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ORIMATTILA - MYRSKYLÄ - PUKKILA

Orimattilan palvelujen, kaupan, osaamisen ja tapahtumien erikoislehti.
www.olanextraa.fiJakelupainos n. 10 500 kplOrimattilan parhaaksi 

Tarjouksia kaupoissa
taas hyllyt tulvillaan!

Osta omasta
Orimattilasta

- Taas on
  Extrassa
  PALJON
  KIVOJA

  JUTTUJA!

Vuosi 2017 on
kohta pulkassa!
Tässä Extrassa
on kivoja juttuja
ja lahjaideoita...
Me tavataan taas
ensi vuonna 2018.
Kiitos ja näkemiin!

 
 

 
 

 

       

       

      

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

279€ 579€
(799 €)

SAMSUNG GALAXY XCOVER 4  
Kestävä puhelin aktiiviseen elämäntapaan. 
Galaxy XCover 4 yhdistää suuren HD-näytön 
erityisen kestävään rakenteeseen, joten se sopii 
aktiiviseen elämäntapaan. Kapea ja pitkän-
omainen muoto ohuine reunoineen takaa erit-
täin hyvän otteen. Kestävästä puhelimesta saa 
hyvän otteen myös käsineet kädessä. IP68-luo-
kitus varmistaa, että puhelinta voi käyttää kai-
kissa sääoloissa ja että se selviytyy myös veden 
alla 1,5 metrin syvyydessä 30 minuutin ajan.

SAMSUNG GALAXY A5 2017 
Uusissa Galaxy A -sarjan puhelimissa on parempi 
kamera, terävämpi näyttö ja pidempi akkukesto. 
Voit käyttää puhelinta huoletta rannalla, kaatosa-
teessa tai laskettelurinteessä. Galaxy A on sekä pö-
lyn- että vedenkestävä IP68-luokituksen* mukaisesti. 

PHILIPS 55PUS6262/12 
55” UHD-TV, 4K, 100HZ 
FR, SMART 
Philipsin uuden Ambilight-tek-
niikan ansiosta television kuva 
on entistä laajempi ja sykäh-
dyttävämpi. Televisio heijastaa valoa molemmilta reunoilta ympäröiviin 
seiniin ja tuo näin televisio-ohjelman värit, eloisuuden ja jännityksen 
koko huoneeseen. 

HP 250 G6 TIETOKONE 
15.6" HD näyttö, Intel Celeron N3060 1.60 
GHz prosessori,4 GB RAM käyttömuisti, 500 
GB tallennustila ,DVDRW asema,| Intel HD 
Graphics 400 näytönohjain, Windows 10.

229€

Ainakin sata toimivaa lahjaideaa juhlahintaan!

299€

Kiitos kuluneesta vuodesta!
Hyvää Joulua ja
Onnea vuodelle 20188
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Osta omasta Orimattilasta

Extraa -lehti jaksaa potkia, että ostakaa hyvät ihmiset 
Orimattilasta! Silloin ne eurot jäävät tänne rakentamaan 
Orimattilaa ja kaikkien yhteistä hyvää.

Nyt euroja virtaa aivan liikaa muualle, lähinnä Lahden 
isoihin marketteihin ja kauppakeskuksiin.

Pikkasen näyttää olevan myös kyse siitä, ettei haluta ostaa 
siltä ja siltä kauppiaalta, ettei se vaan rikastu. Kyllä siitä on 
jo aikaa, kun erikoisliikkeet tekivät kunnon tulosta. Tänä 
päivänä moni yrittäjä tuskailee tiskin takana ja miettii, että 
lopettaa yrityksensä, kun ihmiset eivät enää käy kaupoilla. 
Tästä syystä Orimattilan keskusta pikku hiljaa näivettyy. 
Eikä mistään muusta syystä.

Extraa on jatkossakin Orimattilan palvelujen, kaupan, 
osaamisen ja tapahtumien erikoislehti. Vahvasti Orimat-
tilan puolesta, vaikka kaikki eivät sitä näytä ymmärtävän.

Tehkää ihmiset paljon joulun ajan ostojanne omasta Ori-
mattilasta!

Uutta omakotitaloa

pukkaa keskustaan

Rakentaminen on alkanut. Keskustan alueilla, ei 
Hennassa.

Nyt on selvästi havaittavissa, että usko tulevaisuuteen on 
kasvanut. Se näkyy hyvin myös rakentamisen elpymisenä.  
Oheisessa kuvassa on syksyn aikana noussut kaunis oma-
kotitalo, joka on aivan keskustan tuntumassa, Niementien 
perällä, Palojoen rantamilla.

Alueella on ollut myynnissä kuusi omakotitalon tonttia 
OP-Kiinteistökeskuksen kautta. Kaksi on jo myyty, joten 
innostus on huomattavasti suurempaa kuin Hennaa kohtaan.

Ja vielä tärkeää on se, että rakentajat ja rakennuttajat 
käyttävät Orimattilan yritysten palveluja, sillä täältä löytyy 
kaikki mitä rakentamiseen ja sisustamiseen tarvitaan. Ihan 
sieltä tontinpohjien kaivuusta savupiipun hattuun on omasta 
takaa tarjolla.

Orimattilan Vuokratalot saa kiitosta, kun se suosii ja käyttää 
Orimattilan yritysten palveluja ja tuotteita. Saman asenteen 
voisi ottaa muutkin kaupungin hankinnoista vastaavat. Oli 
sitten kyse isommasta lämpölaitoksesta taikka liikunta-
palveluista.

Vuoden kaupunkilainen

Orimattilalaisissa on vuoden kaupunkilaisen valinta herät-
tänyt enemmän hilpeyttä kuin hatutusta. 

Ihmetystä on herättänyt myös se, että palkitaan sama 
henkilö jo toisen kerran ja ansioina pidetään Hennan ja 
juna-aseman puolesta toimiminen. Yleensä isossa maail-
massa palkitaan vasta sitten, kun joku on saanut aikaan 
muutakin kuin rahojen tuhlausta.

Olisikohan hyvä ratkaisu, jos vuoden kaupunkilainen va-
litaan jatkossa yleisöäänestyksellä? Vaikkapa kaupungin 
nettisivujen kautta, niin loppuisi pelin politiikka?

Valintaraatiin kuuluvat kaupunginjohtaja, yrittäjäyhdis-
tyksen edustaja ja edellinen vuoden kaupunkilainen, joka 
viime vuonna oli Orimattilan Teatterinystävät. Nyt ei aina-

kaan viime mainittu taho ollut 
valitsemassa, vaan valinnassa 
tiettävästi vaikutti vahvasti joku, 
joka mahdollisesti junttasi oman 
tutun nimen läpi?

Mukavaa joulun
aikaa kaikille!

Reijo Välkkynen
www.olanextraa.fi 

OP Orimattilan edustajisto valittiin
Orimattilan Osuuspankin omistaja-asiakkaat äänestivät edusta-
jiston vaaleissa 6.-19.11. ja

valitsivat keskuudestaan edustajiston. Ehdokkaita oli yhteensä 
53 ja valituksi tuli 25 edustajiston jäsentä.

OP Orimattilassa valittiin nyt toisen kerran edustajisto. Uuden 
edustajiston jäsenistä 12 on ensikertalaisia ja 13 tuli valituksi 
uudelleen. Edustajiston jäsenistä 14 on naisia ja 11 miehiä. Mukana 
on niin opiskelijoita, palkansaajia, yrittäjiä kuin eläkeläisiäkin. 
Edustajiston toimikausi on neljä vuotta.

Edustajistoon valittiin: Anttila Teemu, Arola Neea, Haapasalo Olli, 
Jokinen Ida, Kataja Pentti, Kauppinen Tuomas, Kuosa Mari, Kyrö 
Aleksis, Lahtinen Juha, Lankinen Pekka, Leino Vesa, Lonka Riit-
ta, Luoto Ritva, Mansikkaniemi Ari, Munukka Arttu, Mälkiä Pinja, 

Ojala Hanna, Ojamaa Marjaana, Papinaho Sirkka-Liisa, Rajala 
Anne, Saharinen Juhani, Salmi Noora, Torila Kirsti, Vuori Minna 
ja Wirman Henna.

Edustajisto käyttää pankissa ylintä päätösvaltaa.
– Halusimme pankille edustajiston, joka mahdollisimman paljon 

kuvastaisi pankin monipuolista omistaja-asiakaskuntaa. Vaaleilla 
valittu edustajisto on pankkimme näköinen. Osuuspankki on asi-
akkaidensa omistama osuuskunta, jonka perusarvo on jäsen ja 
ääni -periaate, sanoo OP Orimattilan toimitusjohtaja Jukka Sipilä.

Äänestysprosentti OP Orimattilan edustajiston vaaleissa oli 26,37 %.
– Olemme tyytyväisiä äänestysaktiivisuuteen. On hienoa, että 

noin 1900 omistaja-asiakasta osallistui oman pankkinsa edus-
tajiston valintaan.

Osuuspankki palvelee
nyt uudistuneissa tiloissa

- Uudet tilamme palvelevat entistä tehokkaammin asiakkaita, joten tervetuloa tutustumaan, toivottavat pan-
kinjohtaja Simo Näveri ja toimitusjohtaja Jukka Sipilä kassatiskin takaa. Myös suuret näyttötaulut ovat uutta 
pankin palvelutiloissa.

Syyskuun alussa alkoi Orimattilan Osuus-
pankissa iso remontti, jossa on tehty pankille 
katutason uudistuneet palvelutilat. Samalla 
myös OP-Kiinteistökeskus uudistui tilojensa 
osalta, jotka otettiin käyttöön viime maa-
nantaina 11.12.

Remontin myötä rakennettiin tilat myös 
Orimattilan Vuokratalot Oy:lle, joka on jo 
muuttanut uusiin omiin tiloihinsa.

- Rakennusliike Pakkanen on laittanut tuu-
lemaan ja on nopeasti remontoinut uudet 
tilat käyttöömme, kiittelee toimitusjohtaja 
Jukka Sipilä.

- Olemme tyytyväisiä niin työnjälkeen 
kuin siihen sujuvuuteen miten rakennus-
liike on tehnyt remonttia pankkitoimintojen 
häiriintymättä.

- Pankin pääovi on Erkontien puolelta ja 
myös kaupungintalon puoleista ovesta pää-
see edelleen pankkiin asioimaan. Alakerrassa, 
eli katutasossa säilyvät henkilöasiakkaiden 
kaikki palvelut, eli rahoitus-, sijoitus-, va-
kuutus- ja maksuliikennepalvelut, selvittää 
pankinjohtaja Simo Näveri.

Osuuspankin aulassa säilyi kassapiste ja 
info, josta saa ne perinteiset tutut palvelut.

- Kassapalvelujen osalta palasimme asi-
akkaiden toivomuksen mukaisesti vanhaan 
tuttuun vuoronumeropalveluun. Ei ole enää 
epäselvyyttä milloin on se oma vuoro päästä 
palveluun. Nyt voi odotella vuoroaan rau-
hassa, lukea lehtiä tai hoitaa asioita vaikka 
omalla tabletillaan, Jukka sanoo.

- Uutta on myös se, että neuvottelutilat 
on 100 prosenttisesti äänieristettyjä, jolloin 
asiakas ja pankin edustaja voivat rauhassa 
ja turvallisesti neuvotella ilman, että jokin 
pääsee häiritsemään, Simo lisää.

- Meillähän on asiakaspalvelujen aikaa 
lisätty niin, että maanantaisin ja torstai-
sin palvelemme aina klo 18:aan. Ja tietty 
voidaan sopia asiakkaalle parhaiten sopiva 
aika muulloinkin.

Osuuspankin puhelinpalvelut ja chat toimi-
vat valtakunnallisesti klo 8-22. Nettisivuilta 
voi varata myös aikoja neuvotteluihin ja 
tehdä erilaisia hakemuksia Orimattilan 
Osuuspankin sivujen kautta: www.op.fi

- Aikaa varatessa asiakkaan kannattaa 
katsoa vapaita vaihtoehtoja op.fi -palvelusta 
tai soittaa pankin numeroon 010 257 1551, 
Simo selvittää.

- Palvelemme jatkossakin tehokkaasti koko 
Orimattilan seudun hyväksi. Nyt tavallaan 
priorisoimme toimintaamme ja päivitimme 
pankin tilat ajankohtaiseksi. Yläkerrassa 
säilyvät edelleen hallinto- ja lakiasiapal-
velut sekä yritys ja maatalousyrityspalvelut, 
Jukka lisää.

Samalla yläkertaan rakennettiin uutta ta-
lotekniikkaa, jolla uudistettiin mm. pankin 
ilmastointijärjestelmä.

Seuraava vaihe on jo alkanut, kun re-
montoidaan Ravintola Tehtaalle uudet tilat 
pankilta tyhjiksi jääneisiin alakerran tiloihin. 
Ne valmistuvat helmikuun 2018 loppuun 
mennessä.

- Jatkossa meiltä saa saman katon alta 
monia eri palveluja. Myös sähköautojen 
lataus on tulossa ensi kesänä, joten se 
täydentää kokonaisuutta samalla pankki- 
tai ravintolareissulla.
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www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

Anna kotimainen 
lämmin lahja

SEPPÄ KALLEN TONTTUPAJA
16. – 17.12. 2017
Päärniläntie 169,  Niemenkylä  Orimattila
Tonttupaja on avoinna  la 16.12. klo 10 – 15  
ja su 17.12. klo 10 – 15
Tervetuloa, jouluisille ostoksille Niemenkylään.
Käsitöitä, leivonnaisia, joululahjoja, sepän töitä, 
pajasinappia. Tönnön Myllyn tuotteita,
himmeleitä, hunajaa, laukkuja, koruja, arvontaa, 
kukkia, Aloe vera tuotteet, joulumusiikkia ym.
Vapaa pääsy. Buffetti ym.
Lisätietoja: Pertti Oksanen mp. 0400 459222

ELÄMÄSI LAHJAT LUKUISIIN UNELMIIN

WWW.ELLUNHUOPA.COM

Kehräämöllä tanssitaan
*Torstaina 14.12. klo 14-17.30, liput 10 euroa
soittaa Hannu ja Leena Roiton yhtye
*Sunnuntaina 17.12. klo 17-21.30 (14 euroa)
soittaa Sunset & Jyrki Nurminen
*Tiistaina 26.12. tapaninpäivä klo 14-17.30, (10 euroa)
soittaa Metsätähti orkesteri
*Torstaina 28.12. klo 14-17.30 (10 euroa)
tahdit takaa Vitoset yhtye

Orimattilan Vuokratalot
palvelee uusissa tiloissa

- Uusiin toimitiloihimme tullaan Erkontien puolelta, Suvi selvittää. Remontti oli joulukuun alussa loppusuoral-
la OP:n talossa. 

Viime vuosina Orimattilan Vuokratalot 
Oy:ssä ovat puhaltaneet muutoksen tuu-
let. Extraa kävi kyselemässä toimitusjohtaja 
Suvi Stenbergiltä yrityksen kuulumisia ja 
tulevaisuuden näkymiä. Ensin hieman pe-
rustietoa yrityksestä:

- Yritys on perustettu 1991 ja sen omistaa 
kokonaan Orimattilan kaupunki. Yritys on 
suurin Orimattilan kaupungin tytäryhtiöistä, 
Suvi selvittää.

- Yhtiön liiketoiminnan tarkoitus on tarjota 
kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja kuntalaisille 
ja kuntaan muuttaville. Yritys omistaa 800 
asuinhuoneistoa, joista 121 on palveluta-
loasuntoa.

- Asukkaita asunnoissamme oli vuoden 
2016 lopussa yhteensä 1174 ja asuntojen 
pinta-ala oli yhteensä 42 985 m². Suurin 
osa yrityksen omistamista kiinteistöistä on 
hissillisiä kerrostaloja kaupungin keskus-
ta-alueen tuntumassa, palveluiden äärellä. 
Käyttöasteemme viime vuonna oli 96 %. 
Käyttöasteeseen vaikuttaa kysynnän vähen-
tyminen suurien asuntojen osalta, joidenkin 
kohteiden sijainti sekä Koulutuskeskus Sal-

pauksen toiminnan lopettaminen Orimattilan 
yksikössä syksyllä 2016.

Peräti 90 prosenttia Vuokratalojen kiin-
teistöistä ja asunnoista on rahoitettu Asu-
misen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen, 
Aran myöntämillä korkotukilainoilla.

- Noudatamme asukasvalinnoissa Aran 
asukasvalintaopasta. Kotiemme vuokrat ovat 
omakustannevuokria, eli emme tuota voittoa 
vuokratuotoilla. Vuokra koostuu kiinteistön 
ylläpitokuluista, kuten kiinteistönhoidosta ja 
lämmityksestä, sekä lainojen lyhennys- ja 
korkokuluista.

Muutto ja
uutta brändiä

- Parannamme tavoitettavuuttamme ja 
muutamme uusiin toimitiloihin. Palvelemme 
asiakkaitamme 14.12. alkaen osoitteessa 
Erkontie 11, eli Osuuspankin tiloissa.

- Kehitämme samalla myös asiakaspalve-
luamme ja olemme avoinna arkipäivisin kello 
10-13. Asiakkailla on myös mahdollisuus 
varata henkilökohtainen asiakaspalveluaika 
aukioloaikojen ulkopuolelta, mikä lisää asioin-
nin joustavuutta.  Kuukauden viimeisenä 
arkipäivänä toimisto on avoinna klo 10-16. 
Uusiin toimitiloihin pääsee esteettömästi 
suoraan Erkontien varrelta.

- Olemme kehittäneet myös sähköisiä 
asiointikanavia ja asukkaamme voivat tehdä 
sähköisesti kiinteistöhuollon palvelupyyn-
töjä kotisivujemme kautta. Kevään aikana 
saamme myös käyttöön täysin sähköisen 
asuntohakemuksen. Tiedotamme aktiivi-
sesti toiminnastamme myös Facebook-si-
vuillamme. Tällä hetkellä Facebookissa on 
käynnissä Orimattilan Vuokratalojen oma 
joulukalenteri. Käykää tutustumassa ja 

tykkäämässä, Suvi suosittaa.
- Raikastamme brändiämme ja helmikuussa 

avautuvat uudet kotisivumme. Kotisivu-uu-
distuksen myötä yritys tunnetaan jatkossa 
nimellä Orimattilan Asunnot. 

- Asukkaat ovat meille tärkeitä ja yhdeksi 
tärkeimmäksi tavoitteeksi ensi vuodelle olem-
me ottaneet asukasviihtyvyyden parantami-
sen. Järjestämme jatkossa asukastapahtumia 
ja kannustamme asukkaitamme perustamaan 
omiin taloihinsa asukastoimikuntia.

- Asukastoimikunnat voivat aidosti vai-
kuttaa talonsa asioihin, aina talousarviosta 
alkaen.  Haluamme tarjota asukkaillemme 
pitkäaikaisen kodin ja mietimmekin parhail-
laan, että miten yritys muistaa pitkäaikaisia 
asukkaitaan.

Vuokratalot, eli pian Orimattilan Asunnot, 
haluaa omalta osaltaan tukea kaupunki-
laisten viihtyvyyttä ja estää syrjäytymistä. 
Yritys hakee Aralta avustusta asumisneu-
vojahankkeelle

 - Asumisneuvonnan tarkoitus on tukea 
asumista kaikissa elämän tilanteissa. Asu-
misneuvoja auttaa ja neuvoo erilaisissa 
asumisen ongelmissa. Asumisneuvojatoi-
minnasta muilla paikkakunnilla on saatu 
hyvin positiivisia kokemuksia.

- Vuokriin, tai muihin käyttökorvauksiin 
ei ole tulossa korotuksia ensi vuodelle. 
Ensi vuoden alusta lähtien laskemme uu-
siin vuokrasopimuksiin vakuuden kolmen 
kuukauden vuokrasta kuukauden vuokraan. 
Kiinteistöihimme on tulevien vuosien aikana 
tulossa paljon peruskorjauksia kiinteistö-
kannan ikääntymisen vuoksi, Suvi lupaa. 

- Haluamme toiminnassamme tukea pai-
kallista yrittäjyyttä mahdollisimman paljon 
ja lisätä omalta osaltamme Orimattilan elin-
voimaisuutta.

“ Asukkaat ovat meille 
tärkeitä ja yhdeksi 
tärkeimmäksi tavoit-

teeksi ensi vuodelle olemme 
ottaneet asukasviihtyvyyden 
parantamisen. Järjestämme 
jatkossa asukastapahtumia ja 
kannustamme asukkaitamme 
perustamaan omiin taloihinsa 
asukastoimikuntia.
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Osta Orimattilasta!
Tarjolla hyvät palvelut ja reilut kaupat.

Tavataan tapahtumissa ja
yritetään yhdessä:

Rauhaisaa
joulunaikaa

Hyvällä yhteistyöllä eteenpäin vuonna 2018.

Joulukisa ratkesi ja
tontut ovat kunnossa

- Onneksi olkoon 

kaikille voittajille!

Moni epäili, että joulukisan tontut olisivat eksyneet 
Matinkellariin ja siellä sitten renttuilleet, mutta onneksi 
olivat johkaantuneet muualle.

Toinen tontuista, eli Kimi, oli mennyt kukkien joukkoon 
ja pullisteli Kukkakauppa Diian näyteikkunalla. Siitä 
Kimi oli valinnut mukavan tähystyspaikan ja seurasi 
Erkontien vilinää.

Osku-tonttu sen sijaan oli poikennut K-Marketin reis-

sullaan VahvaTassuun ja todennut, että sielläpä on kiva 
olla ja kiipesi tolpan päälle aitiopaikalle seuraamaan 
mitä Kärrytiellä tapahtuu. 

Joulukisa kiinnosti taas ja alussa oli jopa pikku häm-
minkiä, kun VahvaTassussa ei Osku mukamas näkynyt 
sisältä, vaikka sitä kurkittiin ikkunan takaa. Siellä jou-
duttiin tekemään siis siirto lähemmäksi näyteikkunaa.
Kisaan otti osaa reilut 300 osanottajaa, joka on 

pikkasen vähän verrattuna huippuvuosiin, jolloin in-
nokkaita kisailijoita on löytynyt tuplaten. Ehkä satei-

set ja lumettomat kelit verottivat joulukisailumieltä? 
Kilpailuun osallistuneitten kesken järjestettiin arvonta, 
joka suoritettiin Sähköasennus Oy:n tiloissa maanan-
taina 4.12. klo 17 aikaan.
Ohessa kaikki voittajat ja liikkeet, joista voi noutaa 

voittonsa 13.12. alkaen. Voittajille on ilmoitettu hen-
kilökohtaisesti.

Kiitos kaikille osallistujille ja iso kiitos kaikille yrityksille, 
jotka vuodesta toiseen lahjoitatte joulukisaan palkintoja.

Kimi morjesteli Kukkakauppa Diian ikkunalla.

Osku oli kiivennyt VahvaTassussa korkealle.

Joulukisan voittajat:
Kynttiläpaja Maria Drockila, tuotepaketti (arvo 
50€), Toini Äikäs
Ravintola Tehdas, 2xlounaslahjakortti, Kari 
Luukkanen ja Sakari Laaksonen
Hiusmuotoilu EijaS, lahjapussukka (arvo 30€), 
Mirja Jarva
S-Market, S-Ryhmän lahjakortti 30€, Anneli 
Tolmunen
Kahvila Kuumakuppi, 3 kiloa kahvia, Terttu 
Nurminen
Orimattilan Näkökeskus, lahjakortti 50€, Riitta 
Vihervuori
Kukkakauppa Diia, tuotelahjakortti 50€, Jarmo 
Syrjäläinen
Rantalainen Orimattila, keittiötuotesetti, Jaana 
Pennala
Korutasku, Susannan lasikaiverrus, joulupuk-
kikannu, Ray Lindholm
K-Supermarket, tuoresuolattu potkallinen 
juhlakinkku, Veikko Sallinen
Orimattilan Teatteri, 2 kpl lippuja kesäteatteriin, 
Raimo Vuorinen, Irja Mönkäre
Värisilmä, lahjakortti, käytävämatto, Risto Ahola
Alfa Mover, lahjakortti 30€, Ira Järvelä
Gym23, lahjakortti 30€, Heljä Haakana
Hellimö, lahjakortti 20€, Sirpa Ylönen
Laumanhenki, lahjakortti, Siiri, Juuso, Iida ja 
Roosa Eerola
Pitsitupa, lahjakortti 20€, Lahja Saren
Hairlekiini, lahjakortti 20€, Sirkku Jääsaari
Salon Korjaamo, pesukortti, Eija Hietala
Sähköasennus, lahjakortti 30€, Sari Savukorpi
VahvaTassu, 2x15€ lahjakortit, Miikka Ran-
tanen ja Ritva Ritala
Akku ja Varaosa, lahjakortti 30€, Riina Suni
Piparuuti, 2 kpl myyntipöytä viikoksi, Sirpa 
Peterzens ja Reija Nurkka-Tuorila
Extraa, lahjakortti 30€ johonkin Orimattilan 
kauppaan, Jorma Mäkelä

- Olipa hyvä, kun tontut löytyivät. Kimi ja Osku joutu-
vat takaisin Korvatunturille hommiin, joulupukki totesi 
ja halasi kiitokseksi VahvaTassun Katjaa.
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Vuoden 2017
kaupunkilainen
Orimattilassa vuoden kaupunkilaiseksi 2017 on valittu 
Kalle Jokinen. Hän on ratkaisevalla tavalla vaikuttanut 
Hennan juna-aseman saamiseen Orimattilaan. Lisäksi 
orimattilalaisella kokoomuksen kansanedustajalla on 
ollut myötävaikutuksensa koko hankkeen toteuttamiseen 
niin valtiollisella kuin kunnallisella tasolla.

Perusteluiden mukaan Jokisen toimenpiteet palvelevat 
Orimattilan elinvoimaisuuden vahvistumista oikoradan 
tarjoamat mahdollisuudet hyödyntäen.
Vuoden orimattilalainen julkistettiin Orimattilan jou-

lukadun avajaisissa perjantaina 17.11.
Valinnan perusteet:
Henkilö, yhdistys tai tapahtuma, joka on merkittävällä 

tavalla kehittänyt tai tehnyt tunnetuksi kaupunkiamme. 
Valinnan on suorittanut Orimattilan Yrittäjät ry, edellisen 
vuoden kaupunkilainen ja kaupunginjohtaja.
Vuoden kaupunkilainen julkistetaan joulukadun ava-

jaisten yhteydessä.

1992 Aulis Aaltonen
1993 Villa Rosa
1994 Kotieläinpuisto
1995 Alli Hosiasluoma-
Karppinen
1996 Takinkääntöviikko
1997 Yvonne De Bruyn
1998 Kalle Jokinen
1999 Paavo Palokangas
2000 Hannu Tuominen
2001 Riitta Väisänen
2002 Erkki Karjalainen
2003 Erkki Jantunen
2004 Jussi Karinen
2005 Pentti Larjanne

2006 Kaj Chydenius
2007 Tapio Perttunen
2008 Elina Saari
2009 Satu Mäkelä-
Nummela
2010 Martti Heinonen
2011 Pentti Tomminen
2012 Jukka Nikula
2013 Leila Wendt
2014 Sami Perälä
2015 Orimattilan
Judo-seura
2016 Orimattilan
Teatterinystävät
2017 Kalle Jokinen

Elinkeinotoimessa tapahtui hyviä asioita v. 2017
Orimattilan kaupungin elinkei-
notoimessa saatiin yhdessä 
kaupungin päättäjien, virka-
miesten ja yrittäjien kanssa 
vuonna 2017 hyviä asioita 
eteenpäin. Pohjana toimin-
nalle ja tavoitteille oli kau-
pungin ja yrittäjäjärjestöjen 
yhteistyönä valmistunut elin-
keino-ohjelma ja sen tavoit-
teet. Asetettujen tavoitteiden 
toteuttamista ja saavuttamista 
vastaa kaupungin oma elin-
keinoyhteistyöryhmä. Työryh-
mään kuuluvat kaupungin 
luottamushenkilöiden ja viran-
haltijoiden ohella Orimattilan 
Yrittäjät ry:n edustajana Pir-
jo-Liisa Virtanen, Orimattilan 
Pienyrittäjien edustajana Reijo 

Teva ja Orimattilan maatalo-
ustuottajien edustajana Jukka 
Mölsä sekä Ladecin ja Lahti 
Regionin edustajat.

Vuonna 2017 elinkeino-oh-
jelmassa tehtiin organisaa-
tiomuutos 1.6. alkaen kau-
pungin strategian pohjalta, 
kun perustettiin elinvoima- ja 
tekninen valiokunta.

Keskeisinä elinvoiman ke-
hittämisen tavoitteina ovat 
olleet kaupungin yritysten 
toimintaedellytysten kehit-
täminen sekä Orimattilan 
houkuttelevien työpaikka- 
ja yritysalueiden luominen.

Orimattilan kehittämi-
sen alueita ovat Henna ja 
Tuuliharjan teollisuusalue, 

Pennala logistiikka-alue, 
Sampola ja Orivillen alueet. 
Katsonkin, että Orimattila on 
näiden kolmen työpaikka- ja 
yritysalueiden kehittämisessä 
uskaltanut satsata rohkeasti 
kaupungin elinvoiman kehittä-
miseen. Tulevaisuudessa itse-

näisinä Suomessa menestyvät 
vain ne kunnat, jotka ovat 
elinvoimaisia. Samalla myös 
kaupungin keskustan sekä 
kaupungin eri asuinalueiden 
kehittäminen on asukasluvun 
kasvattamisen, työllisyyden 
sekä ja huoltosuhteen osalta 
välttämätöntä.

Elinkeinopolitiikan ja elin-
voimaisuuden vahvistamisen 
lähtökohta voidaan kiteyt-
tää seuraavaan elinkei-
notoiminnan 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.

Hennan eteenpäin viemises-
sä yhdessä elinkeinotoimen 
kanssa on tehnyt hyvää työtä 
Hennan vähähiilisen hankkeen 
projektipäällikkö Suvi Nirkko 
sekä Hennan asumis- ja elin-

voimahankkeen hankepääl-
likkö Riikka Uusikulku sekä 
myös kaupungin tekninen 
toimisto.

Uskon, että hyvällä yhteis-
työllä 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
Elinkeinojohtaja

TAMMINUMERO 17.01.
tavoittaa n. 10.200 taloutta!
Aineistot 9.1. klo 16 mennessä.

reijomedia@hotmail.com
050 336 8425
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Joulu alkaa Kehräämöltä
Perinteinen ja ilmainen
JOULUPUUROTARJOILU
lauantaina 16.12. klo 10 alkaen.
- niin kauan kuin riittää, tule nopsaan

JOULUMYYJIÄ Puotikujalla
HUUTOKAUPPA 16.12. klo 13

- näyttö klo 11. Tervetuloa. PORTIN PUOTI
avoinna la-su 11-15

Poikkea tutustumaan!

TONTTU-POKEMON
lapsille klo 11-13 Lähtö Alfa
Moverilta, kaikki palkitaan!!

Rauhaisaa Joulua!
toivottaa Kehräämön väki

Portinvartijan mökki
sai piristysruiskeen
Pitkään tyhjillään ollut Kehrää-
mön portinvartijan mökki on 
saanut uutta ideaa ja puhtia, 
kun Jaana Saraste ja Janne 
Viljakainen laittoivat sen kun-
toon ja avasivat siihen Portin 
Puodin marraskuun lopulla.

- Portinvartijan mökki on aina 
viehättänyt meitä, kun olem-
me käyneet Kehräämöllä tai 
ajelleet siitä ohi Myrskylään, 
jossa asumme. Nappasimme 
kiinni ideaan, että mökin voi 

vuokrata ilmaiseksi, kun laittaa 
sen kuntoon. Janne on mökkiä 
remontoinut ja nyt sitten ollaan 
täällä, Jaana selvittää hymyssä 
suin.

Pikkuiseen mökkiin on tullut 
uutta eloa, ja sieltä löytyy nyt 
monenlaista ostettavaa. Tarjolla 
on muun muassa käsitöitä, vil-
lasukkia, asusteita, heijastimia, 
joulukoristeita, himmeleitä… 
Myynnissä on myös Jannen 
maalauksia.

- Pointti on se, että myym-
me lähellä tuotettuja tuotteita 
ja minulle voi soittaa ja tarjota 
tuotteitaan myyntiin, numeroni 
on 0400 969 088, Jaana sanoo.

- Portin Puoti menee seson-
kiteemojen mukaan. Nyt on 
joulunaikaa ja tammikuussa 
ladataan sitten uudet jutut, 
Janne lisää.

- Kerran kuussa pannan hyrs-
kyn myrskyn. Portin Puoti on 
avoinna la-su klo 11-15. 

- Portin Puotiin voi tutustua lauantaina 16.12. Nähdään silloin, sanovat Janne ja 
Jaana sekä puotipuksu Lupo.

Kehräämöllä joulutohinaa
Tulevana lauantaina 16.12. kannat-
taa poiketa Kehräämölle joulupuu-
rolle klo 10 alkaen. Sitä kauhotaan 
lautasille niin kaun kuin riittää.

Sitten siellä on runsaasti jouluisia 
tarjouksia Puotikujan liikkeissä ja 
Korutaskussa, samoin on  lahja-

kortteja myynnissä eri liikkeissä. 
Myös jouluisia markkinamyyjiä on 
paikalla.

Kello 11-13 on lapsille tarjolla 
tonttu-pokemon, jossa etsitään 
pokemoneja Kehräämön 1-2 ker-
roksista. Ne eivät ole liikkeissä 

sisällä, vaan siellä sun täällä... 
Kannattaa startata matkaan Alfa 
Moverin tiloista. Kaikki palkitaan!

Kello 13 on huutokauppa Puo-
tikujalla.

- Tervetuloa mukaan Kehräämön 
jouluun!

Paavo myy taas joulukuusia

- Joulukuusi lähtee 20 euron molemmin puolin ja tonttuja kympistä eteenpäin, 
Paavo esittelee.

Perinteiseen tapaan Sallisen Paavo tulee taas myy-
mään joulukuusia Värisilmän pihaan. Kuusimyyntiä 
on seuraavasti: 16.12 ja 17.12 ja 19 - 23.12.

Paavo on tehnyt myös vihtoja, lyhteitä, humoris-

tisia tonttuja, havupalloja ym. Käy ihastelemassa 
Värisilmän päädyssä olevasta lasiterassista. Jos 
haluat ostaa jonkun tuotteen, niin kipaise myy-
mälään ja siellä rahastetaan.

Maatalouspirkka ehdottaa:

Joululahjaksi
turvallisuutta!

Kun haluat antaa joululahjaksi 
järkilahjan, niin poikkea Maata-
louspirkan rautapuolelle, josta 
löytyy lahjaideoita niin miehille, 
naisille kuin koko perheellekin.

Pysähdy myös siihen kohtaan 
missä on joka kodin turvatuottei-
ta. Ne ovat aina tuiki tarpeellisia 
ja sopii hyvin myös lahjaideaksi.

- Meiltä Maatalouspirkasta löy-
tyy joka kotiin ja konttoriinkin 
turvallisia juttuja, niin paloturvaa 
kuin murtoturvaakin, selvittää 

rautakaupan myyjä Kimi Lep-
pänen.

Tänä päivänä joka kodissa tu-
lee olla palovaroitin. Mieluusti 
useampikin.

- Palovaroitin on halpa hen-
kivakuutus, joka tarjoaa kodin 
suojaa silloinkin, kun et ole he-
reillä. Palovaroitin näet haistaa 
jo pienenkin savun ja aistii myös 
kuumuuden, ja silloin alkaa ar-
moton varoittimen huuto, joka 
herättää naapurinkin!

- Ja se ei ole hinnasta kiinni, 
sillä meiltä lähtee laadukkaita 
palovaroittimia hintaan 7,95 
euroa. Kannattaa myös koe-
ponnistaa palovaroitin silloin 
tällöin. Mieluusti varoittimia 
on myös riittävästi joka kodissa.

Varsinkin näin joulunaikaan 
poltetaan paljon kynttilöitä, ja 
jos se tulipalo syttyy, niin silloin 

on oltava joka kodissa ensisam-
mutusvälineitä.

- Suositan hankkimaan sam-
mutuspeitteen, joka asetetaan 
palavan kohteen päälle ja se tu-
kahduttaa nopeasti pienemmät 
palot. Sammutuspeitteitä löytyy 

meiltä jo 15 eurolla, Kimi lupaa.
Jos tuli on jo liehahtanut isom-

maksi, niin silloin tarvitaan jau-
hesammutinta, joka tulisi olla 
myös joka kodin turvavaruste. 
Ja nimenomaan sen on oltava 
kunnossa, eli se on tarkastet-
tu ja painetta löytyy, ettei tosi 
tilanteessa jäädä pulaan.

- Viidellä kympillä saa jo te-
hokkaan jauhesammuttimen. Se 

maksaa itsensä takaisin taatusti, 
jos sattuu tulipalon alku.

Sitten tulee muistaa numero 
112, jonne on soitettava heti, kun 
tulipalon alku on karkaamassa 
käsistä.

Kodin turvallisuuteen liittyy 

myös murtosuojaus. Maatalo-
uspirkassa on myynnissä Abloyn 
Yale Doorman älylukkoja, joissa 
tiivistyy innovatiivisuus, turval-
lisuus ja käyttäjäystävällisyys. 
Sopii ulko-oviin niin kotona kuin 
vapaa-ajan asunnossakin. Äly-
lukko haastaa perinteiset me-
kaanisella avaimella toimivat 
lukot tarjoamalla uusia joustavia 
käyttötapoja. Kannattaa tutustua.

Kimi esittelee ja myy turvatuotteita joka kotiin.

OMASTA
Orimattilasta

OSTAN

“ Palovaroitin on 
halpa henki-
vakuutus, joka 

tarjoaa kodin suojaa 
silloinkin, kun et ole 
hereillä.
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Ennakkotilaajan etu!!
Kun tilaat joulukukkasi 19.12.
mennessä, saat yllätyslahjan!!

Silloin vältyt myös jonottamiselta, 
kun tilauksesi  on valmis
noudettavaksi sopivasti.

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

Jouluna palvelemme: 18.-23.12. 9-18
 24.12. 9-12
 25.-28.12. suljettu

Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu Diia Oy

Verkkokaupassamme myös kauniita jouluisia tuotteita
Hyvää Joulua ja Kiitos kuluneesta vuodesta!

Toimitamme kukkalähetykset
koko Orimattilan alueelle sekä 
Interfloran kautta kaikkialle.

Liikkeemme aukiolo-
aikojen ulkopuolella
palvelemme hautaus-
asioissa 0449746132

VahvaTassu
Kärrytie 6. puh.  044 796 0532

KOIRIEN KYNSIENLEIKKAUS
LA 16.12. KLO 9 - 14

Olemme mukana ELÄINTEN JOULU-
RAUHAN JULISTUKSESSA to 21.12.

Koirakulkue klo 17.30,
lähtö Heinämaantie 2
Joulurauhan julistus klo 18,
Vanhan pappilan puisto. Glögitarjoilu!

 Joulun aukiolot: pe 22.12. klo 10 - 16.30,
la-ti 23.-26.12. suljettu, ma 1.1., suljettu

Kynttilät kruunaavat
aidon joulutunnelman
Aidot kynttilät kuuluvat perintei-
seen jouluun. Monien mielestä 
ilman elävää kynttilänvaloa joulu 
ei tunnu joululta.., eloisa kynttilän 
liekki luo ihanaa joulumieltä ja 
antaa lämpöä.

Extraa poikkesi Kynttiläpaja 
Maria Drockilaan, jossa joulu-
tohina on nyt parhaimmillaan. 
Myymäläpäällikkö Nina Sare’n 
kertoi mitä ihania joululahjaide-
oita kynttiläpajalta löytyy.

- Joulun aikaan suosituimpia 
kynttilöitämme ovat kestosuosikit 
Enkelit ja Utu Sydän. Juhlavan 
helmiäisen sävyiset ornamen-
tit sekä maalatut kynttilämme, 
ovaalit, udut ja pöytäkynttilät, 
ovat niin ikään suosittuja. Lei-
kattu taidekynttilä Lyhty on 
klassikko ja vuodesta toiseen 
juhlapöytien kuningatar. Joulun 
lähestyessä perinteiset tumman-
punaiset ja vihreät punatulkut 
ja lakkapallot valtaavat mo-
nen ostoskorin, tuovathan ne 
perinteistä joulun tunnelmaa. 
Utu Tulppaani korvaa monella 
perinteisen joulukukan. Helppo 
ostaa vaikka jemmaan etukäteen, 
säilyy kaapissa, Nina suosittaa.

Kynttiläpajan mallistossa on 
huomioitu Suomi 100v-juhlavuo-
si, mikä näkyy sinivalkoisuutena 
osassa pöytiä.

- Suomenlippu ja Suomi Utu 
ovat olleet kovasti asiakkaiden 
mieleen, samoin sininen kristalli, 
mistä tulee mieleen suomenli-
pun sävyt tai Suomen kauniiden 
järvien vedet. Nämä juhlavuoden 
sinivalkoisen sävyiset kynttilät 
koristavatkin tänä vuonna mo-
nien pöytiä.

- Meiltä löytyy valmiita lahja-
pakkauksia jokaiseen makuun, 
hintahaitari on n. 15-150€. Val-
miit paketit sisältävät ainakin 
kynttilän, lautasen, tulitikut ja 
sammuttimen. Palveluumme 
kuuluu muutenkin paketointi 
asiakkaan toiveiden mukaisesti. 

Kynttilänäyttely
löytyy kellarista

- Myymälän yhteydessä meillä on 
pieni Kynttiläpajan Pikkukahvila 

ja Herkku. Täältä saa ison kupin 
hyvää kuumaa kahvia/teetä ja 
aamulla uunista tullutta pullaa 
sekä muuta pientä purtavaa. 
Kupin kuumaa voi istahtaa 
nauttimaan Marian vanhoihin, 
mukaviin nojatuoleihin tai kah-
vipöytiin, samalla vanhan ajan 
tunnelmasta kynttilänvalosta 
nauttien. 

- Kahvilan yhteydessä on 
myynnissä pikkuherkkuja myös 
kotiin/lahjoiksi vietäviksi, tällä 
hetkellä mm. Porvoon Homma-
näsin kartanon glögiä, sinappia, 
jouluhilloja... Kahiwalta suosittua 
kahvia sekä Kanelimamman van-
hanajan reseptillä valmistettua 
kanelipullatoffeeta, Niinikosken 

hunajaa, ym.
- Myös kortteja, koruja, julis-

teita ym. pientä oheistuotetta. 
Pyrimme tukemaan kotimaista 
osaamista myös näiden tuot-
teiden kohdalla, Nina selvittää.

Tunnelmallisesta myymäläs-
tä löytyy myös kellarissa oleva 
kynttilänäyttely. Siellä on mah-
dollista nähdä eri kynttilämalleja 
palamassa ja todeta jokaisen 
kynttilän sisäänrakennettu oi-
vallus - kaikki kynttilämme ovat 

ajatuksella valmistettuja.
- Kynttilänäyttelyssä voi va-

paasti käydä tunnelmoimassa 
tai muuten vain rauhoittumassa 
päivän kiireiden keskellä. Tilassa 
on vietetty aikaa teetä juoden, 
päiväkotilasten satuhetkiin, 
ja kenties tulevaisuudessa 
yinjooga-tunteihinkin. Ovatpa 
pienimmät kävijät kertoneet 
nähneensä kynttilänäyttelyn 
lempeässä valaistuksessa pu-
nalakkisia tonttujakin.

Ninan oma suosikkikynttilä on 
iso Rulla. Se on pelkistetty ja 
omalaatuinen, samalla vahva 
ja herkästi kietoutunut.

- Kynttilät herättävätkin mi-
nusta usein vahvoja mielikuvia. 
Rullasta tulee mieleeni karun 
kaunis kallioinen ranta tai ajas-
sa patinoituneen rantasaunan 
puiset portaat pimenevässä 
illassa. Kynttilät palavat myös 
vapaa-ajallani, aina sieltä puu-
tarhasta saunan lauteille saakka. 
Elävä tuli on minulle rauhoittava 
elementti.

- Kehräämö on jo itsessään 
tutustumisen arvoinen. Muistan 
kuinka ensi kertaa tänne tul-
lessani vanha rakennus vaikutti 
minuun vahvalla positiivisella 
tuntemuksella. Samaa kerto-
vat monet muutkin vierailijat, 
Nina sanoo. 

Kynttiläpaja palvelee joulukuus-
sa ma-pe klo 10-18, la 9-16 ja 
su 12-16.

- Poikkeuksena jouluviikko 
18.-22.12, jolloin olemme au-
ki 10-19 eli tunnin pidempään. 
Aatonaattona 9-16 ja aattona klo 
9-12, joten vielä ehtii silloinkin. 
www.mariadrockila.fi

- Lämpimästi tervetuloa Kynttiläpajalle, Nina toivottaa!

“ Utu Tulppaani 
korvaa monel-
la perinteisen 

joulukukan. Helppo 
ostaa vaikka jemmaan 
etukäteen, säilyy 
kaapissa.



8 13.12.2017

OMASTA
Orimattilasta

OSTAN

Akku ja Varaosa suosittaa:

Ylläpitolaturi
on järkilahja!
Mikähän olisi sopiva joululahja 
autoileville ihmisille.., siis mel-
kein kaikille miehille ja myös 
monille naisille? Sitä kysäis-
tään Akku ja Varaosasta, jossa 
kauppias Esa Tapaila heittää 
heti hyvän lahjaidean tiskiin!

- Se on Benton ylläpitolaturi, 
jolla voi ladata auton akun ko-
tona milloin vaan, Esa suosittaa.

- Kylmällä säällä etenkin ly-
hyet ajomatkat ovat myrkkyä 
auton akulle, sillä akkuun ei 
ehdi latautumaan edes käyn-
nistämiseen tarvittavaa virtaa, 
puhumattakaan ikkunoiden ja 
penkkien lämmittämiseen vaa-
dittavasta virrasta. 

- Latureita on saatavilla kai-
kenlaisiin ajoneuvoihin; aina 
moottoripyöristä ja veneistä 
henkilöautoihin ja kuorma-au-
toihin.

- Laturit ovat myös turvallisia 
käyttää; ne ovat kipinöimät-
tömiä sekä suojattuja väärää 
napaisuutta ja oikosulkuja vas-
taan. Sähkökatkon sattuessa 
laadukkaammat laturit jatkavat 
käyttämäänsä latausohjelmaa. 

Myös lopettavat latauksen, kun 
akku on täysi, Esa selvittää.

Moottorinlämmittimen yhte-
yteen on myös saatavilla ak-
kulaturi. Silloin akku latautuu 
samalla, kun moottorinlämmitin 
on kytkettynä. Tätä yhdistelmää 
kannattaa kysyä suoraan liik-
keestä, jossa kerrotaan asiasta 
lisää.

Kun hankit ylläpitolaturin, 
voit unohtaa aikaa vievät 
”latausajelut” ja antaa laturin 
huolehtia siitä, että akussa on 
virtaa myös kaikkein kylmim-
pinä aamuina. 

- Akkulaturi on hyödyllinen 
lahja pukin konttiin. Aika pätevä 
idea ja hinta on kohdallaan, 
maksaa 35 euroa. Helppokäyt-
töinen laite, jossa ei ole yhtä 
ainuttakaan nappia, Esa sanoo.

Akku ja Varaosasta löytyy pal-
jon muitakin lahjaideoita, mm. 
erilaisia työkaluja, lämmittimiä, 
lumityövälineitä.

- Lahjakortti on myös kätevä 
ja pätevä, jolloin lahjan saaja 
voi itse valita mihin sen haluaa 
käyttää.

- Suositamme akun ylläpitolaturia kaikille, jotka aja-
vat päivittäin lyhyitä reissuja. Sopii hyvin lahjaideaksi, 
Esa toteaa.

Äitiysfysioterapia
on ihana auttaja!

Tiesitkö, että äitiysfysioterapia on ko-
konaisvaltaista ennaltaehkäisevää tai 
kuntouttavaa fysioterapiaa, jonka ta-
voitteena on edistää raskaana olevien 
ja synnyttäneiden naisten terveyttä ja 
hyvinvointia.  Äitiysfysioterapiassa oh-
jaus, neuvonta ja kuntoutus pohjautuu 
tutkittuun tietoon ja vankkaan kliiniseen 
kokemukseen.

Nyt äitiysfysioterapiaa on tarjolla Ori-
mattilassa, kun Piritta Hagman saapuu 
Torikulman Fysioterapiaan ohjaamaan 
ja kuntouttamaan maanantaina 18.12 
kello 9 alkaen.

Piritta Hagman on äitiysfysioterapeutti, 
doula, synnytysvalmentaja, ravintoval-
mentaja ja personal trainer, joka vii-
meistelee opintojaan ravintoterapian 
(CNM) ja mindfulnessin (MBSR) parissa. 
Äitiysfysioterapeutiksi hän on valmistunut 
vuonna 2008.

Jos kiinnostut äitiysfysioterapiasta, 
niin varaa aikasi Pirittalle: aitiysfysio@
gmail.com

* * *
Tässä lyhyesti pähkinänkuoressa: Äi-

tiysfysioterapeutti on terveydenhuollon 
ammattilainen, joka on erikoistunut:

- Raskausajan liikuntaan ja harjoitteluun
- Synnytykseen valmistautumiseen
- Synnytyksestä palautumiseen

- Suorien vatsalihasten erkauman 
kuntoutukseen

- Äidin ergonomiaan vauva- ja pikku-
lapsiaikana

- Kivun hoitoon ja ennaltaehkäisyyn 
raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen

- Sektio- ja episiotomia-arpien hoitoon

- Vauvan psykomotorisen kehityksen 
tukemiseen

Useimmat äitiysfysioterapeutit ovat 
myös lantionpohjan toimintahäiriöiden 
asiantuntijoita, joten äitiysfysioterapeutti 
ammentaa osaamistaan usealta erikois-
tumisen osa-alueelta.

Piritta ottaa asiakkaita vastaan maanantaina 18.12. Torikulman 
Fysioterapiassa.

Joulun Pyhä Valo
PUNAISET PALLOT, valkeat 
hanget, takkatuli ja lahjojen aika. 
Toiset aloittavat joulun tohinan jo 
elokuussa, toisilla on luottamus 
viimetinkaan. Sydän halajaa jou-
lun pyhyyttä, mitä se sitten itse 
kullekin tarkoittaa.

PYHYYS ON maallisuuden vasta-
kohta, se ei tunnista vääryyttä tai 
epäoikeudenmukaisuutta. Pyhyy-
den tajua ei voi selittää, se voi olla 
uskonnottomallakin. Se on jotakin, 
joka nostattaa sielun korkealle ja 
hiljentää mielen. Joulun aika tuo 
pyhyyden kosketuksen elämääm-
me. Vaikka viettäisi nämä pyhät 
yksin, ei tarvitse kokea olevansa 
yksinäinen. On niin paljon ihmi-
siä, joilla ei ole mahdollisuutta 
jakaa joulun pyhyyttä läheisten 
ja rakkaiden kanssa. Silloin voi 
tulla tunne, että haluaa luopua 
koko joulusta. Mutta ajattelisit-
ko tänä vuonna niin, että vaikka 
viettäisitkin joulun yksin, keräisit 
itsellesi annoksen pyhyyttä teke-
mällä ilahduttavia valoisia tekoja? 
Käy vaikkapa eläinsuojeluyhdis-
tyksen myyjäisissä tai kysäise, 
jos läheiseen vanhainkotiin saa 
tuoda ilahduttavia lämpimäisiä. 
Valon tekoja on niin monia, valitse 
itsellesi paras.

PYHYYDEN VALO on sinussa it-
sessäsi. Itsellekin voi sallia jouluna 
lahjoja, pienen pieni joulukuusi 
ruukussa tai ihan vain suklaata. 
Nauti niistä kynttilänvalossa ja 
hyvää kirjaa lukien, joululauluja 

hyräillen. Pyhyyden tunnetta voi 
käydä lataamassa kävelemällä 
jouluaattona kaupungissa ihastel-
len jouluvalojen tuiketta keskellä 
loskaa ja pimeää. Maaseudulla 
tähtitaivas on aina seuranasi 
pimeinä tunteina.

PYHIMYS LUCIASTA on tullut 
Pohjolaan valon hahmo, joka 
kantaa mieliin kirkkautta ja nostet-
ta. Hehkuvat kynttilät hiuksillaan 
Lucia edustaa meille pimeimmän 
vuodenajan keskellä elämän liek-
kiä. Jokaisessa meissä on palo 
elämään ja elämä itsessään on 
pyhää ja meille annettu lahja. Py-
hää on inhimillisyys, henkisyys 
ja sisäinen loistava rakkauden 

valoisuus. Meissä kaikissa on 
se valo, joka täytyy joskus vain 
muistaa laittaa päälle erityisesti 
silloin, kun yksinäisyys pelottaa. 
Sytytä sisäinen valosi ja loista, 
sillä Sinussa on pyhyys.

”Metsiin jo Pohjolan
vaipan luo hanki,
ja maa on valkean
verhonsa vanki.

Taivaisen hohteen tuo,
Lucia valon suo,
Pyhä Lucia,
Pyhä Lucia.”

Teresa Ackalin
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Rauhaisaa Joulumieltä ja

Onnea Vuodelle 2018

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

(03) 777 2700

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

Rentouttavaa joulunaikaa ja 
Onnellista uutta vuotta 2018!
toivottavat Hellimön tytöt:
Emma, Mirva, Marika, Satu, Janita, Anne ja Johanna
Hellimö, Pakaantie 1, Orimattila www.hellimo.fi

www.orimattilanputkityo.fi 

Orimattilan
Putkityö Oy

Orimattilan Tavarataksi/
Kuljetus J. Kokko
puh. 0400 716 083

Kenkätalo 
MASCOTTI Topintie 2

www.omkk.fi

Hellimö kutsuu hierontaan!
Hellimön laajaan tarjontaan kuuluu myös 
koulutettujen hierojien palvelut. Klas-
sisten hierontojen lisäksi hierojamme 
tekevät myös Meridiaanihierontaa, Kra-
niosakraaliterapiaa, akupunktiota sekä 
purentalihashierontaa. Tässä muutama 
sananen siitä mitä nämä hoidot ovat! 
Hierojamme Anne ja Johanna hoitavat 
asiakkaita maanantaista lauantaihin. 
Johanna hieroo maanantaisin, torstai-
sin sekä lauantaisin ja Anne tiistaista 
perjantaihin. 

Meridiaanihieronnassa tasapaino-
tetaan ja stimuloidaan käsien avulla 
energiavirtauksia kehossa kiinalaisen 
lääketieteen mukaisesti. Meridiaanihie-
ronta avaa kehon tukoksia ja voimistaa 
elinvoiman virtausta koko kehossa. Koko 
keho hierotaan kevyesti jalkapohjista 
päähän asti kehon meridiaanilinjoja 
mukaillen. Hoidon pituus on 2 tuntia 
ja hinta 70€. Molemmat hierojamme 
tekevät tätä hoitoa.

Uutuutena valikoimissamme on krani-
osakraaliterapia (CST). CST on kevyt ja 
manuaalinen hoitomuoto.  Kraniosak-
raalijärjestelmä muodostuu aivoja sekä 

selkäydintä ympäröivistä ja suojaavista 
kalvoista ja aivo-selkäydinnesteestä. Hy-
vin pehmeällä kosketuksella hoidossa 
vapautetaan jännitteitä kraniosakraa-
lijärjestelmästä keskushermoston toi-
mintojen parantamiseksi. CST tukee 
kehon luontaista paranemisprosessia. 
Hoito kestää 60-90 min asiakkaasta 
riippuen, hinta on 65€.

Johanna tekee meillä myös aku-
punktiota hieronnan yhteydessä sekä 
purentalihashierontaa. Akupunktio on 
osa kiinalaista perinteistä lääketiedettä, 
jossa hoito tapahtuu pistämällä neuloja 
asiakkaan kehoon tiettyihin akupunk-
tio-pisteisiin. Akupunktion teho pe-
rustuu hermoston ja kehomme oman 
kivunlievitysjärjestelmän aktivointiin. 
Akupunktiota saa klassisen hieronnan 
yhteydessä 25€ hintaan. 

Purentalihasten hieronnassa käsitellään 
niska/hartia/kaulan/pään/kasvojen- ja 
purentalihakset (poskien ulko- ja si-
säpuolelta).  Kireät purentalihakset ai-
heuttavat leukakipua, niska/hartiakipua, 
päänsärkyä, migreeniä ja huimausta. 
Syitä voi olla mm. hampaiden yhteen 

pureminen, narskuttaminen, purenta-
virheet tai tapaturmat leuan alueella. 
Monet hammaslääkärit suosittelevat tätä 
potilailleen hoitokeinona. Purentalihashie-
ronnan kesto on 45min ja hinta 40€.

Kyseisiä hoitoja voi ostaa myös lah-
jakortille!

Tervetuloa joululahjaostoksille! Joulu-
viikon (18.-22.12.) vastaanottomme on 
auki klo 10-18 ja la 23.12. klo 10-15. 
Löydän meidät Kehräämön 2. kerroksesta, 
Pakaantie 1, Orimattila. Ajanvarauksen 
puh. 044-3773017. 

Laitahan ylös Hellimön 9-vuotis-
synttärijuhlat to 18.1., päivällä on 
kahvitarjoilu ja pääsee edullisesti hoi-
topisteisiin sekä iltajuhla klo 18-21, 
johon ilmoittautumiset alkavat joulun 
jälkeen! Illalla kaikki Hellimön palvelut 
on käytettävissäsi, tarjolla kevyt illallinen 
sekä teemme hemmotteluhoitoja. Illan 
hinta 35€.

Toivotamme asiakkaillemme oikein 
hyvää ja rauhallista joulun aikaa! 

Emma Malinen

Orimattilan Yrittäjien
hallitus 2018 valittu
Orimattilan Yrittäjien syyskokouksessa 18.11.2017 yhdistys valitsi 
hallituksen vuodelle 2018.

Puheenjohtajan tehtävässä jatkaa Pirjo-Liisa Virtanen. Hän on 
toiminut Orimattilan Yrittäjien puheenjohtajana 6 vuotta.

Orimattilan Yrittäjien hallitukseen 2018 valittiin: Juha Lassila 
Rantalainen Oy, Vesa Leino Leino Palvelut Oy, Minna Patosal-
mi Ferroplan Oy, Nina Pärhä Orimattilan Tilitaito, Lasse Venho 
TT Fitness Oy, Titta Vilander Tmi Titta Vilander, Heikki Westman 
W&W-Kiinteistöt Oy

Vanhoina jäseninä jatkavat: Saija Hakonen Tmi Nefity, Mika Hyy-
tiäinen Hiomapojat Oy, Katja Kalenius VahvaTassu, Sami Ketola 
Ketolan Metalli Oy, Rami Korkkula LVI-työ Putkipari Ay, Matti Pietilä 
Codexo Oy, Suvi Suomi-Sallinen Optimal Wellness

Tulevan kauden aikana Orimattilan Yrittäjät jatkavat aktiivista työtä 
ja järjestävät syksyllä 2018 Black Fridayn -tyyppisen tapahtuman 
Orimattilan keskustassa. Vuoden Nuori Yrittäjä valitaan keväällä 
ja Vuoden Yrittäjä syksyllä 2018. Yhdistys pitää tiivistä yhteyttä 
kaupungin johtaviin virkamiehiin, antaa lausuntoja sekä järjestää 
tapaamisia ja neuvonpitoja luottamusmiesten kanssa. 

Eläinten joulurauha
julistetaan torstaina 21.12. klo 18 alkaen Vanhan pappilan puis-
ton nuotiopaikalla. Tervetuloa eläimet ja ihmiset, ottakaa myös 
kynttilälyhtyjä mukaan valaisemaan!

VahvaTassu tarjoaa jouluglögiä ja piparia. Tilaisuuden jälkeen 
on mahdollisuus grillata, joten omat makkarat mukaan.
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ANNA LAHJAKSI
LIIKUNTAA 

Kehräämö, Orimattila
www.gym23.com

Kehräämö, Orimattila
www.alfamover.fi

ja terveyttä vuodelle 2018!
Tarjoukset voimassa 23.12.2017 asti.

GYM23 lahjakortit
1 vuosi ................440€
10x-kortti ............55€
1kk-kortti ............50€
3 kk-kortti..........140€

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

Topintie 2, 16300 Orimattila

Pieni joulukonsertti
Orimattilan kirkossa lauantaina 
23.12. klo 19. Lauluryhmä Ictus 
Spei esittää perinteiseen tapaan 
Pienessä joulukonsertissaan 
vanhaa gergoriaanista, pääosin 
latinankielistä kirkkolaulua uu-
delleen sovitettuna. Hämyinen, 
ainoastaan kynttilöin valaistu 
kirkko ja keskiajalta peräisin 

oleva musiikki muodostavat 
yhdessä tunnelman, joka tar-
joaa mahdollisuuden irrottautua 
joulunalusajan kiireestä ja hä-
linästä. Aika pysähtyy ja mieli 
rauhoittuu.

Konserttiin on vapaa pääsy. 
Kirkon ovella on lipas vapaa-
ehtoiselle kannatusmaksulle.

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

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

- L u k i j a n   k y n ä s t ä - 
Tällä palstalla saa ottaa kantaa asioihin ja olla omaa mieltään, 
mutta ketään ei saa henkilökohtaisesti loukata. Asiattomia nä-
kemyksiä ei julkaista.
Mieluusti mielipiteet sähköpostitse: reijomedia@hotmail.com tai 
sitten soittamalla toimitukseen: 050 336 8425.

Isät ja äidit!!!

Nyt sitten nopeasti lapsille hei-
jastimet heilumaan ja ajovalot 
polkupyöriin! 

Monet Orimattilan koululaiset 
kulkevat täysin pimeinä, ei ole 
minkäänlaista heijastinta vaat-
teissa eikä polkupyörässäkään. 
Se on todella vaarallista, sillä 
autoilijan on vaikea erottaa pime-
ällä ilman heijastimia kulkevia. 

Oheisessa kuvassa on pol-
kupyöräilijä, koululainen, joka 
menee Luhtikyläntietä kohti 
Myllylän koulua. Näetkö missä 
hän on?

Nyt isät ja äidit, katsokaa las-
tenne turvallisuuden perään. 
Myös kouluissa voisivat opet-
tajat ottaa asiaan kiinni ja jopa 
tarkastaa poikien polkupyöriä, 
joissa ei ole enää sitä perinteistä 
takalokaria ja kissansilmää.

Sitten kun tapahtuu ikäviä, 
sitten ihmetellään, että miksi 
näin taas pääsi tapahtumaan.

Taunon poika

Lukijan ottamassa kuvassa ei näy pimeää pyöräilijää 
oikealla, nuolen kohdalla. Autoilijakaan ei välttämättä 
huomaa, kun ei ole mitään heijastimia. Taajama-kyltti 
kyllä loistaa…

Kuka vie kynttilät?

Tänä syksynä on ollut hau-
tausmaalla outo ilmiö, kun 
joku henkilö kerää haudoilta 

sammuneet kynttilät. Sellai-
setkin kynttilät, jotka eivät ole 
vielä loppuun palaneet, kun 
myrsky on ne sammuttanut. 
Moni omainen on ihmetellyt mik-
si jonkun pitää niitä hautakynt-
tilöitä kerätä toisten haudoilta? 
Antaisi hautojen olla rauhassa.

Seurakuntalainen

Seppele-
talkoitten
tiedottamisesta
Meitä oli parikymmentä inno-

kasta isänmaallista askartelijaa 
kokoontuneena Orimattilan jär-
jestötuvan ovensuuhun tarkoituk-
sena sitoa havuseppeleitä sanka-
rihaudoille. Lehtitietojen mukaan 
seppeleistä oli huutava pula ja 
toivottiin, että mahdollisimman 
moni osallistuisi talkoisiin kes-
kiviikkona 29.11. kello 18-20 
kaupungintalon järjestötuvalle.

Havukasa odotti parkkialueella 
ja talkoolaisilla oli työkalut kas-
sissa ja innolla odoteltiin, että 
päästäisiin alkamaan.

Väkeä saapui sivukyliltäkin ja 
olipa joukossa tokaluokkalainen 
poikakin. Mutta kello kulki eikä 
kukaan tullut avaamaan ovea, 
eikä kertomaan onko tilaisuus 

mahdollisesti peruttu. Puolen 
tuntia viimassa ja tihkussa 
odoteltiin, kunnes yksi rouva 
yritti soitella kukkakauppoihin, 
joissa oli kuulemma joku näitä 
seppeleitä sitonut. Kaupat oli-
vat kiinni, mutta kotiosoitteesta 
tavoitettiin henkilö, joka kertoi, 
että kaupungin nettisivuilla on 
sellainen tieto, ettei seppeleitä 
enää tarvita, niitä on jo riittävä 
määrä.

Eihän kaikilla ole nettiä ja ei 
ainakaan mukana, niin eikö olisi 
ollut kohteliasta laittaa vaikka 
ilmoitus järjestötuvan oveen, 
niin ei olisi tarvinnut värjötellä 
epätietoisena tuleeko kukaan 
avaamaan.

Nimim. Kyllä minä 
niin mieleni pahoi-
tin ja niin muutkin.

- - -
Toimitukseen on ottanut yhteyt-

tä useampi henkilö ja kysynyt, 
että kuka vastasi havuseppeleit-
ten talkoista ja tiedottamisesta? 

Ilmeisesti kyseessä on ollut 
kaupungin tiedottaja Saara Paa-
janen, joka olisi voinut kiikuttaa 
järjestötuvan oveen lapun, ettei 
talkoita enää tarvitakaan?

Toimitus

Terttu on vuoden Sisukas 2017
Orimattilan Pienyrittäjät ry valitsi 
tänä vuonna Terttu Juseliuksen 
vuoden Sisukkaaksi. Terttuhan 
on päivittäinen tuttu liikentees-
sä, jossa hän liikkuu palvellen 
asiakkaita taksiautoilijana.

- Tepa tekee pitkää päivää, 
ja on todella luotettava taksi-
autoilija. Hän on ollut pitkään 
mukana myös yhdistyksemme 
toiminnassa, perusteli valintaa 
Pienyrittäjistä Mira Hämäläinen.

Extraa kyseli Tertun kuulumi-
sia mitä hän tykkää työstään ja 
valinnastaan.

- Olen Mäntsälän Hautjärvel-
tä, mutta syntynyt Orimattilan 
vanhassa terveyskeskuksessa ja 
muuttanut Orimattilaan vuonna 
1980, Terttu selvittää.

Olen ollut sekatyöläinen, muun 
muassa Virkkeellä ompelijana, 
sitten tuote-esittelijänä, lasten-
hoitajana, lehden- ja postinja-
kajana. Vakihomman autoilijana 
aloitin vuonna 1997.

Terttu on viihtynyt työssään 
taksiautoilijana.

- Olen todella tykännyt työstäni, 
koska 20 vuotta mennyt kuin 
siivillä, tosin ensimmäiseni kyy-
tini olen ajanut jo vuonna 1984. 

Silloin se kipinä taisi ensi kerran 
syttyä…

Terttu kuskaa kaikkia, jotka 
kyytiä haluavat. Töitä riittää, 
kun Orimattilassa on niin tak-
siyrittäjistä kuin -kuljettajistakin 
puutetta.

- Kuskaan koululaisia, sitten on 
Kela- ja sote-ajot, jonkun ver-
ran on myös pakettikuljetuksia.., 
sitten on kauppakyydit. Myös 

ravintolakansaa kuskataan, 
eli päivälle osuu asiakkaita ja 
ajettavaa laidasta laitaan. 

Terttu arvostaa valintaansa 
Sisukkaaksi.

- Olihan tämä yllätys, mutta 
positiivisessa mielessä mukavaa, 
kun huomataan meidänkin ala.

- Sisuahan tämä on vaatinut 
valvoa lukemattomat tunnit, 
mutta niitä ei lasketa. Sisua 
löytyy, joten tästä on hyvä jat-
kaa eteenpäin.

- Kiitos kaikille onnitteluista! 
Ilman teitä tätäkään ammattia ei 
voisi harjoittaa, Terttu kiittelee.

- - -
Orimattilan Pienyrittäjien 

puheenjohtajana jatkaa Reijo 
Teva. Sihteerinä on Tea Haaka-
na, varapuheenjohtajana Marjut 
Åkerman.

Vuoden Sisukas 2017 
palkittiin ja kukitettiin 
Pienyrittäjien syyskoko-
uksessa. 
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Lopun alkua

Pikkujoulut alkaa olla lusittu 
ja onneksi kunto kohoaa koh-
ti varsinaista joulua. Taas tuli 
kipaistua hirvipeijaisten lisäksi 
Kehräämöllä nauttimassa Teron 
maukasta ruokaa, ensin tanssi-
salissa ja sitten loppuhuipennus 
Tehtaassa. Joulujuhlista jaloin, 
pikkujoulusta kontaten kotiin.

Matin kellari vetää kanssa hen-
kselit ylitteen ja lopettaa. Harmi 
juttu, sillä sieltä meikäkin otti 
ensimmäiset nuoruuden kont-
tausaskeleet. Siellä tuli humuil-
tua yhdessä Heinämaan muitten 
poikien kanssa ja aina oli varma 
saanti tyttöjen suhteen. Nykyisin 
ei niinkään.

* * *
S-Market laajensi sisääntuloa 
kauppaan. Nyt on monta port-
tia, joten väkeä mahtuu eikä 
kukaan ahtaudu portteihin. 
Paikalla ei ole kameravalvontaa, 
joten nyt on eräitten helppo tul-
la iltaisin portin alta kaljojensa 
kanssa niin, etteivät kassat ehdi 
reagoimaan. Näin on käynyt jo 
monta kertaa, sanovat tietävät 
tahot.

* * *
Ja sitten tämän vuoden kaupun-
kilaisen valintaan, joka näyttää 
olleen lähinnä vitsi. Ensinnäkin 
siksi, että kaupunkilaiseksi valit-
tiin hlö, joka on tässä vaiheessa 
aiheuttanut pelkkiä kuluja yh-
teisiin varantoihimme. Toisek-
si, kyseessä oleva Jokinen on 
valittu jo kerran aiemmin ko. 
tittelin haltijaksi. Joten sekin 
kertoo valinnan ontuvan pahasti. 
Ilmeisesti rakasta kaupunginisää 
on viety valinnan tekemisessä 
kuin sitä pässiä narussa? Il-
meisesti joku on antanut AIMO 
annoksensa valintasoppaan 
vai oliko hyvä veli -systeemiä? 
Eetvartti suosittaakin, että vuo-
den kaupunkilaiseksi vuonna 
2018 valitaan Pieski, vuonna 
2019 Ryynänen, sitten vuonna 
2020 Jokinen, vuonna 2021 
Pieski jne. Varma valinta voidaan 
tehdä myös haudan takaa, jos 
vaikka joku kupsahtaa...

* * *
Kuivannon kympillä otetaan aika 
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Orimattilasta
Vast. toim./kustantaja
Reijo Välkkynen,
050 336 8425
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16300 Orimattila
Paino: SLY-Lehtipainot Oy
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JAKELUHÄIRIÖT

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

n. 11.800 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
17.01.2018

Oma koti syntyy ideasta
– tule ideoimaan kanssamme!
Lämminhenkisestä hirrestä syntyy terveellinen ja aikaakestävä koti.

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 

Tavataan
kantreilla
20.-21.7.

2018!
torstaisin klo 17-19.

3. krs. Pekka
Löytty 044 3160 925

SUOMI-
TIKKAA

Kehräämöllä

Ravintola Tehdas viettää
joululomaa 23.-26.12.

Toivotamme asiakkaillemme
Iloista Joulua ja

Onnellista Uutta Vuotta!

jokaiselle. Jos lähtee puoli tuntia 
ennen starttia matkaan, niin saa 
itselleen hyvää lisäarvoa, että 
onpas siinä kovakuntoinen po-
liitikko. Näinkin voi siis pelata… 
Tuloksia: 1) Ossi Kekki 35:02.., 
404) Aimo Ryynänen 1:24:55.., 
497) Raimo Kivi 2:08:34

* * *
Taksiliikenneala muuttuu paljon 
1.7.2018, kun uusi laki liikenteen 
palveluista astuu voimaan. 

Kilpailu siis vapautuu, joten 
vaikka mopoauto voi olla tak-
sina. Ohessa valmiina lähtöön 
volkkari, joka jo päivystää Niini-
kosken suunnalla odottaen ensi 
heinäkuuta.

* * *
Sitten kaupungin kannalta 
huono uutinen, kun elinkeino-
johtaja Kuparinen potkaistaan 
keväällä eläkkeelle. Kuparinen 
on harvoja virkamiehiä, jotka 
ovat sydämestään paiskineet 
hommia kaupungin parhaaksi. 
Miten käy Hennan, kun Kupru 
ei enää ole siellä lobbaamas-
sa? Soitto selväntekijä Tarja 
Suharille varmistaa asian, että 
Hennan alamäki on alkanut 
jo ennen kuin se on kunnolla 
startannutkaan. Ainoat, jotka 
ovat Hennasta hyötyneet, ovat 
Lemminkäinen Infra ja Heikkilä, 
jotka saivat urakoida aseman ja 
maanrakennushommat sekä se 
epsanjalainen metallifirma, joka 
teki sen suuren kaaren asema-
sillan päälle. Onnea heille.

* * *
Kupariselle lienee käyttöä, kun 
ns. apina putoaa selästä ja mies 
pääsee toteuttamaan vapaasti 
ideoitaan. Jo nyt head hunterit, 
eli töihin kutsujat, ovat Kuparisen 
kintereillä. Mm. Heinolaan kau-
punginjohtajakisaan on miestä 
kovasti kosittu, mutta ei taida 
mies innostua ihan noin pikku 
hommaan...

* * *
Nelivuotias Eelis istui papan 
sylissä. Pappa sanoi, että kyllä 
sinusta tulee fiksu poika.

Eelis vastasi: - Eikä tuu, kun 
poliisi!

* * *
Joululahjavinkki: Vielä ehdit teet-
tää kuvan jostain poliitikosta tai 
rakkaasta anopistasi tikkataulun 
pohjaksi!

* * *
Ohessa lukijan kuva, jossa 

K-Kaupan Hanski kurkottaa 
kuuseen. Kuva lienee MLL:n 
joulukuusenkoristelusta, jossa 
tarvittiin rohkeaa tähden pai-
kalleen panijaa.

* * *
Meikä osti Maatalouspirkasta 
uuden moottorisahan, kun oli 
niin hulvaton tarjous 299€. Sain 

satasen hyvityksen Mooseksen 
aikaisesta Husqvarnastani, joka 
niukin naukin vielä lähti käyntiin. 
Nyt on uusi komea McCulloch 
mukana, kun lähden Hennaan 
mettähommiin.

* * *
Yksi paikallinen lehti on otta-
nut Seiska-lehden asenteen ja 
kirjoittelee mitä sattuu ja mis-
tä vaan ilman sen kummempia 
faktoja. Puuttuu jopa ihmisten 
henkilökohtaisiin asioihin.  
Siitä vaan. Lehden levikki alkaa 
olla reippaasti alle 40 prosentin 
Orimattilan talouksista. Moni on 
tänä syksynä perunut tilauksen-
sa, kun lehti tekee irvisteleviä 
juttuja. Tämä tiedoksi myös 
mainostajille.

* * *
Meikä käyttää joskus luonta-
istuotteita. Yllätyin, kun niitä 
on tarjolla niin paljon myös 
paikallisissa marketeissa. Ja 
huomattavasti edullisemmin 
kuin ns. asiantuntijaliikkeissä.

Sieltä löytyy tuotteita, joilla 
saa myös potkua kuihtuvaan 
punttiin. Tosin meikä ei tartte.

* * *
Mihin lainkaan joutuisin, jos 
en joka aamu saisi kuulla Ylen 
aamu-uutisista kuinka monta 
pistettä Lauri Markkanen taas 
teki ja ampuiko Patrik Laine 
yhtään maalia… 

* * *
Hyvää loppuvuotta! Älkää ryy-
pätkö lasten joulua piloille.

Ai juu, verottaja on sitten kaik-
kien meidän pukkien kintereillä 
jouluaattona, joten tarkkana tu-
lojenne kanssa pojat!

E E T V A R T T I

S-Marketin vihannesosasto on Eetvartin mieleen. Myös leveämpi sisäänkäynti 
ilahduttaa monia.

Tämä taksi odottaa Niinikoskella jo kilpailun vapautu-
mista…

Kuparinen on kiitettävästi 
ollut mukana myös eri 
tapahtumissa, mm. kant-
reilla ja joulunavaukses-
sa. Samaa ei voi sanoa 
muista virkamiehistä. 
Reipas kaveri.

Joulu saa tulla. Hanski laittoi tähden kuusen.
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  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Palvelemme teitä
ma-pe 7.00-17.00

Tervetuloa
ostoksille!

LED

40€

SÄHKÖASENNUSTYÖT AMMATTITAIDOLLA!

PUKINKONTTIIN LAHJAIDEOITA!

-monitoimityökalut

-käsivalaisimet ja otsalamput

SISUSTUSVALAISINUUTUUDET JA TARJOUKSET

LED SILJA
puunvärinen
ja punainen

Tosi
miehille

kunnon

lahja!

Sytytä kaupungin
kauneimmat jouluvalot!

KYNTTELIKKÖ

Joulu-  
kyntteliköt       10€

SÄHKÖTARVIKKEIDEN VARASTOMYYNTI

alk.

ERÄsisälle ja ulkokäyttöön!
- Myös paristokäyttöisiä

Liikkeessämme paljon erilaisia
kauniita JOULUVALOJA

-50%

12€

www.k-maatalous.fi

4900

1000

1990

AURAUSVIITTA 
25x1500mm

www.k-maatalous.fi

90
Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

AINA EDULLISESTI!
Dunlop Acifort 
TURVAKUMISAAPAS

KÄRKISARJA 
Leijona 41 os.

DDunlop unlopp 
TURVTTUURVRVVAAAAVVV KK

1250
10 kpl

KATULUUTA 
Sokeva

TULUUTTTUULULUUUTUUTUTTAAATTTT
kevakekevevava

490

HIEKOITUSSEPELI 
25kg

Tokkolantie 8, Orimattila
www.orimattilanputkityo.fi 

Orimattilan
Putkityö Oy

LVI-MYYMÄLÄMME

palvelee MA-PE

8.00-16.00
Olemme myös
Facebookissa

Myymälä Joni 040 513 8073, Janne 0400 616 234, Hanski 0400 492 944

LVI-HOMMAT
KUNTOON TALVEKSI

VARAA
HETI!

ÖLJYLÄMMITYKSEN
HUOLTOPAKETTI
HYÖTYSUHDETARKKUUSMITTAUS  KAUPAN PÄÄLLE.
HINTA NORMAALISTI 20€

Vaihda vanhan polttimon
tilalle UUSI OILON
ÖLJYPOLTIN tarjoushintaan

PUTKIREMPPA
KANNATTAA TEHDÄ NYT
Luotettava oman paikkakunnan
asentaja takaa asennuslaadun
ja takuun kaikille laitteille.

Remonttipalvelu - soita heti
040  513 8073,  0400  492 944

Asentaja Keijo Joronen hieman isomman 
röörin kimpussa.

A1 -luokan ilmalämpö-
laitteet meiltä. Kysy tarjous!

IDEOITA PUKINKONTTIIN!
NOVITEK LUOSTO

ULKOPOREALLAS
KOKO PERHEEN

PARAS JOULULAHJA!

VAIN 4590€

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

KÄYTÄVÄMATOT
kantattuina

mukaan

VÄRISILMÄN LAHJAKORTTI

Hyvää joulunaikaa ja
antoisaa uutta vuotta!
Uudet jutut ja tuulet puhaltavat,
joten ollaan mukana menossa!
ILMESTYY 2018 – Leikkaa talteen!
17.01. tammikuu
14.02. helmikuu
14.03. maaliskuu
11.04. huhtikuu

16.05. toukokuu
13.06. kesäkuu
11.07. heinäkuu
15.08. elokuu

12.09. syyskuu
17.10. lokakuu
14.11. marraskuu
12.12. joulukuu

Aina Orimattilan asialla!
www.olanextraa.fi
reijomedia@hotmail.com


