Maatalouspirkka Oy
Vesitornintie 1 ORIMATTILA 03-872 530

2900

4900

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

www.k-maatalous.fi

Lasten 
moottorisaha 
Dolmar

Lumikola Prof

3490

4995

Kulmahiomakone 
Makita ga5030 720w

Lämpömittari 
Laserliner Thermospot

Loput  
työvaatteet varastosta 

POISTOHINNOIN


