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Kiitos kuluneesta vuodesta!
Hyvää Joulua ja
Onnea 2019!

ja

Katso kuka
voitti, sivu 7

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

JOULU-
KISA
RATKESI

Onnea kaikille!
T: Osku-tonttu

ORIMATTILAN KANTRIKATSASTUS

SOITA
045 693 3748

Topintie 2B
Orimattila

www.omkk.fi

100% Kotimainen katsastusasema

39€

KATSASTUS Varaa aikasi heti!

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

Varaa aikasi: omkk.fi / 045 693 3748

+PÄÄSTÖT

Kenkätalo
MASCOTTI

koot 37-46

UUTUUS!
Lämpimät huopakengät

Erkontie 14, S-marketin vieressä, 
ORIMATTILA, ma-pe 9-16.30, la 9-14
- Soita ja kysy lisää:
040 558 6702, Kari Wiio

Hengittävät 
kesät ja talvet
Pohjat pitävät
liukkaillakin

Kotimaista laatua

Erinomainen jalkine,
jos Sinulla on esim.

- Mascotin omaa tuotantoa Lahjaidea pukinkonttiin!

 diabeetikon jalkaan!

- Mustana ja tummanharmaana

- Nauhoilla ja
  tarroilla
    TUTUSTU!
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Osta Orimattilasta
Extraa-lehden sivuil-
la on muutamia OSTA 
OMASTA Orimattilasta 
-vetoomuksia. Se on 
tosi tarkoituksella ko-
sintaa, että tehtäisiin 
enemmän kauppaa 
omassa kaupungissa.

Nykymenolla siintää taivaanrannassa, ettei kymmenen 
vuoden päästä ole Orimattilassa jäljellä enää montaakaan 
erikoisliikettä. Se ei todellakaan palvele ketään, kun 
eurot juoksevat pois kaikista muistakin palveluistamme. 

Mutta, jokainen tekee omat valintansa. Extraa vaan 
jaksaa, jaksaa jankuttaa…

Voihan Villihiisi!
On ollut jopa huvittavaa seurata, miten pannaan hant-
tiin Vesiosuuskunta Villihiittä kohtaan. Eräät tahot ovat 
ottaneet lähes työkseen kampittaa Villihiiden toimintaa.

Villihiisi haki toiminta-alueen laajentamista, jonka kau-
punginvaltuusto torppasi, jälleen kerran. Kaiken takana 
on ilmeinen pelko, että laajennetun toiminta-alueen 
myötä tulee määräys pakkoliittymisistä Villihiiden vesi- 
ja viemäriverkostoon. 

Ei tule pakkoliittymisiä, jos muutetaan johtosääntöä 
siten, että uudisrakennukset ja ne taloudet, jotka tekevät 
remonttia, niin ne joutuvat liittymään toiminta-alueellaan 
olevaan vesi- ja viemäriverkkoon. Sama koskisi myös 
Kuivannon Vesikuntaa. Ja ihan samoilla kaupungin nor-
maaleilla liittymis- ja käyttökustannushinnoilla.

Ei olisi siis pelkoa pakkoliittymisestä, vaan ympäris-
töviranomainen hyväksyisi talouksien jätevesien puh-
distamisen nykyisen jätevesiasetuksen mukaiseksi. On 
selvää, ettei monikaan talous pysty siitä vaan ottamaan 
lainaa 10.000-20.000 euroa, jotta liittyy toiminta-alueella 
jätevesiverkkoon.

Aikanaan Villihiisi piti sulauttaa Artjärven kun-
nan vesihuoltoon, mutta kuntaliitoksen myötä sekin 
asia suhmuroitiin. Villihiisi perustettiin nimenomaan 
palvelemaan kuntalaisia, jotta taataan moitteeton jäte-
vesihuolto ja puhdas juomavesi kaikille. Sama koskee 
Kuivannon Vesikuntaa.

Nyt ei kaupunginvaltuusto saa aikaiseksi vesiosuus-
kunnille lisää toiminta-aluetta, vaikka samaan aikaan 
rakennetaan infraa asumattomaan Hennaan. Jotenkin 
tuntuu jopa järjettömältä toiminnalta?

En yhdy pyynnöistä huolimatta Villihiittä mollaavaan 
naurukuoroon, enkä toivo sille konkurssia. Suositan 
valituksen tekemistä hallinto-oikeuteen kaupungin-
valtuuston päätöksestä, jossa evättiin jälleen kerran 
toiminta-alueen laajennus. Yhdyskuntarakenne edellyt-
tää järkevää toimintaa jätevesiasioissa. Se kannattaisi 
Orimattilassakin nähdä kokonaisvaltaisesti eikä omasta 
ahtaasta nurkastaan.

Tiedän, että tällä kirjoituksella sohaisen ampiaispesään 
ja monen ohimosuonet pullistelevat tekstiä lukiessaan, 
mutta maassa rauha ja hyvä tahto. Ainakin edes jouluna. 

Vuoden kaupunkilainen ym.
Kuulemma joulukadun avauksessa 23.11. on valittu 
vuoden kaupunkilaiseksi Pekka Kuosa. Onneksi olkoon 
Orimattilan takavuosien jalkapallokunkulle!

Olan Extraa ei jostain syystä koskaan saa mitään infoa 
ko. joulukadun avauksesta. Ei yrittäjäyhdistykseltä, ei 
kaupungilta eikä seurakunnaltakaan. Toivottavasti tilanne 
muuttuu, kun kaupungin uusi tiedottaja astuu remmiin...

* * *
On ollut hienoa, kun monet ovat laittaneet pihoihinsa 
koristeellisia ulkovaloja jo lokakuusta alkaen. Ne an-
tavat hyvää mieltä loppuvuoden pimeisiin iltoihin, kun 
lunta ei ole maata valaisemassa. Enää valot eivät kuulu 
pelkästään joulun aikaan, vaan niillä voi valaista vaikka 
läpi vuoden, jos niin halajaa.

* * *
Kaupunginhallitus oli fiksu ja veti pois esityksensä Art-
järven sotekiinteistöjen myymisestä Esperi Care Oy:lle. 
Toivon mukaan niitä ei myydä jatkossa Attendollekaan.

Lämpöistä joulumieltä! Kiitos tästä vuodesta. Uudet 
jutut ensi vuonna.

Reijo Välkkynen www.olanextraa.fi

Auringosta sähköä
Zonta Barin katolta

- Nyt Zonta Bar huolehtii 
osaltaan meidän sähköntuo-
tannosta, sanoo Antti Lyyra. 
Marraskuussa Halmaacityn 
juhlapaikan katolle asennettiin 
aurinkopaneelit, jotka tuottavat 
vuodessa noin 20 prosenttia 
koko tilan sähköntarpeesta.

- Kyllä se oli lähinnä ensin 
ekologisuus, joka painoi täs-
sä asiassa ja siksi päädyimme 
aurinkosähkön tuottamiseen. 
Tietty myös taloudellisuus pit-
kässä juoksussa sekä helppo-
käyttöisyys ovat aurinkosähkön 
suuria etuja.

Aurinkopaneelit asensi 
Suomen Aurinkotekniikka 
Oy. Zonta Barissa oli 13.11. 
esittelyasennus, joka kiinnosti 
noin 40 henkilöä. Osa heistä 
innostui aurinkosähköstä ja 
haluaa aurinkopaneelit oman 
talonsa katolle.

Antti kertoo, että hän homma-
si 10,5 kilowatin järjestelmän, 
joka tuottaa noin 9.000-10.000 
kilowattia vuodessa.

- Jo nyt marraskuun synkim-
pänä päivänä, kun ei aurinko 
paistanut lainkaan, niin jär-
jestelmä tuotti 6,4 kilowattia 
sähköä. Ollaan kyllä päästy jo 
noin 15 kw:n päiviin, mutta 
vasta keväällä alkaa Zonta 
Barin aurinkomylly jauhamaan 
kunnolla! 

Suomen Aurinkotekniikka Oy:n asentajat laittoivat Zonta Barin eteläpuolen katol-
le kaikkiaan 42 aurinkopaneelia.
Asennustyö on vaativaa ja tarkkaa jyrkällä katolla, jossa on oltava koko ajan tur-
vaköysien varassa.

Vuoden 2018 Sisukas

Orimattilan Sähkö-
ja Konehuoltokeskus

Marraskuun viimeisenä päivänä 
palkittiin Orimattilan Sähkö- ja 
Konehuoltokeskus Oy Vuoden 
2018 Sisukkaana. Valinnan te-
ki Orimattilan Pienyrittäjät ry 
syyskokouksessaan. Yritykssä 
työskentelevät Tapani Puranen 
sekä Ari ja Tea Haakana.

- Olemme toimineet yrittäjinä 
vuodesta 2012. Toimintamme 
kattaa Orimattilan ja Hyvinkään 
seudun, jossa teemme kaiken 
kattavaa kodinkonehuoltoa ja 
-asennuksia, selvittää Ari.

- Vaikka myymälämme siir-
tyikin Kärrytieltä Hyvinkäälle, 
niin toimitamme kodinkoneiden 
tarvikkeita ja varaosia Orimatti-
laan ja ympäristökuntiin, lupaa 
Tapani.

- Kauttamme saa edelleen 
myös ilmalämpöpumput ja 
niitten vuosihuollot, lisää Tea. 
He ovat kaikki kolme osallis-
tuneet Orimattilan Pienyrittäjät 
ry:n toimintaan, jonka toiminta 
loppuu ensi keväänä.

Tapani, Tea ja Ari valittiin 
Orimattilan Sähkö- ja 

Konehuoltokeskus Oy:n 
myötä Vuoden 2018 

Sisukkaaksi.

Säästöpankkiryhmältä yli
785 000 euroa lahjoituksia
Vuonna 2018 Säästöpankit 
ovat lahjoittaneet yhteen-
sä jo yli 785 000 euroa eri 
hyväntekeväisyyskohteisiin 
Hyviä tekoja -kampanjan 
myötä. Kohteissa korostuvat 
tänä vuonna nuoret ja lapset. 
Esimerkiksi valtakunnalliselle 

hyvinvointijärjestö WAU ry:lle 
Säästöpankit lahjoittivat yh-
teensä 31 000 euroa.  

Myrskylän Säästöpankki 
jakoi tänä vuonna paikallisesti 
10.000 euroa seuraaviin koh-
teisiin:

Myrskylä: Pyhä Yö –tapah-

tuma 500 €, Partiolippukunta 
Myrskylinnut 500 €, Ryhmäkoti 
Väinölä 500 € ja Kankkilan 
VPK jalkapallokentän kunnos-
tustöihin 1.000 €.

Orimattila: Kesäliikuntaa Ori-
mattilassa 1.250 € ja Ampu 
4H 1.250 €.

- - -
Hyviä tekoja on Säästö-

pankkiryhmän vuosittainen 
neuvoa-antava kansanäänes-
tys, jossa haetaan ehdotuksia 
paikallisiin hyväntekeväisyys-
kohteisiin. Äänestyksessä jokai-
sella on mahdollisuus ehdottaa 
paikallisia lahjoituskohteita. 
Vuonna 2018 ehdotuksia tuli 
yhteensä 770 kappaletta. www.
saastopankki.fi/vastuullisuus 

OMASTA
Orimattilasta

OSTAN
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KORJAUSOMPELUASOMPELUASOMPELUA
Ti 10-17, ke ja to 9-14.

Ompelimo sulj. 20.12.-6.1.

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

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

Topintie 2, 16300 Orimattila

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

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

www.ruskovilla.fi

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

TEHTAANMYYMÄLÄ

Tervetuloa nauttimaan jouluisesta tunnelmasta 
tehtaanmyymäläämme 15.-16.12.
Pidämme myymälämme auki lauantaina ja 
poikkeuksellisesti myös sunnuntaina klo 10-16.

Tarjoamme glögiä, kahvia ja piparia, 
ja lisäksi halukkailla on mahdollisuus 
kurkistaa tuotantotiloihimme.

Tunnelmaa jouluun:

Diiassa valmistetaan itse
joulukukkaistutukset

Joulukuusimyyntiä
Värisilmän pihassa

Tiedoksi, että Sallisen Paavo myy kuusia ja monen-
laista muutakin joulutavaraa Värisilmän päädyssä 17. 
- 24.12. Kuvassa ollaan viime joulun kaupoilla.

Diiassa valmistetaan itse kauniit istutukset alusta alkaen.

Joulunalusaika on kukkakau-
poissa kiireistä, kun muutamassa 
viikossa tehdään satoja kauniita 
kukka-asetelmia ja istutuksia 
asiakkaille. Mukaan lukien myös 
kaikki muut joulu- ja leikkokukat. 
Extraa piipahti katsomassa miten 
joulusesonki vaikuttaa Kukkapal-
velu ja Hautauspalvelu Diiassa.

- Kyllä täällä kaksi tonttutyttöä 
on jo ahkeroinut monenlaisia jou-
lujuttuja. Sellaisia 12-15 tunnin 
työpäiviä on tullut ja niitä on 
luvassa ihan jouluaattoon asti, 
naurahtavat yrittäjät Susanne 
Parkkila-Luuri ja Minna Pa-
junen.

Diiassa syntyy mitä kauneimpia 
kukka-asetelmia ja istutuksia tä-
näkin jouluna. Myytävät tuotteet 
eivät tule valmiina, vaan jokainen 
jouluistutus ja leikkokukkakimp-
pu on Diialaisten käsialaa, am-
mattitaidolla ja käsityönä tehtyjä 
uniikkeja tuotteita. 

- Tunnelmaa luodaan ja sitä 
löytyy jokaiseen kotiin joulun 
kukkien kera. Me panostamme 
paljon itse tekemiimme istutuk-
siin ja asetelmiin, joissa kukat 
ovat saaneet paljon ihania eri-
koisjuttuja ympärilleen, Minna 
selvittää.

- Monet haluavat myös vanhan 
ajan tyyliä. Esimerkiksi joulukielo 
on ollut viime vuosina suosittu 
joulun tuoksun tuoja. Tietysti pe-
rinteinen hyasintti on säilyttänyt 
asemansa. Sen tuoksu kuuluu 
edelleen monien jouluun. On 
ihanaa, kun palataan takaisin 
myös entisten joulujen aikaan, 
sanoo Susanne.

- Tänä vuonna erityisesti punai-
sensävyt kukissa ja erilaiset ha-
vut ovat olleet suosittuja. Kranssit 
ovat palanneet trendikkääksi si-
sustuselementiksi, niin sisälle 
kuin uloskin. Yhdistelemällä 
erilaisia havuja ja esimerkiksi 
eucalyptusta saa ihania tuoksuja 
kotiin. Asiakkaat myös halua-
vat tehdä paljon itse, meiltä saa 
tarvikkeita ja vinkkejä erilaisten 
ideoiden toteuttamiseen, tytöt 
juttelevat. 

Kivaa hommaa
Asiakas voi etukäteen tilata 

ja kertoa omia toiveitaan mitä 
jouluasetelmassa voisi olla.

- Me suositellaan, että tilat-
taisiin istutus- ja kukka-asetel-
mat ajoissa. Silloin ne ehditään 

aina tekemään juuri toiveitten 
mukaisiksi. Joulukuun 18:een 
päivään mennessä, kun tekee 
ennakkotilauksen joulukukista, 
niin valikoima on parhaimmil-
laan. Tilatut tuotteet ovat myös 
valmiina pakattuina silloin kun 

asiakas haluaa ne noutaa, ei 
tarvitse jonottaa ja odotella, 
Helppoa ja mukavaa siis. 

- Istutusten ja kimppujen te-
keminen on kivaa hommaa, kun 
saa rakentaa alusta alkaen kau-
niin kokonaisuuden. Jouluisten 
kukkakimppujen suosio kasvaa 
istutusten rinnalla vuosi vuodelta, 
tuoreesta ja laadukkaasta ku-
kasta sidottu kimppu kestää 
kauniina pitkään ja kruunaa 
joulun tunnelman, Minna toteaa

Diian joulukukkavalikoima 
tulee pääasiassa kotimaisil-
ta puutarhoilta, joten ne ovat 
taatusti laadukkaita ja kestäviä.

- Meillä on myös jouluinen tar-
jous, jos tilauksen arvo on 100€ 

tai yli, niin saa veloituksetta ko-
tiinkuljetuksen koko Orimattilan 
alueelle, myös Artjärvelle. Kukat 
tuodaan siis valmiina kotiovelle 
pakattuina, ei tarvitse jonottaa 
kaupassa tai kantaa kukkapa-
ketteja mukanaan.

- Ostamalla joulukukat kuk-
kakaupasta, tuet suomalaista 
käsityötä ja yrittäjyyttä.

Kukkien loistoa ja rauhaisaa 
joulun aikaa kaikille, Susanne 
ja Minna toivottavat.

Rytmihäiriöön apua
Värisilmä hankki defibrillaattorin!
- Tänä jouluna luovuimme 
perinteisistä joululahjoista ja 
hommasimme defibrillaattorin 
Värisilmään. –Ajatus ”Deffan” 
hankinnasta syntyi jo kesällä, 
kun sairaanhoitoalaa opiskeleva 
tyttäremme oli pitämässä infoti-
laisuutta opiskelukavereidensa 
kanssa Värisilmän henkilökun-
nalle. Totesimme sen olevan erit-
täin tärkeä apuväline, jos joku 
meillä Värisilmässä tai Kärrytien 
alueella saa sydämen pysäh-
dyksen, sanoo kauppias Aimo 
Lappalainen.

Defibrillaattori, eli kansanomai-
semmin sanottuna ”deffa” tai 
”defi”, auttaa sydämen py-

sähdystilanteessa poistamaan 
haitallisen rytmihäiriön. Elvytettä-
välle potilaalle annetaan laitteella 
hoitava tasavirtasähköisku.

- Henkilökuntamme saa 
koulutuksen deffan käyttöön. 
Automaattinen laite tunnistaa 

luotettavasti rytmihäiriön ja neu-
voo laitteen käyttäjää toimimaan 
oikein ja turvallisesti.

Netistä löytyvän defi.fi tiedos-
ton mukaan Orimattilassa näitä 
laitteita on ainakin Terveysase-
malla, uimahallilla, KeraGroupilla, 
Nescolla, Vartiointikeskuksella 
ja Allu Oy:llä Pennalassa.

Defibrillaattori on pelastanut 
jo satoja ihmishenkiä, kun se 
on voitu ottaa nopeasti käyttöön 
sydämen häiriötilanteissa. De-
fibrillaattori maksaa noin 2000 
euroa. Se on halpa hinta, kun 
laitteen avulla voidaan pelastaa 
ja auttaa sydänpotilaita.

Sydänpysähdyksen sattuessa 
toipumismahdollisuuksiin vai-

kuttaa merkittävästi aikaviive, 
jolloin sydämen oma rytmi ja 
verenkierto saadaan palautettua. 
Rytmihäiriön poisto edellyttää 
defibrillaattorin antamaa säh-
kövirtaa.

Aimo lisää, että aina pitää soit-
taa hätänumeroon 112, kun tar-
vitaan apua sairaustapauksissa.

Tässä kukka-asetelma valmiina koristamaan jouluista 
pöytää.

OMASTA
Orimattilasta

OSTAN
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Eläinten joulukulkue
Tänä vuonna Vahvatassu, Keh-
räämön koirakoulu Laumanhen-
ki ja Pakkaspojan trimmaus-
palvelut järjestävät eläinten 
joulukulkueen torstaina 20.12.

Kello 18 kokoonnutaan 
Vahvatassun pihaan Kärrytie 
6. Sieltä lähtee eläinkulkue 
Kärrytietä pitkin Käkeläntielle, 

sitten Erkontietä ja Kehräämön 
sisäpihalle.

Kehräämöllä on luvassa glö-
gitarjoilua ja pientä jouluista 
meininkiä.

Lyhtyjä ja muita valolaitteita 
pyydetään ottamaan mukaan. 
Kulkueen mukana on myös Ur-
sula-poni vaunuineen.

Puurojuhla Nuorelassa
Torstaina 20. joulukuuta 2018 
klo 18– 20.

Tervetuloa koko kylän puuro-
juhlaan Nuorelaan! Tarjolla joulu-
puuroa ja torttukahvit. Leikitään 

kuusen ympärillä ja joulupukkikin 
on luvannut vierailla juhlassa. 
Tuo lapselle max.5,- lahja pu-
kinkonttiin.

Järjestäjä: Luhtikylän Nuorela ry

Koirien yksinolo
kotona pitkän ajan
Pitkällä ajalla tarkoitan normi 
työpäivää ja/tai sen yli. Minusta 
se ei nimittäin ole oikein. (Eikä 
ruotsalaisista ja norjalaisista-
kaan) Ymmärrän kyllä miksi 
monesta on kivaa, että koira on 
odottamassa kotona ja sitten kun 
on aikaa, sen kanssa on kiva 
touhuta. Mutta, eikö tämä ole 
aika itsekäs ajatus? Olosuhteita 
on tietenkin monenlaisia mutta 
puhun nyt ns. kerrostalokoirista, 
en ulkokoirista yms.

Ensinnäkin, kun koiran hankkii, 
niin eikö silloin jo pitäisi ajatella 
se niin, että mitä minulla on sille 
tarjota, jotta se voi hyvin, koska 
se on minun armoillani ja minun 
ymmärryksestäni on kiinni sen 
hyvinvointi?

Ykkösasia olisi minun mie-
lestä muistaa, että koira on 
laumaeläin. Ei erakko. 

Toinen asia on se, että suo-
sittelisin jokaista kokeilemaan 
millaista on jos ei pissaa n.8 
tuntiin. 

Kolmas asia mitä suosittelisin 
kokeilemaan, on olla 8h päiväs-
sä, 5 päivänä viikossa kotona 
- tekemättä mitään. Olen niin 
monen ihmisen kuullut sanovan, 
jos joutuu olemaan kotona mon-
ta päivää, että ’hulluksi meinaa 
tulla’. Ja ihminen sentään pystyy 
kotonaan puuhastelemaan kai-
kenlaista ajankulukseen.

Sitten moni sanoisi: no, mutta 
kun töissä on käytävä. Johon 
minä sanoisin: silloin ei kannat-
taisi edes ottaa koiraa, jos se jo 

lähtökohtaisesti joutuu olemaan 
suurimman osan elämästään 
yksin.

Se on harmillinen tosiasia ja 
tiedän että moni tästä nousee 
puolustusasemiin. 

Sitten on tilanne, jossa elä-
mäntilanne muuttuu. Esim. ensin 
ollut työttömänä, jonka aikana 
ottanut koiran ja sitten saakin 
töitä. Näissä tapauksissa on apu-
na monenlaisia koiranhoitajia/
hoitoloita, joita kannattaa käyttää 
hyväkseen. Ym. lähimmäiset, jot-
ka voisivat auttaa katkaisemaan 
koiran yksinoloaikaa.

Jos ajattelemme rakkauden 
määritelmää, niin eikös se ajat-
tele myös toisen parasta? 

Empaattista joulun aikaa!
Johanna
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Maatalouspirkasta
Maatalouspirkassa on talo 
täynnä useita lahjavinkkejä niin 
miehille kuin naisillekin, koko 
perheelle. Rautapuolen vastaava 

Tero Lahtonen esittelee jou-
lulahjavinkkinä Laserlinerin 
tuotteita, jotka sopivat niin 
tavalliselle meikäläiselle kuin 

ammattikäyttöönkin.
- Havaitse rakenteiden kos-

teusongelmat ajoissa Laserli-
nerin Dampfinderr Home pinta-

- Laserlinerin tuotteet 
ovat aina ajankohtaisia, 
joten ne sopivat hy-
vin lahjavinkeiksi, Tero 
sanoo.

kosteusmittarilla. Se on näppärä 
itse ensin tarkastaa, jos epäilee 
kosteushäiriöitä. Sitten tarvit-
taessa pyytää ammattilaisia 
apuun, Tero suosittaa.

Laserlinerin kosteusmittari 
sopii puun ja muiden rakennus-
materiaalien kosteuden mittaa-
miseen. Se testaa eri puulajeja, 
betonilattiaa, kevytbetonia, sekä 
kipsilevyrakenteet.

Hintakin on kohdallaan alkaen 
49 euroa.

Toisena lahjavinkkinä Tero 
esittelee niin ikään Laserli-
nerin LaserRange-Master12 
etäisyysmittarin.

- Järkevä lahja remontoijalle ja 
ok-rakentajalle. Sopii erinomai-
sesti etäisyyksien mittaamiseen.

- Tarkkuus ± 2 mm*. Auttaa 
etäisyyden, pinta-alan ja tila-
vuuden mittaukseen. Max. 20 
metriä

jatkuva mittaus. Tarkkaan 
mittaushintaan 59 euroa.

- Joululahja voi ja saa ol-
la järkevä tuote, joka kestää 
käytössä vuosia.

Sopiva joululahjavinkki

Mascotti valmistaa
myös huopakenkiä
Moni muistaa huopikkaat, 
jotka olivat ne lapsuuden 
parhaimmat jalkineet talven 
pakkasilla. Sittemmin huo-
pikkaitten suosio hiipui, kun 
tilalle tuli erilaisia talvikenkiä. 
Kenkätalo Mascotin yrittäjä, 
kenkämestari Kari Wiio, on jo 
muutaman vuoden kehitellyt 
uudenlaisia, pohjallisia huo-
pajalkineita. Mascotin omaa 
tuotantoa olevia huopakenkiä 
on jo tullut markkinoille. Kiinnos-
tus on herännyt kautta Suomen, 
sillä perinteinen huopa on mitä 
parhain vaihtoehto jalkineisiin, 
myös kesällä.

- Huopa on ensinnäkin lämmin 
materiaali, sitten se on joustava 
ja kestävä, jopa ulkokäyttöön 
sopiva myös kuivilla keleillä. Työn 
alla on myös kosteutta kestä-
vä huopakenkä, Kari esittelee. 
- Idea huopakengästä lähti kokei-
lun halusta, kun monet asiakkaat 
kyselivät suomalaiseen jalkaan 
sopivaa lämmintä ja leveälestistä 
jalkinetta.

Kari selvittää, että huopa taipuu 
ja muotoutuu ryhdikkäästi. Piti 
suunnitella erilaisia kenkäpohjia, 
jotka ovat turvallisia ja samalla 
myös kevyitä huopakenkään.

- Usein juuri vanhemmat ihmi-
set kaipaavat lämpimiä ja samal-
la kevyitä jalkineita, joita voi pitää 

sisällä ja voi kipaista ulkonakin 
vaikkapa postilaatikolla samat 
kengät jalassa.

- Mascotti on jo saanut ensim-
mäisiä huopakenkiä tuotantoon 

Pohjat ovat kestävät ja 
antavat pitoa.

ja koko ajan valmistamme niitä 
enemmän, kun kysyntä näyttää 
kasvavan, Kari sanoo.

Palaute huopakengistä on ollut 
iloisen positiivista. Ne ovat mo-
nelle mieluisat jalkaan, varsinkin 
syksyn ja talven viileät kelit eivät 
tunnu ja niin sanotusti vedä ja-
loissa. Huopakenkiä voi käyttää 
sisätiloissa koko päivän. Ne ovat 
oivat arkijalkineet.

- Huopakenkä hengittää, joten 
niissä eivät jalat hikoile, päin-
vastoin. Jalka pysyy lämpimänä 
ja voi hyvin tilavassa huopa-
kengässä, joka on suunniteltu 
nimenomaan suomalaiseen 
jalkaan, joka on useimmiten 
hieman leveähkö.

Kari kertoo, että huopakenkä 
sopii henkilöille, joilla on isot tai 
leveät jalat. Samoin jalat, jotka 
helposti palelevat sekä myös 
turvonneille jaloille.

- Myös monet diabeetikot ovat 
tykänneet huopakengistä, kun ne 
ovat todella helpottaneet kävelyä 
ja muuta olemista. Huopakengät 
ovat niin huomaamattomat ja 
samalla lämpimät jalassa. 
Kannattaa poiketa Mascotissa 
tutustumassa huopakenkiin, joita 
löytyy niin naisille kuin miehil-
lekin. Koot ovat 37-46, väreissä 
löytyy musta ja tummanharmaa, 
Kari sanoo.

Huopakenkä on sopiva ja 
järkevä joululahjaideakin. 
Niitä löytyy nauhoilla ja 
tarroilla erilaisia malleja, 
Kari esittelee.
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Lämmin kiitos teille ihanat orimattilalaiset!
VUOSI 2018 lähenee loppuaan ja ensim-
mäinen 6 kk kaupungin palveluksessa 
on osaltani hoidettu. Tämä puoli vuotta 
on opettanut minulle paljon, mutta toivot-
tavasti olen opettanut myös kaupungille 
jotain.

KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖÄ ei kaupun-
gista ole ennen ollut. Toimenkuvani on 
laaja ja olen pyrkinyt olemaan roolissani 
se toimeenpaneva voima, joka vie omalta 
osaltaan asioita kaupungissa eteenpäin. 
Kaupungissamme on mahtavia ihmisiä ja 
yrityksiä. Uudistumistahto on kova, mutta 
vielä moni hakee suuntaviivoja toimin-
tansa kehittämiseen. Nämä suuntaviivat 
löytyvät varmasti tiiviillä yhteistyöllä ja 
avoimella vuorovaikutuksella.

NYT KAUPUNKI ja elinvoima panostaa 
erityisesti markkinointiin ja viestintään. 
Vuoden 2019 alusta keskitytään omien 
kaupunkilaisten hyvinvointiin, potentiaa-
listen asukkaiden houkutteluun, matkai-
lun piristämiseen ja nykyisten ja uusien 
yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön. 
On aika kertoa koko maailmalle, että 
Orimattila on upea paikka elää ja yrittää!

VUONNA 2018 on opeteltu uuden 
elinvoima- ja teknisen organisaation 
toimintamallia. Ensimmäistä kertaa 
elinvoima ja yritykset ovat vahvasti 
ja täysipainoisesti edustettuna myös 
teknisellä toimialalla. Toivottavasti tämä 
yhteistyö alkaa pian näkyä myös yrityk-
sille, ja saamme sujuvoitettua asiointia 

ja helpotettua byrokratiaa. 

HENNAN OSALTA nyt on konkretian 
aika. Näkyvää tekemistä, aitoja tekoja 
ja juurtuneita toimintamalleja. Tavoittee-
na on saada Hennassa testatut hyvät 
toimintamallit käyttöön koko kaupun-
gissa. Energiatehokkuus, ympäristöys-
tävällisyys, yhteisöllisyys ja innovointi 
on tervetullutta kaikkialla kaupungissa.

 
JATKETAAN ENSI vuonna yhteistyötä 
entistä tiiviimmin ja tavoitteellisemmin! 

Jouluna ladataan akkuja ja ollaan lä-
heisten kanssa.

Rauhallista joulua ja paljon uutta ke-
hittämisvirtaa vuodelle 2019!

Kiitollisesti, 
Jenni Tolvanen

Kehittämispäällikkö
Elinvoimapalvelut

- 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

Inva-paikka Kehräämölle?
Toimittajaa napattiin hihasta kiinni ja kysyttiin, miksi ei 
Kehräämöllä ole inva-paikkaa pääoven lähellä? Sinne on 
vaikea päästä, jos tarvitsee pyörätuolia.

Aiheellinen kysymys, jonka Kehräämö hoitanee kuntoon.
Toimitus

Käsityönäyttely Pitsituvalla
Orimattilan Kehräämöllä, Heinämaan Pitsituvassa, Hellevi 
Hyvösen käsityönäyttely jatkuu 17.12. saakka. Esillä nypläyksiä 
eri muodoissa. Avoinna ti-pe 11-17, la 10-14. Vapaa pääsy.

Tammikuussa taas
tavataan - 16.01.!
Silloin on uudet jutut 
ja uudet kujeet. Aina
mukavaa meininkiä!
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Ennakkotilaajan etu!!
Kun tilaat joulukukkasi 18.12.
mennessä, saat yllätyslahjan!!
Silloin vältyt jonottamiselta ja tilauksesi on valmis
noudettavaksi sovitusti. Yli 100€ tilauksiin kotiin-
kuljetus veloituksetta. Koskee myös verkkokaupan
tilauksia. (Orimattilan alueelle, myös Artjärvi)

Jouluna palvelemme: 17.-23.12 klo 9-18
 24.12. klo 9-12
 25.-27.12. suljettu

Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu Diia Oy

Hyvää Joulua ja Kiitos kuluneesta vuodesta!

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

Liikkeemme aukiolo-
aikojen ulkopuolella 
palvelemme hautaus-
asioissa 044 9746132

Meiltä Diiasta saat:

  uutuudet, sekä
  kaunista lahjatavaraa.

SEPPÄ KALLEN TONTTUPAJA
La 15.12. ja su 16.12.
Päärniläntie 169,  Niemenkylä  Orimattila
Tonttupaja on avoinna  la 15.12. klo 10 – 15  
ja su 16.12. klo 10 – 15
Tervetuloa, jouluisille ostoksille Niemenkylään.
Käsitöitä, leivonnaisia, joululahjoja, sepän töitä, 
pajasinappia. Tönnön Myllyn tuotteita, himmeleitä, 
hunajaa, puukkoja, moottorisahatöitä, koruja
arvontaa, kukkia, Aloe vera tuotteet, joulu-
musiikkia ym. Vapaa pääsy. Buffetti ym.
Lisätietoja: Pertti Oksanen mp. 0400 459222

Joulumieltä
Orimattilassa!

Järjestäjä: Suvi Kotkavalkama

Orimattilassa on paljon van-
huksia, joilla joulu voi olla yk-
sinäinen syystä tai toisesta; 

kenties osastohoidossa, 
omaiset asuvat kaukana, tai 
läheiset ovat muuten vaan 
poistuneet elämästä. Jouluna 
olisi hyvä muistuttaa myös 

heitä siitä, että aina on joku, 
joka välittää. Mikä ihanampi 
tapa, kuin joulutervehdys!

Kerätään siis joulukortteja 
toimitettavaksi yksinäisille 
vanhuksille, ja muille joulunsa 
yksin tai muuten hankalassa 
tilanteessa viettävälle piris-
tykseksi!

Kortteja kerätään 26.11-
18.12.2018 välisenä aikana, 
ja ne toimitetaan vastaanot-
tajille 20.12.2018. Tuo siis 
oma tervehdykseksi (itsetehty 
tai ihan valmis ostettu kort-
ti) S-marketissa sijaitsevalle 
Ärrälle, josta löydät korttien 
keräyspisteen! Pistetään jou-
lumieli kiertämään! Muista 
laittaa tervehdykseen myös 
nimesi, tyylillä ”Toivoo: XX”.

Joulumieltä Orimattilassa! 
löytyy facebookista.

Korttitulvaa odotellen,
Suvi

Joulunavaus vaisu…

Joulupukilla
on kavereita

Marengissa oli joulupukilla paljon kavereita. Kaikki ovat olleet kilttejä.

Orimattilan kauppojen jouluna-
vaus 17.11. sujui aamulla varsin 
nihkeästi, kun ilmeisesti moni vie-
lä nukkui kello 10 aikaan. Silloin 
joulupukki kiersi Kehräämöllä.

Päivällä alkoi porukkaa jo ol-
la K-Supermarketin ja Kärrytien 
nurkissa ja varsinkin S-Marketin 
kauppakeskuksessa joulupukil-
la oli vilskettä, kun piti kiikuttaa 
kaikille karkkia.

Joulupukki on vaan aina niin 
suosittu, vuodesta kolmanteen.

Ehkä yksi syy vaisuun jouluna-

vaukseen oli myös se, kun monet 
erikoisliikkeet eivät panostaneet 
niin kuin menneinä vuosina. Voi 
olla uudenlaisen konseptin ra-
kentamisen aika? Yksistään 
joulupukki ei jaksa vetää, vaan 
kauppojen joulunavaukseen tulee 
saada enemmän toimintaa. Tänä 
vuonna esimerkiksi Kehräämö 
ja sen putiikit eivät panostanut 
lainkaan joulun avaukseen. Toki 
kynttiläpajalla oli omat joulujut-
tunsa, joten kiitos siitä.

Reijo Välkkynen K-Supermarketissa joulupukki piipahti vartin. S-Marketissa jaettiin karkkia kassan jälkeen.

Joulupukki bongattiin myös ulkona. Perheen pienimmät olivat innoissaan, kun 
joulupukki oli jo nyt liikkeellä.
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  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Palvelemme teitä
ma-pe 7.00-17.00

Tervetuloa
ostoksille!

SÄHKÖASENNUSTYÖT AMMATTITAIDOLLA!

-monitoimityökalut

-käsivalaisimet ja otsalamput

SISUSTUSVALAISINUUTUUDET JA TARJOUKSET

Tosi
miehille

kunnon

lahja!

Sytytä kaupungin
kauneimmat jouluvalot!

SÄHKÖTARVIKKEIDEN VARASTOMYYNTI

Meiltä ABLOY
CLASSIC
avain 7€

KYNTTELIKÖT
alk. 10€

VÄLTÄ VESIJOHTOJEN
JÄÄTYMINEN - MEILTÄ

SULANAPITOKAAPELIT

LAUANTAINA 15.12. liike
avoinna klo 9.00-13.00
Tervetuloa JOULUKAHVILLE!

PUKINKONTTIIN LAHJAIDEOITA!

Kauniit PAPERITÄHDET 20€alk.

13€

Sähköistetty
METALLI-

TÄHTI
eri värejä

alkaen

MUISTA
TUNNELMA-

VALOT!
19 €

VahvaTassu

VahvaTassu

Kärrytie 6. puh. 044 796 0532

KOIRIEN KYNSIENLEIKKAUSPÄIVÄ
LA 15.12. KLO 9 - 14

VahvaTassu, Laumanhenki ja
Pakkaspoika järjestävät eläinten

JOULUKULKUEEN
torstaina 20.12. klo 18-19

Lähtö Vahvatassun pihasta, josta kulkue 
matkaa Kehräämön sisäpihalle. 

Glögitarjoilu.
Tule mukaan rakentamaan

ihanaa jouluperinnettä!
 Joulun aukioloajat: ma-ke 24.-26.12. suljettu.

ma 31.12. klo 10-15, ti 1.1. suljettu.

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

Muista helppo
lahjaidea.

torstaina 13.12.
Perinteinen
JOULURUOKA-
TARJOILU
12.90€

Cafe’ Misako

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

Kynttiläuinti
saattelee taas uimarit joulun tun-
nelmaan 19.12.2018. Jouluisesta 
uintihetkestä voi nauttia klo 16-21, 
klo 14-16 uimahalli on suljettuna. 
Vapaa pääsy ja vesiliikuntahetken 
kruunaa piparit ja mehut/glögit 
uimahallin kahviossa. Järj. Ori-
mattilan kaupunki, liikuntapalvelut

Joulukisa ratkesi -
Osku-tonttu löytyi

Tämän vuotinen Orimattilan kauppojen jouluna-
vaukseen liittyvä joulukisa tuotti hieman päänvai-
vaa muutamille naispuolisille osallistujille. Kaikki 
kohteet eivät olleet ihan tuttuja, mutta siinä oli 
sitten kyselty perheen miesväeltä tai kavereilta 
neuvoja missä Osku luurailee.

Tänä vuonna Osku-tonttu seikkaili yksin, 
kun Kimi-tonttu lähti muille maille vierahille. 
Sitten vastaukset joulukisaan: Ensimmäisessä 
kuvassa Osku tankkasi ABC:llä. Kuvassa 2 oltiin 
naamataulussa Megamyynti Areenalla. Se olikin 
kaikista visaisin, sillä moni veikkasi ravirataa, 
kotieläinpuistoa ja Vironmäen talli oli yhdessä 
vastauksessa. Sitten Oskulla otti pumppuun ku-
vassa 3 terveysasemalla. Kuva 4 kiikutti Maata-
louspirkan pihaan, jossa terassilautoja syynättiin. 
Kuvassa 5 oltiin menossa syömään Nikke Areenan 
ruokapaikkaan.

Tärkeintä ei ollut tietää kaikki oikein, vaan 
osanotto, joka takasi osallistumisen arvontaan.

Joulukisan arvonnan voittajat sekä yritys, 
josta saapi oman voittonsa noutaa:
Hiusmuotoilu EijaS, lahjapussukka, Maija-Sisko 
Haapasalo
Korutasku, kaiverrettu kello, arvo 58€, Orvokki 
Kaira
Hotelli Teltta, sateenvarjo, Minna Laaksonen ja 
Arvo Hyvärinen
Akku ja Varaosa, 30€ lahjakortti, Otto Peura

Orimattilan Hairlekiini, 20€ lahjakortti, Lilli 
Hakkarainen
Kynttiläpaja, tuotepaketti, arvo 60€, Eero Laine
K-Supermarket, tuoresuolattu joulukinkku, 
Leena Nieminen
Kahvila Kuumakuppi, 3 kiloa kahvia, Eila Hietanen
Salon Korjaamo, pesukortti, 3xparaspesu, Elisa 
Kraus
Orimattilan Näkökeskus, lahjakortti 50€, Veijo 
Salminen
Kukkakauppa Diia, tuotelahjakortti 50€, Anssi 
Rossi
Värisilmä, lahjakortti – käytävämatto, Pekka 
Anttonen
Pitsitupa, nypläyskirja, Saimi Mäkelä
Alfa Mover, lahjakortti 30€, Miikka Rantanen
Gym23, lahjakortti 30€, Veijo Suvanto
VahvaTassu, 2x15€ lahjakortti, Ira Järvelä ja 
Saila Luukkanen
Käsityövakka, kynnysmatto, Terttu Pihkala
Sähkösennus, lahjakortti 30 €, Anneli Syrjäläinen
Hellimö, 1 x suolahuone 2 hengelle (40€), Raija 
Veijalainen
Ravintola Tehdas, 2 kpl lounaslahjakorttia, Pauli 
Seistilä ja Soili Jantunen
Kirpputori Piparuuti, 2 kpl myyntipöytä a’ 28€, 
Simolan perhe
Kiitos kaikille lahjoittajille ja joulukisaan 
osallistuneille!

Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Osku-tonttu kiittää kaikkia osallistujia. Kuponkeja palautettiin hurrrja määrä. Ensi 
vuonna Osku meneekin maastoon, ja pitää tietää missä jäbä luuraa…
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Löylykauha syöpyi puhki

Pitäisikö olla
huolissaan?

Kuvassa oleva löylykauha on ennenkin ollut esillä tämän lehden 
palstoilla. Silloin ihmeteltiin sitä, että mitä on ja mistä syntyy 
valkoinen töhnä löylykauhaan? Siihen ei kukaan vaivautunut 
vastaamaan.

Kauha on metallia ja se makaa pääsääntöisesti saunassa muo-
viämpärissä, jossa on Orimattilan vesijohtovettä. Löylykauha on 
aikanaan saatu lahjaksi ja sen puuvarressa lukee ”rento”. Tuotetta 
myydään ihan yleisesti eri tavarataloissa, joten ei sen nyt ihan 
pilipali pitäisi olla.

Löylykauha on maannut vedessä jo niin kauan, että siihen 
puhkesi reikä pariin kohtaan ja nyt se vuotaa. Sinänsä siitä ei 
ole harmia, sillä nopea kädenliike saa kyllä kauhasta riittävästi 
vettä kiukaalle.

Tässä ihmetyttää se, että mikä saa aikaan reaktion, että me-
tallinen kauha ja Orimattilan juomavesi keskenään aiheuttaa 
valkoisen töhnän, joka syövyttää reiän kauhaan? Kauha lienee 
alumiinia, koska se ei ole ruostunut?

Kyseessä on siis vesijohtovesi, jota käytetään myös juomavetenä. 
Nyt kysymys kuuluu, pitäisikö olla huolissaan? Joku terveysvi-
ranomainen voisi asiaa tutkia ja antaa lausuntoa?

Löylykauhan saa tutkittavakseen, jos asia kiinnostaa. 
Reijo Välkkynen

Löylykauha syöpyi ja vuotaa. Se vetelee siis jo viimei-
siään saunassa. 

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

Annetaan yhdessä
Hyvä Joulumieli
 Tulostavoite on n. 2 000 
000 euroa, jonka avulla 
jaetaan 70 euron arvoisia 
lahjakortteja kaikkiaan 
28000 perheelle.

Suomen Punainen Risti 
ja Mannerheimin lasten-
suojeluliitto järjestävät 
keräyksen yhdessä Ylen 
aamu-tv:n, Yle Radio Suomen ja Radio Vegan 
kanssa.

Lahjoita Hyvä Joulumieli -keräykseen
Osallistu keräykseen hyväjoulumieli.fi -sivustolla 
tai lahjoita puhelimitse, tässä ohjeet:

Lahjoita 10 €. Soita numeroon 0600 16555
Lahjoita 10 €. Lähetä viesti HJM numeroon 16499

Joulun sanoma on 
Pertillä sydämessä

”Älkää pelätkö. Minä ilmoitan teille ilo-
sanoman. Teille on syntynyt Vapahtaja”

Joulun sanoma. Enkelien ilmoitus. Kaikelle 
kansalle. Myös meille.

Oheisen tekstin Pertti Laaksonen kir-
joitti, kun Extraa-lehti kysyi, miten Pertti 
valmistautuu jouluun ja mikä häntä siinä 
koskettaa? 

Pertti tunnetaan Orimattilassa. Hän on val-
mis auttamaan ja tekee aloitteita asioitten 
parantamiseksi, ollaan sitten kylien tai koko 
Orimattilan asioitten puolesta.

- Lastenlasten, Veikon ja Einon, päiväkodin 
joulujuhla johdattaa jo joulutunnelmaan. 
Kauneimmat joululaulut ovat vuorossa 

sunnuntaina 16.12. Heinämaan Rukous-
huoneella. Siellä lauletaan myös Pertin 
oma kaunein joululaulu, joka on ”Heinillä 
härkien kaukalon”.

- Oma jouluni rakentaminen jää kyllä 
ihan jouluviikolle. Vaimoni Liisa tekee jo 
jouluvalmisteluja. 

Pertti kertoo, että joulukuusi on lasten-
lasten kanssa katsottu. Se piti jo hyvissä 
ajoin varmistaa ja kuusi löytyi oman lam-
maslaitumen ja naapurin rajaojan vierestä.

- Kaksospojat ovat olleet joulukuusesta 
innoissaan, ja se on oikein etukäteen kuvattu. 
Kuusi haetaan aikoinaan kotiin. 

Joulusauna
vie perinteisiin

Joulun vietto Laaksosilla alkaa Turun jou-
lurauhan julistuksesta ja joulusaunasta. 

Sitten kirkkoon aattohartauteen.
- Joulusaunassa on käytössä vihta, joka 

on tehty Pelkosenniemen koivuista, vaimon 
kotipaikalta. Tunnelmaa antaa joulusauna-
terva, jota heitetään kiukaalle löylyveden 
mukana.

- Kirkosta tultua luetaan jouluevankeliumi, 
ja sitten joulupöytä kutsuu. Liisa valmistaa 
lähes kaiken itse: laatikot, rosolli, kinkku… 
Varsinkin perinteinen tuuvinki on Pertin joulu-
pöydän suosikki, ja sitä hänen oma äitinsäkin 
jo aikanaan valmisti. Tuuvinki on imelletetty 
perunalaatikko orimattilalaisittain sanottuna. 
- Ehkä joulupukkikin tavataan lasten luona. 
Vielä se on avoinna.  Lasten tekemät pikku 
lahjat ilahduttavat mummoa ja vaaria.

Pertillä ja Liisalla on kolme lasta, kaksi 

poikaa ja tytär. Lastenlapsia on kuusi, joista 
on viisi poikaa ja yksi tyttö.

Joulukirkko kutsuu jouluaamuna. Sen jäl-
keen on rauhallista joulun viettoa. Käydään 
lasten luona tai lapset perheineen saapuvat 
mummolaan.

- Toivottavasti jouluna on lunta, joka aina 
kauniisti juhlistaa Vapahtajan syntymäjuhlaa, 
Pertti toteaa.

Monessa mukana

Pertti on syntyperäinen orimattilalainen 
ja asuu Sepänjoella lapsuuskodin maalla. 
Kaikkiaan heitä on ollut kahdeksan sisarusta 
äidin ja isän lisäksi.

- Lapsuuden ja nuoruuden vietin täällä. Ei 
sähköjä eikä aurattuja teitä. Kotona opetet-
tiin työhön ja huolehtimaan pienemmistä. 
Jatkokoulun kauppalinjan jälkeen pääsin 

juoksupojaksi Osuusliike Toukolaan Niini-
koskelle ja kirkolle vuonna 1954.  

- 1957 kävin Perheniemen kansanopiston 
ja sitten sotaväkeen Riihimäelle. Armeija 
vei mukanaan. Valittiin 1959 Ilmavoimiin 
Parolaan lentosähköttäjäksi, sieltä Tampe-
reelle Viestikeskukseen. Jäin eläkkeelle 
Satakunnan Lennostosta 1986.

Sotilasarvoltaan Pertti on kapteeni, evp.
Pertti muutti perheineen takaisin kotipai-

kalle 1988, jonne rakennettiin uusi talo.
Hän oli jo Tampereella seurakuntaneu-

voston jäsenenä ja lastenkotiyhdistyksen 
puheenjohtajana.   

- Orimattilassa valinta kirkkoneuvostoon 
vuonna 1991 ja kunnanvaltuustoon vuonna 
1993 Suomen Kristillisen liiton edustajana. 
Pyyntöjä oli monen puolueen ehdokkaaksi. 

- Perheniemen Opiston hallituksessa joita-
kin välivuosina lukuun ottamatta vuodesta 
1989 ja Mallusjoki-säätiön hallituksessa ja 
puheenjohtajana vuodesta 1996 alkaen. 

Sotaveteraanien hengellisessä toiminnas-
sa ja yhdistyksen sihteerinä 1998 alkaen. 
Myös Heinämaan Rukoushuone on ollut 
sydämen asia. 

Pertti on toiminut paljon inkeriläisten ja 
kirvulaisten kanssa. Hän oli avaamassa ovia 
Perheniemen opiston valtuuttamana rajan 
takana olevaan entiseen Kirvuun vuonna 
1990 sekä vienyt sinne parisen kymmentä 
matkaryhmää. Sota-ajan naapurissa olleet 
inkeriläiset ja Tampereen inkeriläinen vuok-
raemäntä antoivat kipinän Inkeriin. Talkoo-
reissuja ja matkoja myös Inkerin kirkoissa.

Luottamustehtäviä Pertillä on vuosien saa-
tossa ollut lukuisia. Tässä pähkinänkuoressa 
vielä muutamia:

- Kaupunginvaltuustossa on menossa 7. 
kausi. Osan aikaa kaupunginhallituksessa, 
sekä perusturva- ja kutsuntalautakunnas-
sa. Parhaillaan olen Orimattilan edustajana 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän 
valtuustossa.

Seurakunnan puolella Pertti on ollut vuo-
sia kirkkovaltuutettuna ja kirkkovaltuuston 
puheenjohtajana jo 16 vuotta. Mainittakoon, 
että hänet on valittu vuodesta 2016 alkaen 
Tampereen hiippakunnan hiippakuntaval-
tuustoon neljäksi vuodeksi.

Hän on tutkinut ja kirjoittanut muun muassa: 
Orimattilan miesten taistelutiet, sota-ajan 
kokemuksia, kotiseutututkimuksia sekä 
opiston, inkeriläisten ja karjalaisten vaiheista.

- Olen kaikista tehtävistäni ja saamastani 
luottamuksesta kiitollinen. Toivotan kaikille 
rauhaisaa joulun aikaa. Pidetään toisistamme 
huolta, Pertti sanoo hymyillen.

Reijo Välkkynen

Heinämaan Rukoushuone on Pertille tärkeä paikka.
- Tämä opettaja Severi Kantolan maalaama alttaritaulu kuvaa elämää 
Heinämaalla. Siinä on pitsinkutojan ja puuastiantekijän perhe kuvattu-
na, Pertti esittelee.

“ Olen kaikista tehtävistäni 
ja saamastani luottamuk-
sesta kiitollinen. Toivotan 

kaikille rauhaisaa joulun aikaa. 
Pidetään toisistamme huolta.
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Rauhaisaa Joulumieltä ja

Onnea Vuodelle 2019

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

(03) 777 2700

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

Rentouttavaa joulunaikaa sekä
Onnellista uutta vuotta 2019!
toivottavat Hellimön tytöt:
Emma, Mirva, Janita, Johanna, Satu ja Piia
Pakaantie 1, Orimattila
www.hellimo.fi  044-3773017 www.orimattilanputkityo.fi 

Orimattilan
Putkityö Oy

Kenkätalo 
MASCOTTI Topintie 2

www.omkk.fi

Hyvää Joulua ja
onnellista uutta vuotta kaikille!

Kiitos asiakkaille kuluneesta vuodesta.
Toivottaa Eve Kauneushoitola Evestä

ORIMATTILAN SÄHKÖ- JA KONEHUOLTOKESKUS

KODINKONEHUOLTOA AMMATTITAIDOLLA
P. 0504435245

Orimattila, puh. 040 546 3076
KIINTEISTÖ KANE

Uutta! Rentoutusvalmennusta ja
järjestän Mindfulness-päiviä ryhmille

Kauneushoitola Eve T:mi

Edelleen teen
peruskosmetologin töitä
         Kysy lisää:
   040 567 3614

Uutta Orimattilassa:

Mindfulnessia ja rentoutusvalmennusta
- Kävin vuonna 2017 Leena 
Pennasen vetämän mindful-
ness -peruskurssin, joka kesti 
koko vuoden. Se oli puhutteleva 
ja koskettava kurssi, josta sain 
paljon uutta tietoa ihmismielestä, 
kertoo Eve Johansson, joka on 
tuttu Kauneushoitola Evestä.

- Innostuin mindfulnessistä niin 
paljon, että haluan jakaa tietoa 

muillekin ja auttaa kanssakul-
kijoita.

- Vaikka ihminen on fyysisesti 
läsnä, niin usein mieli seikkai-
lee ja ahkeroi menneessä ja 
tulevissa asioissa. Mindfulness 
auttaa ja opastaa hyväksymään 
menneet ja olemaan läsnä juuri 
tässä hetkessä.

Eve kertoo, että tutkimusten 

mukaan ajatuksistamme 80 % 
on menneisyydessä, 15 % tulevai-
suudessa ja 5 % nykyisyydessä.

- Hyväksy itsesi sellaisena kuin 
olet. Tämä hetki on juuri se mis-
sä me nyt ollaan. Menneisyys on 
mennyt ja tulevaisuus tulee sitten 
ajallaan, Eve tietää.

- Onko sinun vaikea rentoutua 
ja rauhoittua, tai onko sinulla uni-

vaikeuksia? Tai hallitsevatko ki-
vut ehkä elämääsi? Mindfulness 
opastaa kaikkeen keskittymiseen, 
kotona, työssä, harrastuksissa, 
parisuhteessa. Se auttaa estä-
mään tai ottamaan etäisyyttä 
negatiivisiin tunteisiin ja asioihin.

Eve on valmistunut myös rentou-
tusvalmentajaksi, joten hän tar-
joaa nyt monipuolista osaamista 
mielenhallintaan ja rentoutukseen.

Rentoutusvalmennus pystyy 
hoitamaan esimerkiksi sosiaalista 
pelkoa, stressiä, esiintymispel-
koa sekä tupakointi-, paino- ja 
uniongelmia yms.

- Itse paino-ongelman kanssa 
kamppailevana olen saanut hyvän 
avun rentoutushoidosta.

Even tavoitteena on päästä 
vetämään ryhmiä, joissa esi-
merkiksi laihdutusta hoidetaan 

mielenhallinnalla. Hänen mieles-
tään jokainen liikakilojen kanssa 
kamppaileva kyllä tietää miten 
pitää syödä, joten yksistään se 
tieto ei välttämättä vie toivottuun 
lopputulokseen.

- Järjestän ensimmäisen min-
dfulness -tapahtuman sunnun-
taina 20. tammikuuta 2019 klo 
11 alkaen Wanhalla amiksella 
Suvi Suomi-Sallisen joogasalissa.

Tavoitteena on saada kokoon 
6-10 henkilön ryhmä, ja silloin 
tehdään myös rentoutushoitoa. 
Otan ennakkoilmoituksia 15.1. 
mennessä numeroon 040 567 
3614 ja kerron lisää tapahtumasta.

- Mindfulness sopii kaikenikäi-
sille, lapsista aikuisiin. Kannattaa 
tulla tutustumaan ja saamaan sitä 
mielenrauhaa, joka meille kaikille 
on se paras juttu!

Mielenhallinnassa ollaan tietoisesti läsnä. Tässä ollaan Kalliojärvellä 18. marras-
kuuta ja nautitaan väreistä, auringosta ja luonnon äänistä. Mieli iloitsee kaikesta!

Tango-
kuninkaalliset
Orimattilan
kirkossa

Orimattilalainen tango-
kuningas Teijo Lindström 
esiintyy Orimattilan 
kirkossa yhdessä tango-
kuningatar Aino Niemen 
kanssa 13.12.

Torstaina 13.12. kello 19 tan-
gokuningas Teijo Lindström 
esiintyy Orimattilan kirkossa 
yhdessä tangokuningatar Ai-
no Niemen kanssa ”Joulun 
Tähdet” -konsertissa. Konser-
tin pianistina säestää Mika 
Heinonen.

- Saimme laulaa joulukon-
sertin Orimattilassa myös 
viime vuonna ja silloin jo 
ajattelimme, että tästä teh-
dään perinne. Konsertti on 
jälleen täynnä rakkaimpia 
joululauluja, joten luvassa 
on tunnelmallinen ilta kau-
niiden joululaulujen parissa, 
Teijo kertoo.

Liput 25€ tuntia ennen 
ovelta.
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ANNA LAHJAKSI
LIIKUNTAA 

Kehräämö, Orimattila
www.gym23.com

Kehräämö, Orimattila
www.alfamover.fi

ja terveyttä vuodelle 2019!
Tarjoukset voimassa 23.12.2018 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!

Toimimaton suolisto 
    …ja perästä sitten kuuluu
Valitsin juttuni aiheekseni suoliston, ja siitä 
aloitan aina ravinto-ohjaukseni asiakkai-
deni kanssa.

Pidän todella paljon sanonnasta ” suolisto 
on ihmisen toiset aivot”, sillä se pitää täy-
dellisesti paikkansa. Toimimaton suolisto 
estää ravintoaineita imeytymästä ja saa 
muutenkin meidät voimaan huonosti.

On paljon ihmisiä, jotka kärsivät selittä-
mättömistä vaivoista. Monet vaivoista voivat 
johtua juuri suolisto-ongelmista. Oireiden 
kirjo saattaa olla todella laaja, esimerkiksi 
ilmavaivat, turvotus, ummetus, löysät ulos-
teet, imeytymishäiriöt, painonmenetys tai 
vaikka ylipaino, vajaaravitsemus, väsymys, 
päänsärky, allergiat ja ruokahimot tai muut 
selittämättömät vaivat.

Ravintoaineiden imeytyminen verenkier-
toon tapahtuu pääasiassa ohutsuolessa. 
Ei varmasti ihan heti tule mieleen, että 
ohutsuolemme on yli 4 metriä pitkä ja ra-
vinnon kulku ruuansulatuskanavamme läpi 
kestää noin vuorokauden. Ei siis ole ihan 
sama millaista ruokaa syömme ja miten 
suolistoamme hoidamme.

Paksusuolessa ei erity enää ruoansula-
tusentsyymejä, mutta paksusuolen runsas 
bakteerikasvusto hajottaa vielä osan ra-
vinnosta ja osallistuu tiettyjen vitamiinien 
valmistukseen. Siksi bakteerikasvuston 
määrällä ja laadulla on suora yhteys ter-
veyteemme ja hyvinvointiimme - ja sitä 
kautta koko immuunipuolustukseemme.

Olen suositellut nauttimaan maitohap-
pobakteerivalmisteita, joilla oikean ruoka-
valion lisäksi korjataan ja normalisoidaan 
sekä rakennetaan hyvää bakteerikantaa 
suolistossa.

Mitä ei kannata syödä?

Kaikkein haitallisimpia suolistolle ovat 
puhdistetut valkoiset vehnäjauhot ja niistä 
valmistetut tuotteet, kuten erilaiset pullat, 
leivokset, vaalea leipä, pasta ja valkoinen 
sokeri. Totuus on, että sokeri lisää elimistön 
tulehdusherkkyyttä, mikä saattaa altistaa 
suolisto-ongelmille.

Oikea ruokavalio tuo helpotusta vaivoi-
hin ja ruoansulatusta ja suolistoa hoitavia 
ruoka-aineita kannattaa suosia. Näitä ovat 
marjat, hedelmät, käsittelemättömät ha-

panmaitotuotteet, vihannekset ja kasvikset.
On hyvä tiedostaa myös kuitujen merkitys 

suolistolle ja riittävä veden juonti. Joskus 
tarvitaan lisäravinteita, jotta keho saadaan 
auttamaan itse itseään ja suolistoa toimi-
maan paremmin.

Moni saattaa saada jo pienilläkin ruo-
kavalion muutoksilla avun vaivoihinsa jo 
muutamassa kuukaudessa.

Niin, ja liikkuminen kannattaa aina, sillä 
liikunnan lisääminen lisää myös suoliston 
hyvinvointia.

Myönnän, että kaikki tämä vaatii sinnik-
kyyttä ja sitoutumista uuteen ruokavalioon 
ja elämäntapamuutokseen.

Mikäli vaivat eivät ota helpottuakseen, niin 
kaiken takana voi olla laktoosi-intoleranssi 
(maitoallergia, maitoyliherkkyys). Keliakian 
oireet taas voivat olla turvotusta ja erilaisia 
– hyvinkin hankalia suolisto-oireita.

Lupaan, että kaikki minkä teet oman 
suolistosi kunnon eteen, kannattaa. Tiedän 
kokemuksesta suoliston kunnon parantu-
misen ja toimivan ruoansulatuksen tuovan 
hymyn huulille...

Yhteenvetona vielä: Syö terveellisesti ja 
säännöllisesti, nuku hyvin, älä stressaa, liiku 
ja pidä huolta henkisestä hyvinvoinnistasi.

Muista, että aika usein hyvät ravintotot-
tumukset ja elämään suhtautuminen ovat 
verrannollisia terveyteemme.

Terveisin, Ami
ami.jatila.com

Diabetespäivänä kysyttiin:

Mitä jaloillesi kuuluu?
Aiheellinen kysymys meille 
kaikille, sillä jalathan on kaiken 
kantava voima. 

- Onko jaloissasi pistelyä, ki-

helmöintiä, puutumista tai onko 
tunto heikentynyt, kyselivät Ori-
mattilan Seudun Diabeetikot ry:n 
Marketta Pessinen ja Kaarina 

Rakkaudesta 
liikuntaan!

Pakaantie 1,
Kehräämö 2. krs

Hierontaa ja
Intuitiivista hoitamista

Hieronta 75 minuuttia 55 €
CST-hoito 75 minuuttia 50 €

Intuitiivinen hoito 50 €

Varaa aikaa itsellesi
Liisa Kuosa

040 528 8521

Backman kansalaisilta S-Marke-
tissa maailman diabetespäivänä 
14.11.

- Oudot tuntemukset jalois-
sa voivat olla merkki tyypin 2 
diabeteksesta.

Marketta ja Kaarina jakoivat 
tietoa, miten tunnistaa jalkaoi-
reita sekä antoivat ohjeita myös 
terveelliseen ravintoon, mikä 
vaikuttaa verensokeriarvoihin.

Timo Heinonen poikkesi infopisteelle ja hän sai Mar-
ketalta ja Kaarinalta tärkeää tietoa diabetespäivänä.

Hellimö haastaa sinut
hoitamaan itseäsi kotona!
Nyt on enää pari viikkoa jou-
luun ja minä haluan heittää 
sinulle haasteen hoitaa itseäsi 
siihen asti.

Eli jalat kuntoon jouluksi! Tee 
tänä iltana jaloille kylpy, voit 
laittaa kylpyveteen esimerkik-
si merisuolaa, jos tahdot, tai 
pelkkä lämmin vesikin riittää. 
Voit kuoria jalat kylvyn jälkeen 
tai hellävaraisesti raspata jal-
karaspilla tai hohkakivellä. Va-
ro, ettet raspaa liikaa. Lopuksi 
rasvaa jalat jaloille sopivalla 
voiteella. Voit tehdä sen, vaikka 
vasta illalla ennen nukkumaan 
menoa. Hyvä vinkki onkin pitää 
yöpöydällä jalkavoidetta, niin 
se tulee tehtyä joka ilta. Se 
onkin sinulle haasteena tehdä 
nyt joka ilta jouluun asti.

Jalkakylpy ja raspaus/kuo-
rinta olisi hyvä tehdä kerran 
viikossa. Lupaan, että huomaat 

muutoksen jaloissasi jouluna! 
Jos jaloissasi on paljon ko-
vettumia, känsiä tai kynnet 
ovat paksuuntuneet, varaa 
aika jalkahoitoon ja ota sen 
tueksi kotihoito. 

Läheiselle voit ostaa vaikka 
lahjakortin jalkahoitoon joulu-
lahjaksi. Hellimön vastaanotto 
on jouluviikon avoinna ma-pe 
klo 10-18 ja la klo 10-15. Voit 

tilata lahjakortit myös sähkö-
postitse info@hellimo.fi 

Hellimön 10-vuotissynttäreitä 
juhlitaan tammikuussa! 14.-
18.1.2019 meillä on avoimet 
ovet koko viikon ja 17.1. 
tarjolla on kakkukahvit sekä 
iltajuhla. Tervetuloa mukaan! 
Lisätiedot vastaanotostamme.

Emma Malinen
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Joulu juhlista
jaloin…
ja pikkujoulusta kontaten ko-
tiin. Tuo vanha sananlasku 
pitelee aina vaan paikkojaan.  
Kehräämön pikkujouluihin en 
ennättänyt. Siellä oli ollut ihan 
kivaa ja oli kait jokuset nautti-
neet juomaakin. Näin Eetvartille 
annettiin tilannetietoa.

Hieman pitkäksi meni oma pik-
kujoulumatka, kun tuli Tehtaassa 
tuli juhlittua ja Arviitissakin joku 
tietää meikän poikenneen? Jos-
sain vaiheessa olin lyönyt vetoa 
vuoden kaupunkilaisen valinnas-
ta ja ollut edellisvuoden nimen 
puolesta. Hävisin kolme pulloa 
kossua, kun Kallea ei valittukaan 
kolmatta kertaa.

* * *
Ohessa lukijan lähettämä kuva 
matkailuautosta, jolla meni Lato-
lantien ja Sammaltien risteykses-
sä ns. pitkäksi. Oliko kyseessä 
pikkujoulusta kotiin ajelua vai 
muuta touhuilua, joka suisti 
matkailuauton ojaan? Pressulla 
oli auto peitelty tunnistamisen 
estämiseksi.

* * *
Orimattilan Jymy halajaa lu-
mitykkiä ja pyytää kaupungil-
ta avustusta sen hankkimiseen. 
Hieman on nihkeästi suhtaudut-
tu…

Jymyn olisi alun perin pitä-
nyt esittää kaupungille, että 
lumitykkiä tarvitaan Hennaan, 
jonne tehdään hiihtolatuja ja 
laskettelurinne. Heti olisi tullut 

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

JAKELUHÄIRIÖT

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

n. 10.500 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
16.1.2019

Hyvää
joulua
kaikelle
kansalle!

torstaisin klo 17-19.
3. krs. Pekka

Löytty 040 322 1780

SUOMI-
TIKKAA

Kehräämöllä

Tehtaan perinteinen joululounas
keskiviikkona 19.12.
ja torstaina 20.12.
klo 10.30-14.30
18,50€
Tervetuloa!
ravintolatehdas.fi

Tehdas sulkee ovensa Joulun ajaksi 23.-26.12
Rauhallista Joulua!

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

NYT TÄYSIN VALMIINA!

Tilaa uusi hirsikoti vaivattomasti
Toteutamme sinulle täysin valmiin hirsikodin yhdellä ainoalla 
sopimuksella. Kerro meille rakennuspaikka, me hoidamme kaiken.

REIPASTA VUOTTA 2019!!!!

positiivinen päätös lumitykin 
hankkimisesta. Ämmäntöyrään 
maastot alkaa olla nääs historiaa. 
Pikkuhiljaa kaikki toiminnot siir-
tyvät Hennaan, jonne on pääkau-
punkiseudultakin kiva tulla hiih-
telemään. Siinä olisi bisnesideaa, 
kun Hesan suunnalla ei ole enää 
lunta kuin joskus ja joulukuussa. 
Harmi vaan, kun Nikke Areena 
ei rakentanut palloiluhallejaan 
Hennaan? Heinämaan Harkimo 
voisi vielä tempaista sinnekin?

* * *
Toivottavasti Hennaan raken-
netaan kauppahalli, jonne voisi 
siirtyä ulkoilmakauppiaskin, joka 
hytisten myy vaatteita Säästö-
pankin ja entisen Norden tontin 
välikössä. Ei meinaan ole häävi 
siinä tuulessa päivystää, saati sit-
ten mummojen kokeilla päälleen 
vaatteita, kun ei ole lämpöistä 
pukukoppia. Osa käykin S-Mar-
ketin tuulikaapissa sovittamassa 
vaatteita. Kaupunki voisi tuoda 
joltain lopetetulta koululta jää-
neen luistinkentän pukukopin 
edes jonkinlaiseksi suojaksi 
asiakkaille?

* * *
Kuka kumma on häirinnyt Eet-
vartin Ladan gps-signaaleja? 
Meikän Lada näet saa satel-
liittipaikannusta koko ajan ja 
ei tarvi kuskin olla epätietoinen 
mihin ollaan menossa, vaikka 
ajaisi pikku sumussa. Toivotta-
vasti velineuvostoliittolainen ei 
ole tälläkään kertaa asialla ja 
häiritsemässä rehti kansalaista. 
Onneksi Salon Korjaamolla saa-
tiin yhteydet kuntoon ja Lada 
hohtaa taas loistopesun jälkeen. 

* * *
Oheisessa kuvassa jonotetaan. 
Arvaa mihin? Aivan oikein, siinä 
mennään OK-Hämeenmaan ra-
kentamaan uuteen autopesulaan. 
Nyt ei Orimattilassa pitäisi olla 
likaisia autoja, kun paikkakun-
nalla on peri neljä autopesulaa! 

* * *
- Opetetaanko autokouluissa 

mopopojille missä saa ja missä 
ei saa ajaa mopedilla tai tossu-
mopoilla? Noin kysyy eräs lukija, 
joka tämän tästä törmää mo-
popoikiin Myllylästä Lintulaan 
menevällä puistotiellä.

Nappasi oheisen kuvankin, jos-
ta kyllä saa selvän. Nyt pitäisi 
kotona isin ja varsinkin äidin 

kertoa pojille, ettei mopolla saa 
ajaa kevyenliikenteenväylällä, 
jos sitä ei ole liikennemerkillä 
erikseen sallittu. 

* * *
Joulukuusivarkaita alkaa olla 
liikkeellä. Parempi varoa, ettei 
ainakaan päiväsaikaan liiku 
meillä Heinämaan mettissä 
varkaissa.

* * *
Kaljupäätoimittajan kaveri, tä-
mä entinen elinkeinottelujohtaja 
ja nykyinen kiinteistönvälittäjä 
Kuparinen on sitten saanut 
talonsa myytyä Villikkalan pel-
toaukeilta ja mies on muuttanut 

Järvenpäähän. Tuollainen uu-
tinen tuli puskaradion kautta. 
Eetvartti onnittelee reipasta 
miestä!

* * *
Keskusta nimesi kansanedusta-
jaehdokkaakseen Jukka Mölsän, 
joka on entisen kansanedustaja 
Tero Mölsän poika. Onnea mat-
kaan.

Joskus voisi nimetä taas 
Tero-nimisen, jonka tuntee monet 
laajalti Hämmeen vaalipiirissä. 
Kirkonkylältä on Tero kuskan-
nut pikkutunneilla Eetvartinkin 
monesti kotiin ilopitopaikoista.

* * *
Halmaalla on tiettävästi KSOY 
joutunut purkamaan sähkölin-
jojaan, kun paikalliset tilalliset 
ovat siirtyneet aurinkosähköön. 
Oheinen kuva marraskuun puoli-
välin nurkista, kun sähköasenta-
jat taisivat purkaa jo johtolinjoja 
Sammaliston suuntaan?

Kymenlaakson Sähkö ei vielä 
ole huolissaan, mutta jos au-
rinkopaneelit valtaavat lisää 
mökkejä, mukaan lukien Hen-
nan asuinalue, niin sitten alkaa 
100-vuotiaalla yhtiöllä tutista 
puntissa.

* * *
Joulu alkaa olla jo ovela. Mei-
kä antaa järkilahjan itselleen 
ja hankkii kuntoilukortin Keh-
räämön kakkoseen, jossa on 
se Päijät-Hämeen upein kun-
tosali. Siellä on meinaten kun-
toilupelit ja -vehkeet kohillaan 
sekä mukavaa, aina aurinkoista 
henkilökuntaa.

Ihan on pakko pitää keski-
vartalokin kunnossa, kun sitä 
tarvitaan perinteiseen tasatyön-
töön ja miksei luistelutyylissäkin. 
Ettäs tiiätte.

* * *
Lupsakkaa joulun aikaa. Älkää 
ahmiko taas liikaa.

- Ihminen on sitä mitä hän syö, 
lauloi Juicekin.

E E T V A R T T I

Tossumopopoika vauh-
dissa puistotiellä.

Matkailuauto otti kylkimyyryä Latolantiellä, väärällä 
puolen tietä.

Tässä ollaan menossa kiltisti pesulle, jonottaen.

Sähkölinjoja joudutaan purkanmaan aurinkosähkön 
vietyä markkinat?

Syksyn kylmillä viimoilla on vaatekauppa surkeaa 
ulkosalla. Asiakkaatkin palelevat, kun ei ole lämmintä 
sovituskoppia.
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GLÖGIÄ JA JOULUTORTTUJA
TERVETULOA!

Henkilökuntamme toivottaa Rauhallista Joulua!
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EDULLISEEN 
HINTAAN

4900 5900

KOSTEUSMITTARI 
LASERLINER 
DAMPFINDER HOME

ETÄISYYSMITTARI 
LASERLINER LASER- 
RANGE-MASTER I2 

2390RAPPURALLI

Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00

RADIO MAKITA DMR108B, 
MUSTA BLUETOOTH, 
USB LATAUS

14900

toivottaa

nahkhiir.fi
puh. 0400 711 290

MITÄ…? 
Taasko tuli lisää kohteita?
Mutta ei hätää, sillä me
palkkaamme lisää väkeä,
kun kohteet lisääntyy…

Hauskaa joulun odotusta

Hyvää joulunaikaa ja
antoisaa uutta vuotta!
Uudet jutut ja tuulet puhaltavat,
joten ollaan mukana menossa!
ILMESTYY 2019 – Leikkaa talteen!
16.01. tammikuu
13.02. helmikuu
13.03. maaliskuu
10.04. huhtikuu

15.05. toukokuu
12.06. kesäkuu
10.07. heinäkuu
14.08. elokuu

11.09. syyskuu
16.10. lokakuu
13.11. marraskuu
11.12. joulukuu

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

IDEOITA PUKINKONTTIIN!

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

Lahjaidea
pukinkonttiin:

Värisilmän lahjakortti! 

KÄYTÄVÄMATOT 

Kuusimyynti
pihallamme
17.12 - 24.12.


