
11vuotta

ORIMATTILA - Myrskylä - Pukkila

Orimattilan palvelujen, kaupan, osaamisen ja tapahtumien erikoislehti.
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Sinun jalkojesi parhaaksi
Terveyttä edistävä ja
ylläpitävä jalkahoitola

Jalkahoitola
LEGSIA
Marjo Laine
puh. 040 6692757

Pakaantie 1, Kehräämö  www.legsia.fi
Myös facebookissa: Jalkahoitola Legsia

Katso kuka
voitti, sivu 5

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

JOULU-
KISA
RATKESI

Onnea kaikille!
T: Osku-tonttu

Kiitos kuluneesta vuodesta!
Hyvää Joulua ja
Onnea vuodelle 20211

ORIMATTILAN KANTRIKATSASTUS

SOITA
045 693 3748

Topintie 2B
Orimattila

www.omkk.fi

100% Kotimainen katsastusasema

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

Varaa aikasi: omkk.fi / 045 693 3748

Tervetuloa
Kantri-

katsastukseen!
Iloista 
joulua
ja onnea 

vuodelle 2021

Kehräämön kautta
jouluunkin!
Meiltä löydät
monenlaista,
maistuvaista
pukinkonttiin!

Hellimön

lahjakortti

on toivottu

joululahja!

toivottaa koko
Kehräämön väki

Kukkakauppa ja Hautauspalvelu Diia

Erkontie 11, Orimattila
Joulunajan aukioloajat:
17.-23.12. klo 9-18
24.12. klo 9-12
25.-27.12. suljettu

Muista tilata joulukukat
ennakkoon, jotta varmasti saat
haluamasi ja vältyt jonottamiselta
Kauneimmat
joulun kukat
teille loihtii Diian
osaava henkilökunta,
tue suomalaista
työtä ja oman
kaupungin palveluita.

Toimitamme kukkalähetykset
koko Orimattilan alueelle, sekä Interfloran
kautta kaikkialle, myös ulkomaille.
Verkkokauppamme diia.ekukka.fi palvelee
24/7 ja voit tehdä tilauksen myös soittamalla
044 974 6132 tai sähköpostilla: diia@diia.fi

www.lantmannenagro.fi/orimattila

Maatalous Meriläinen Oy
Vesitornintie 1 ORIMATTILA 03-872 530

Palvelemme ma-pe 9.00-17.00

EDULLISEEN HINTAAN!

9951490

SAMMUTUS- 
PEITE  
120CMX180CM

LÄMPÖ- 
PUHALLIN 
REMKO ELKOMAT 
3,2KW

7900
PINTOJEN 
DESINFIONTIAINE 
1 L MELLERUD

15900

REMONTTI-ÄSSÄ 
A 9L

Osta joulusi Orimattilasta
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Kunnat kuntoon, konsultti!
Kun rahasta on tiukkaa, moni kunta kutsuu poliitikkojen 
avuksi ulkopuolisen konsultin. Suomessa yksi ja sama 
mies on luonut säästölistan yli sataan kuntaan. MOT 
tutki, miten leikkauksiin päädytään ja mitä niistä seuraa.

Tuo on suora MOT-ohjelman juonto, maanantaina 23.11.
Ohjelmassa käytiin läpi, miten konsulttifirma Perlacon 

ja Eero Laesterä kutsuttana häärää kunnissa tekemässä 
säästö- ja sopeutusohjelmia. Pääasiassa konsulttifirma 
teki esityksiä, että kyläkoulut pitää lopettaa ja karsia 
kunnan tarjoamia palveluja. Ja siihen on moni kunta 
retkahtanutkin.

Myös Orimattilassa on paljon käytetty Perlaconin 
”palveluja”.

MOT:n ohjelmassa oli myös asiantuntijoita, jotka taus-
toittivat hyvin, miksi turvaudutaan konsulttien palveluihin, 
kun jostain pitää saada aikaan säästöä. Johtopäätös oli, 
että se on päättäjien vastuun pakoilua.

Vastuu on oltava virkamiehillä ja päättäjillä. Tuollainen 
konsulttifirman kautta tehdyt saneeraukset eivät pelasta 
totuudesta, vaan se vastuu tulee aina kantaa rehellisesti. 
Orimattilassakin.

Konsultti on hyvä isäntä, mutta huono renki, joka voi 
tehdä paljon tuhoa…

Asenne – ammattitaito – johtajuus. Siinä ovat hy-
vän johtajan ominaisuudet. Harva niitä julkisen puolen 
organisaatioissa edustaa.

Yrityspuolella nuo ominaisuudet ovat kaiken perusta. 
Jos kaveri ei niitä hallitse, niin ei ole mitään asiaa olla 
yritysjohtajana.

Kunnan- ja kaupunginjohtajan virka tulisikin olla mää-
räaikainen.

Koululaisten oma vastuu, vai?
Keskiviikkoaamuna 18.11. ajelin aamukasin nurkissa 
renkaitten vaihtoon Salon Korjaamolle. Luhtikyläntie-
tä Heinämaantielle ja siitä Pappilantielle, Puistotielle, 
Viljamaantielle ja sitten Käkeläntietä eteenpäin… Oli 
pimeää ja sateista, katuvalot onneksi lisäsivät näkyvyyttä.

Matkalla tuli vastaan kymmeniä lapsia ja nuoria kävellen 
tai polkupyörällä. Ja 90 prosenttia ilman minkäänlaista 
heijastinta tai valoja polkupyörässä!

Ei voi kuin ihmetellä moista holtitonta menoa ja huo-
limattomuutta. Valistuksesta ei taatusti ole kyse, sillä 
heijastimista ja pyöränvaloista on riittämiin paasattu.

Kenen lapset saavat uhmata kuolemaa pimeässä 
kulkiessaan? Mitä tuumii äiti ja isä, onko oman lapsen 
turvallisuus koulumatkoilla kunnossa?

Erkontie kirkolta Puistotielle on eräitten koululaisten oma 
baana, jossa tullaan 4-5 kaveria rinnakkain välittämättä 
muusta liikenteestä. Autot joutuvat pysähtymään ja anta-
maan tilaa näille lähinnä nuorille uroksille. Olisiko paljon 
pyydetty, että kyseiset oppilaat kulkisivat vaikka kaksi 
rinnakkain eikä koko tien leveydeltä? Voisiko koulujen 
rehtorit avittaa asian perille menoa? Kiitos.

Rauhaisaa joulun aikaa
Tänä vuonna ollaan täysin erilaisessa tilanteessa joulun 
kanssa, kun korona asettaa monenlaisia rajoituksia. Toivot-
tavasti jokaisella on kaikesta huolimatta edes pientä joulu-
mieltä ja kukaan ei jää ihan yksin. Toivottavasti ei kukaan 
juo itseään sammuksiin ja aiheuta onkkaa kenellekään. 
Koronapeikko on väistymässä, kun rokote on tulossa 
apuun.

Ministeri Kiuru totesi 2.12. näin: Koronarokote tullaan 
tarjoamaan kaikille halukkaille, joilla ei ole terveydellistä 
estettä rokotteen ottamiseen.

Hyvin sanottu, että kaikille halukkaille. 
 

Joulun rauhaa. Pidetään turvaväliä ja huolta toisistamme.

Reijo Välkkynen www.olanextraa.fi

Eläinten joulurauhan
julistus 17.12. klo 18
Eläinten joulurauhan julistus on tänä vuonna samaan aikaan kuin 
olisi ollut pappilan puistossa nuotiolla, eli 17.12. klo 18. Korona-
rajoitusten vuoksi joulurauha julistetaan netin välityksellä.

Seurakunnan kotisivuilla on näkyvissä taltiointi joulurauhan 
julistamisesta orimattilalaisesta lampolasta. Lampaat ja lam-
maskoira mukana.

www.orimattilanseurakunta.fi
Siunattua joulun aikaa kaikille!

POPUP MA-KE 10-17
14.-16.12. ORIMATTILA, Erkontie 12.

- Vielä on jouluun viikon verran.
 Minäkin meinaan viikkorahojani 
 tuhlata ihan pikku jouluostoksiin. 
 Onneksi on erikoiskauppojakin
 vielä keskustassa. - Bongaillaan!

Kun käytät Orimattilan
kauppoja ja palveluita,
niin ne säilyvät täällä!OMASTA

Orimattilasta

OSTAN

Tyytyväisyys teknisen toimen
palveluihin on laskenut 33 %

Tässä kuva kolmen vuoden takaa Latolantien pyörä-
tieltä. Lumisohjo pääsi jäätymään ja kipinät sinkoili-
vat monen tiellä liikkuneen suusta.
Parina viime vuonna lunta on ollut vähän ja siksi 
pyörätiet ovat olleet paremmassa kunnossa. (Kuva 
Extraa-lehti).

Elinvoima- ja tekninen toimi-
ala toteutti palvelun laatua 
ja Orimattilaa paikkana asua 
kartoittavan kyselyn. Vastaava 
kysely toteutetaan aina viiden 
vuoden välein. 

-Palvelun laatua piti erittäin tai 
melko hyvänä yhteensä 45 % 
vastaajista, kertoo vt. tekninen 
johtaja Annukka Huisko-Moi-
lanen. 

Pudotus on iso, sillä aiem-
min vastaava prosentti oli 78. 

Kokonaisarvosanan lisäksi 
palvelun laatua pyydettiin erit-
telemään palvelutehtäviin ja 
palvelunlaatutekijöihin. 

-Saimme kiitosta henkilö-
kuntamme ammattitaidosta ja 
asiallisuudesta sekä asioiden 
käsittelyn luottamuksellisuu-
desta, Huisko-Moilanen iloitsee. 

-Kuitenkin tyytyväisyyden 
keskiarvo oli laskenut, eli va-
litettavasti huonona koettujen 
palvelujen määrä on lisääntynyt. 
Heikoimmat arvosanat saimme 
toiveiden huomioimisessa ja 
henkilökunnan kyvystä jous-
taviin ratkaisuihin.

Vastaajissa oli lähes yhtä pal-

jon miehiä ja naisia. Enemmistö 
vastaajista oli 50–59-vuotiaita, 
asui kaavoitetulla alueella ja oli 
käyttänyt palveluita vuoden 2019 
aikana 2–5 kertaa. 

  
Lisää palvelu-
henkisyyttä 

Vastaajat arvostivat Orimattilassa 
rauhallisuutta, terveellisyyttä ja 
yleistä turvallisuutta. Lisäksi ym-
päristön laatua pidettiin hyvänä. 

Sen sijaan suurin osa vastaa-
jista piti kaupungin omistamien 
rakennusten laatua ja liikenneyh-
teyksiä sekä liikenneväylien 
hoitotasoa erittäin tai melko 
huonona. 

Vastauksia käytetään määrittä-
mään seuraavia kehityskohteita 
ja tavoitetasoja. 

-Meille nousi kyselystä kaksi 
selkeää kehittämiskokonaisuutta. 
Haluamme ehdottomasti lisätä 
joustavuutta ja palveluhenkisyyt-
tä, Huisko-Moilanen linjaa. 

-Lisäksi palvelun nopeuden 
lisäämiseen tulee kiinnittää 
erityistä huomiota. Meidän tu-
lee tarkastella prosessejamme. 

- 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 näke-
myksiä ei julkaista. Nimettömänä lähetetyt kirjoitukset hylätään.
Mieluusti mielipiteet sähköpostitse: reijomedia@hotmail.com

Kiitos kiirii Kärrytieltä

Kuumakupin edustalta on kiva katsella jouluvaloja.

Täällä Kuumakupin nurkilla ollaan illan hämärtyessä kahveella ja 
katsellaan kuinka kauniisti kolme puuta on valaistu tien toisella 
puolen Värisilmän kulmauksessa. Asialla lienee teknisen puolen 
pojat.

Siinä kohtaa on kaupungin aluetta, johon entinen kehittä-
misjohtaja Kuparinen touhusi tapahtumapuistoa. Mutta kuten 
tunnettua, niin se aloite hautautui tarkoituksella taas jonnekin. 
Hyvää joulun odotusta tekniseen elinvoimatoimiston porukoille!

Arska ja kaverit

Paremmat valot Lahdentielle
Onko paljon pyydetty, jos lisätään tuntuvasti valaistusta Lah-
dentiellä kirjaston kohdalla? Siinä on todella pimeä paikka 
suojatiellä varsinkin pimeillä ja sateisilla keleillä.

Autoilija joutuu äkkijarruttamaan, kun lähes näkymätön jalan-
kulkija tai pyöräilijä menee tien yli suojatietä pitkin. Orimatti-
lalaiseen tapaan harvalla on heijastinta, saati pyörässä valoja.

Jostain kaupungin tieremonttirahoista voisi nipistää muutaman 
kymppitonnin ja laittaa kirjaston kohdalle kunnon tievalaistus. 
Ennen kuin joku jää siinä auton alle.

Samanlainen pimeä kohta on Lahdentiellä muutamassa 
muussakin suojatiepaikassa. Kannattaa asiasta vastaavien 
käydä itse ajelemassa kyseistä tietä. Jos nyt illalla joskus 
ovat Orimattilassa.

Toivo elää vielä
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Tehtaanmyymälä
Kinnarintie 32, 16230 Artjärvi  ma-pe 9-16, la 10-14 puh. 03 871 460

www.ruskovilla.

Artjärvellä luomuraaka-aineista 

valmistetut vaatteet ja asusteet ovat 

vuoden pehmein ja lämpimin lahjaidea

LAHJAT 
LÄHELTÄ

Rauhaisaa joulua!
- Iloista mieltä
ja lämpöä tupaan,
tonttu toivottaa!
Onnea meille
vuonna 2021!

TAMMIKUUSSA TAVATAAN 13.1. 2021

KORJAUS-
OMPELUA
Erkontie 6, Orimattila,
käynti Tullintien puolelta
Puh. 045-8806650
heli.lahtonen@katsura.fi

Avoinna ti 10-17, ke ja to 9-14. 
Muuten sop. muk.

Katso lisää netistä: www.katsura.fi

Ompelimo suljettu 18.12.20 -6.1.21.

Parturi-
Kampaamo Anne

Lahden
Hiusklinikka

Erkontie 23 Orimattila

Sisäilmamme puhdistetaan Genanon patentoidulla
teknologialla. Laitteet eliminoivat yli 99% sisäilman
hiukkasista, mukaan lukien virukset ja bakteerit.

Tervetuloa turvallisesti!

Anna ihanaa joulumieltä!
Meiltä lahjakortit, hiusjuuritutkimukset,
GHD-kihartimet, joulun tuotepakkaukset
tai Bemer terveyden ja hyvinvoinnin laite!

Trailerikeskuksesta niitä saa:

APU ajoneuvo ihastuttaa!
- Onpa se näppärä ajopeli! Sillähän voi ajella 
vaikka missä, ja se on iso apu liikkumiseen! 
Eikä ajamiseen tarvita ajokorttiakaan, jos 
on syntynyt ennen vuotta 1985.

Tuollaisia kommentteja on kuultu APU 
ajoneuvoista. Nyt niitä on myynnissä Ori-
mattilassakin, kun Trailerikeskus Siikala 
aloitti sähkökäyttöisten APU ajoneuvojen 
jälleenmyynnin.

- Olemme kuulleet Apu ajoneuvoista 
pelkkää hyvää, joten halusimme niitä tänne 
Trailerikeskukseen myyntiin. Ei tarvitse ke-
nenkään lähteä merta edemmäksi kalaan, 
sanoo Antti Siikala.

- Ajopelit tulivat meille marraskuun lopulla. 
Jonkin verran niitä on käyty jo katsomassa ja 
uskon, että ne kiinnostavat kovastikin. Meiltä 
löytyy kahta erilaista mallia. Myöhemmin 
maahantuoja toimittaa uusia malleja.

APU 1200 Solar on perusmalli ilman hyttiä. 
Se on ominaisuuksillaan ihastuttanut koea-
jajia. Ja saanut vain positiivisia kommentteja 
käyttää ja ajaa.

Maksiminopeus on 15 km/h ja siinä on 
portaaton nopeudensäätö. Tekniset mitat 
ovat: pituus 1210, leveys 640 ja korkeus 
1300 mm. Paino 90 kg, kantavuus 155 kg. 
Maksimi henkilömäärä 1. Akun latausaika 
tyhjästä täyteen 6-8 h, toimintasäde 30-40 
km, kääntösäde 2 m.

- Turvalliset sähköiset automaattijarrut, ta-
kavetoinen tasauspyörästöllä, Antti esittelee.

- Moottori on 800W, virtaa säästävä ja 
lähes äänetön. Digitaalimittaristo. Ajopelin 
väri on metallinsininen. Edessä on akustoa 
ylläpitävä aurinkopaneelijärjestelmä.

- Merkki turvallisuudesta, ei ajokorttia, 
LED-valot, helppokäyttöinen automaat-
tivaihteisto, Antti lisää ja kertoo, että nyt 
APU 1200 Solar on tarjolla 2100 euron 
kampanjahintaan. 

Delux 2380 on
kuin pikku auto

Sitten tarjolla on APU 2380 Delux, jossa on 
ennennäkemätön 360 asteinen turvakori 
ainoana maailmassa. Lisäksi sähköikkunat, 
kattoluukku ja takalasi avausmekanismilla.

Myös sisätilojen lämmitys, tuulilasinpyyhin 
+pissapoika, peruutuskamera sekä digitaa-
limittaristo. Mitat: pituus 2380, leveys 1195 
ja korkeus 1585 mm. Nettopaino 315 kg

- Deluxilla on toimintasäde 50-70 km. 
Voi kerralla ajella pidemmänkin reissun, 
Antti sanoo.

- Huippunopeus 45 km/h, joten matka 
sujuu ihan kivaa vauhtia. Moottori on 1500W.

Deluxin lähtöhinta on 6900 euroa. Ajopeliin 
löytyy myös talvirenkaat.

- Takatilassa on tilaa matkustajalle, jo-

ten kyseessä on mukava ajopeli, vaikka 
pariskunnalle!

Lisätietoa ja kuvaa löytyy tällä hetkellä 
parhaiten osoitteesta: https://www.tori.fi/
trailerikeskussiikala

Maahantuoja: VV Group Oy

Perävaunut ja
kuomukärryt

Trailerikeskus Siikala Oy on Agados perä-
vaunujen virallinen maahantuoja jo vuodesta 
2002. Agadokset ovat erityisesti ammatti-
käyttöön suunniteltuja pääosin lavettimallin 
vaunuja. Mallisto on markkinoiden laajin.

Perusmalleja voidaan varustella asiak-
kaan toiveiden mukaan monin eri tavoin, ja 

suurasiakkaille, kuten konevuokraamoille, 
puolustusvoimille ja muille suurten erien 
tilaajille on mahdollista luoda myös täysin 
omat mallinsa.

Trailerikeskuksen tuotevalikoimaan kuulu-
vat myös laadukkaat CLM-alumiinirampit ja 
lastaussillat. Alumiiniramppien kantavuudet 
parina alkavat 300 kg tasolta ja päätyvät 50 
000 kg tasolle. Jokaisella ramppiparilla on 
oma valmistenumeronsa ja kaikki tarvittavat 
hyväksynnät.

- Meiltä löytyy perävaunut, autotrailerit, 
umpikorit.

- Myös Majava-merkin perinteiset kuo-
mukärryt ovat myynnissämme. Tervetuloa 
tutustumaan Trailerikeskuksen tuotteisiin, 
Antti toivottaa.

Hyvä Joulumieli
-keräys aattoon asti
Hyvä Joulumieli -keräys on Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja 
Suomen Punaisen Ristin yhdessä Ylen kanssa toteuttama kerä-
ys kotimaan vähävaraisten lapsiperheiden hyväksi. Keräyksellä 
hankitaan vähävaraisille lapsiperheille ruokalahjakortteja, joilla 
he voivat ostaa ruokaa joulupöytään.

Hyvä Joulumieli -keräys järjestetään vuonna 2020 jo 24. ker-
ran. Keräys alkoi 19. marraskuuta 2020 ja 
jatkuu aina jouluaattoon asti. Tavoitteena 
on tänä vuonna kerätä reilu miljoona 
euroa. Keräysvaroilla lahjoitetaan 21 
000 kappaletta 50 euron arvoista 
ruokalahjakorttia talousvaikeuk-
sista kärsiville lapsiperheille.

Lahjakortit annetaan lapsiper-
heille, joissa on työttömyyden, 
lomautusten, sairauksien, ma-
talan tulotason tai muun kriisin 

vuoksi taloudellisia vaikeuksia. Korttia ei voi anoa eikä hakea, 
vaan se on lahja perheelle. MLL:n ja SPR:n paikallisyhdistykset ja 
-osastot tekevät yhteistyötä paikallisen sosiaalitoimen, diakoniatyön 
ja neuvoloiden kanssa perheiden löytämiseksi.

Keräyksen järjestävät Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen 
Punainen Risti yhdessä Ylen kanssa. Hyvä Joulumieli -lahjakortit 
jaetaan Suomessa asuville lapsiperheille, joilla on vaikea tilan-
ne esimerkiksi työttömyyden, sairauden tai muun kriisitilanteen 
vuoksi. Vuosien varrella keräyksellä on tuettu jo lähes 288500 
perhettä. Lisäksi keräyksen myötä lapsiperheköyhyys on nostettu 
puheenaiheeksi julkiseen keskusteluun ja päättäjien tietoisuuteen.

Hyvä Joulumieli -keräykseen lahjoittaminen:
Nettisivujen kautta: www.donation.securycast.com/hjm

Tai lahjoita Hyvä Joulumieli -keräyksen tilille:
FI33 5780 4120 0801 60  viitteellä 5429
Soittamalla keräyspuhelimeen 0600 16555 (10,01 e + pvm/mpm)

Lähettämällä tekstiviesti HJM numeroon 16499 (10 e), HJM10 
numeroon 16499 (10 e), HJM20 numeroon 16499 (20 e) tai HJM30 
numeroon 16499 (30 e)

Keräysluvan saaja: Suomen Punainen Risti ja Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto ry.

j
a 

HYVÄ JOULUMIELI

- Tämä APU 1200 Solar on helppo ajaa, Antti sanoo. Kuvassa myös 
Delux 2380.
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Metsolankuja 95, 16310 Virenoja

Maatilan puoti
avoinna:
To ja pe 12-17
La 9-15
Puoti auki
jouluviikolla:
su 20.12.  10-16
ma 21.12.  10-18
ti 22.12.  10-18 Hyvää Joulua!

Rauhaisaa Joulumieltä ja

Onnea Vuodelle 2021

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

(03) 777 2700

Erkontie 12, 16300 Orimattila

FYSIKAALINEN HOITOLAITOS

Sinun hyvinvoinniksesi!
Erkontie 20 p. 03 7773860 www. musculus.fi

- terveisin Johanna, Ville ja Kimi
Erkontie 20, Orimattila/co Musculus

       www.arte-laakarit.fi

Mira Hämäläinen p. 040-5010582
Topintie 2, 16300 Orimattila

Tmi Mirtax

Markus
Tuominen
040 823 2426

• PIKAKULJETUKSET
• KUNNOSSAPITOA

Vinkkejä lahjaostoksille...

Ruskovillasta pehmeät
paketit pukinkonttiin
Joululahjaksi Ruskovillan upeat 
luomulaatuisesta merinovillaflee-
cestä Artjärvellä valmistamat ta-
kit ja asusteet koko perheelle. 
Mikromuoviton aito villafleece 
on hengittävä ja joustava luon-
nonkuitu, jossa riittää runsaasti 
värivaihtoehtoja niin miehille 
kuin naisillekin. Tuotekuvaston 
kaikki tuotteet -10% Ruskovillan 
tehtaanmyymälässä Artjärvellä. 
Katso ajo-ohjeet ja aukioloajat: 
www.ruskovilla.fi

Turvallisuutta jouluun
Maatalous Meriläiseltä
Onko kotona ja työpaikalla riit-
tävästi turvavarusteita, jos tuli 
pääsee jostain syystä valloilleen? 
Siinäpä kysymys, johon saadaan 
apua Maatalous Meriläiseltä.

- Suositan joka kotiin sam-
mutuspeitettä, joka on nopein 
apu tukahduttaa alkava tulipalo, 
kertoo Tero Lahtonen.

- Sitten tietty myös jauhesam-
mutin, jolla saadaan myös tuli-
palo nopeasti sammumaan. Jos 
palo on levinnyt jo laajemmalti, 
niin porukat heti ulos ja soitto 
hätänumeroon 112.

Firetechin sammutuspeite on 
tarjolla hintaan 9,95 euroa. Sam-
mutuspeite on kooltaan 1,2 m x 
1,8 m Se täyttää EN3-standar-
disarjan ja EU-direktiivien vaa-
timukset. Materiaali lasikuitua, 
käyttöohjeet suomen ja ruotsin 
kielillä.

Fire24 jauhesammutin soveltuu 
kotikäyttöön useimpien palavien 
materiaalien sammutukseen. Kä-
sisammuttimen käyttölämpöti-
la-alue on -30…+60 °C. Sopii 
käytettäväksi myös veneissä, 
autoissa, matkailuvaunuissa 
ja -autoissa sekä vapaa-ajan 
asunnoissa.

Sammutinpakkaukseen sisäl-
tyy seinäteline. Jauhesammutti-
messa on 5 vuoden painetakuu. 
Hintaan 24,95 euroa.

- Jouluna poltetaan paljon elä-
viä kynttilöitä. Ollaan turvallisesti 
silloinkin!

Tero kertoo myös, että Maa-

talous Meriläisellä uudistuu 
rautapuolella, kun lvi-puolen 
tarvikkeita on lisätty koko ajan. 
Asiakkaiden toivomuksesta.

- Sammutuspeite ja jauhesammutin ovat joka kodin 
turvavälineitä. Ne sopivat myös pukinkonttiin, Tero 
suosittaa.

- Meiltä löytyy kivoja ja laaduk-
kaita joululahjajuttuja, sanoo 
Tuulikki Peura Sähköasen-
nuksesta. Hän laittaa pukin-
pussiin ladattavan valaisimen 
ja monitoimityökalun. Ne sopivat 
kaikille, myös nuorille.

- Ledlenser ja Leatherman ovat 
kumpikin laadukkaita merkkejä, 
jotka kestävät kovassakin käy-
tössä. Matkalle, työhön ja kotiin.

Ledlenser P3R on pieniko-
koinen ja tehokas ladattava 
valaisin pidemmillekin reissuille. 
Teho-painosuhde on vakuutta-
va ja toimintoja joka lähtöön. 
Ainoastaan 42 grammaa paina-
va valaisin tuottaa 140 lumenin 
valotehon. Sopiva ja näppärä 
lahjahintaan 44,90 euroa.

Kestosuosikki Leatherman Wa-
ven uudistetussa Plus-mallissa 
sivuleikkurit ovat vaihdettavat. 

Kahvojen ulkoreunojen terät 
ovat kätevästi avattavissa yhdellä 
kädellä, joka nopeuttaa ja hel-

pottaa työkalun käyttöä. Lisäksi 
lukuisat Waven sisäpuolelta esiin 

käännettävät työkalut laajentavat 
käyttöominaisuuksia. Wavessa 
on todella paljon eri toimintoja. 
Pituus 10 cm ja paino 241 g. Nyt 
lahjahintaan 149 €.

Leatherman Wingman hintaan 
79 €. Se on myös monipuolinen 
apuri vaativampaankin työhön.

Sähköasennuksessa on
valaisevia lahjaideoita…

Ledlenser P3R on näppärän pieni, mutta tehokas!

Leatherman Wave on monen lahjatoive…
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Orimattilan Osuuspankki, bluetooth-kuulokkeet, Kati Järvelä

K-Supermarket, tuoresuolattu joulukinkku, Kari Luukkanen

Maatila-Liha Meronen, lahjakortti 30€, Sari Mäkilä

Niinan Kahvila Kuumakuppi, 4 kg kahvia, Erkki Kyöstilä

Akku ja Varaosa, työkalusarja 39,90€, Anna-Liisa Forsberg

Kukkakauppa Diia, jouluinen tuotepaketti, Leena Nieminen

Orimattilan Näkökeskus, puhdistusainesetti, Hilkka Rauta

Hotelli Teltta, yhden yön majoitus/1hlö, Anneli Tolmunen

Ravintola Tehdas, 2 kpl lounaslahjakortteja:

Mirjami Luukkanen ja Matti Jääsaari

Kirpputori Piparuuti, 2 kpl myyntipöytä

(Piparuuti arpoo myöhemmin remontin jälkeen).

Maatalous Meriläinen, tuotepalkinto, Veli-Matti Tammenlehto

Salon Korjaamo, 3xparaspesu (60€), Katri Kulmala

Hiusmuotoilu EijaS, lahjapussukka, Ulla Monkäre

S-Market Orimattila, herkkukori, Helena Kainulainen

Alfa Mover, lahjakortti 30€, Soili Jantunen

Aroaskel, jalkahoito, lahjakortti, Saila Luukkanen

Gym23, lahjakortti 30€, Jenni Päivähonka

Hellimö, hoitopistelahjakortti 40€, Seija Savukorpi

Sähköasennus, tuotepalkinto, Pekka Avonius

  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Palvelemme teitä
ma-pe 7.00-17.00

Tervetuloa
ostoksille!

-monitoimityökalut

-käsivalaisimet ja otsalamput

Tosi
miehille

kunnon

lahja!

Sytytä kaupungin
kauneimmat ja myös

turvallisimmat jouluvalot!

SÄHKÖTARVIKKEIDEN VARASTOMYYNTI

PUKINKONTTIIN LAHJAIDEOITA!

Kauniit PAPERITÄHDET 18€alk.

14€

Sähköistetty
METALLI-

TÄHTI
eri värejä

alkaen

MUISTA
TUNNELMA-

VALOT!
24€

SÄHKÖASENNUSTYÖT ammattitaidolla

Kaunis Karin 
KYNTTELIKKÖ

Tarjouksessa myös
muita kynttelikköjä

7 LED

Ladattava lasten kiva

- Sopiva myös yövaloksi.

3 kirkkautta, eri hahmoja

PANDA35€ 30€

PÖYTÄVALAISIN
EGLO
- kulta
  ja hopea
lahjahintaan

ELÄINVALO

Joulukisa aiheutti
paljon miettimistä

Diian sidottu kukkakimppu
on suosittu joulutervehdys
Kukkakauppa Diia on tulvillaan 
monenlaisia jouluun sopivia 
kauniita kukkia. Joulu tuo pe-
rinteisten kukkien rinnalle nyt 
myös joulutähdet, amaryllikset, 
jouluruusut, hyasintit ym.

- Meiltä löytyy myös erilaisia 
kukka-asetelmia ja -kimppuja. 
Tämän joulun suosikiksi on nou-
semassa jouluinen kukkakimppu, 
jolla on kiva ilahduttaa ystävää 
tai viedä kotiin kaunistamaan 
vaikkapa joulupöytää, suosittaa 
Susanne Parkkila-Luuri Diiasta.

- Meidän joulukukkamme ovat 
kotimaisia. Teemme ilolla erilai-
sia kukka-asetelmia asiakkaiden 
toivomusten mukaan. Pyydämme 
ennakkotilaukset 18.12. kello 17 
mennessä, jotta kaikki saavat 
kukka-asetelmansa ajoissa 
jouluksi.

- Nyt kannattaa todellakin 
suosia kotimaista käsityötä. 
Ja tärkeää on, että ihmiset 
ostavat omasta kaupungis-
ta ja saadaan näin pidettyä 
omat palvelut, Susanna sanoo. 
Koronan takia ei kaikilla pienyrit-
täjillä ole ollut helppoa Orimatti-
lassakaan, joten heidän palve-
lujaan tulisi suosia. Susannen 
mielipiteeseen on hyvä yhtyä.

- Meiltä löytyy tarvittaessa 
myös kukkien kotiinkuljetuspal-
velu. Tarjoamme aina laadukkaat 
kukat ja hyvän palvelun.

Diian kukkakimppujen hinnat 
alkavat 15 eurosta riippuen siitä, 

mitä kaikkea kimppu sisältää.
- Meille joulutähdet ja amaryl-

likset tulevat orimattilalaiselta 
tuottajalta. Ovat taatusti laaduk-
kaita, läheltä.

- Sidottu kukkakimppu ja amaryllis tuovat ihanan 
tunnelman jouluun, Susanne sanoo.

Näkökeskuksesta Medimaa
- Meiltä löytyy heti mukaan itselle 
tai pukinkonttiin hyvä valikoima 
Medima Angora kohdelämmit-
timiä, suosittaa Saana Mäkelä 
Orimattilan Näkökeskuksesta.

- Hartia- ja selänlämmittimiä, 
erikoislämpimiä polvenläm-
mittimiä, kynsikkäitä, kauniita 
kaulureita ja ihanan pehmeät 
angorasukat liukuestepohjalla 
- aikuisille!

- Löytyy myös aluspaidaksi 
t-paitaa. Se on kyllä niin sievä, 
että voi pitää muutenkin yllään, 
Saana ihastelee.

Medima -tuotteiden ainutlaatui-
suus perustuu luonnonmateriaa-
liin, angorakanin villaan. Materi-

aali on äärettömän pehmeää ja 
kevyttä, lähes silkkisen tuntuista, 
johtuen karvan pinnalla olevasta 

ohuesta, luonnollisesta vahaker-
roksesta. Myös lämmöneristys-
kyky on aivan huippuluokkaa; 
angoravilla on noin kahdeksan 
kertaa lämpimämpää kuin sama 
määrä lampaanvillaa.

- Superkestosuosikki on ollut 
liukuestesukat. Ne antavat ja-
loille lämpöistä oloa ja estävät 
liukastumista.

Angora-tuotteet ovat sopivia 
ihan kaikille – talviulkoiluun, 
avantouimareille, pilkkijöille, 
moottoripyöräilijöille…

- Medima Angora -tuotteet 
ovat 20-55 euron hintaluokassa. 
Tervetuloa tutustumaan, Saana 
sanoo.

Moni joutui jopa käymään tar-
kistamassa paikan päällä missä 
Osku-tonttu oli luurannut. Hen-
nakin tuli tutuksi muutamille, 
kun ei muuten asiaa uskonut 
kuin käydä paikan päällä vertaa-
massa, että täällähän se Osku 
myös poikkesi.

Ekassa kuvassa moni mietti 
päänsä puhki missä tienviitoissa 
Osku kiipeili. Oikea vastaus oli 
Viljaniemen liittymä, Luhtiky-
läntie. Näkymä tulee, kun ajaa 
moottoritieltä Lahden suunnasta 
Luhtikyläntielle.

Toisessa kuvassa tonttu oli 
Salusjärven rantasaunan mai-
semissa. Jokunen haki Oskua 
aina Artjärveä myöten.

Kolmannessa kuvassa Osku oli 
Hennassa. Pumppuhommissa. 
Ilman palkkaa.

Neljäs kuva oli Tönnön silta 
ja kuva oli otettu Päärniläntien 
parkkipaikan jokirinteestä. Ku-
vakulma oli pikkaisen vaikea 
hahmottaa missä ollaan. Se 
oli tarkoituskin.

Kiitos kaikille osanottajille. Tällä 
kertaa kisan vaikeusaste hieman 
verotti osanottajia edellisvuosiin 
verrattuna. Satoja vastauksia silti 
saatiin.

Kiitos myös Orimattilan yri-
tyksille ja liikelaitoksille, jotka 
taas lahjoittivat kivoja palkintoja.

Voittajille on ilmoitettu henki-
lökohtaisesti ja he voivat noutaa 
palkintonsa kyseisestä kampan-
jaliikkeestä. Arvonta suoritettiin 
8.12. Sähköasennuksessa.

Mukavaa joulun aikaa!
T: Osku-tonttu

JOULUKISAN VOITTAJAT:

Hyvä joulu Orimattilasta!
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Orimattilan
Putkityö Oy

Tokkolantie 8, Orimattila, 040 513 8073, 0400 492 944 www.orimattilanputkityo.fi

Toivotamme kaikille asiakkaillemme 
lämmintä joulua ja energistä uutta vuotta!

Palvelemme kaikissa LVI-asioissa Päijät-Hämeessä

Liikkeen ovet sulkeutuvat 
lopullisesti 29.12.

Lämmin kiitos asiakkaille 
kuluneista vuosista!

Joulun parhaat Orimattilasta

Tavoitteena painonpudotus
vai parempi suorituskyky?
Nykyään treenaaminen on hyvin ulkonä-
kökeskeistä. Moni aloittaa liikunnan siinä 
toivossa, että saisi kapeamman vyötä-
rön tai näyttävät lihakset. Tämä ei ole 
huono asia, mutta kaikille ei sovi, että 
ajatus pyörii vain vaa’an lukemissa tai 
rasvaprosentissa. Alkaa pian turhauttaa, 
kun muutosta ei tule tarpeeksi nopeasti.

Moni kokeilee erilaisia dieettejä ja muita 
nopeita painonpudotuskikkoja. Osa ko-
keilee niitä säännöllisesti ja onnistuukin 
joka kerta, mutta paino tulee silti aina 
takaisin kun itsekuri ei riitä ja palataan 
samoihin vanhoihin tapoihin. Jokainen 
kykenee noudattamaan mitä vaan dieettiä 
muutaman viikon, mutta usein niitä ei 
pystytä, eikä edes terveydellisistä syistä 
kannata jatkaa pidempään.

Suosittelen dieettien sijaan innostumaan 
oman suorituskyvyn ja terveyden paranta-
misesta. Mitä paremmassa kunnossa on, 
niin sitä urheilullisemmalta myös näyttää, 
jos siis ulkonäköa haluaa muokata itsel-
leen mieluisammaksi. Kyykkäämällä suuria 
painoja saa vahvat ja näyttävät pakarat 
ja reidet, juoksemalla pitkiä matkoja ras-
vaprosentti pienenee kun kilometrimäärät 
kasvavat. Suorituskyvyn kasvattaminen 
on mukavaa kun huomaa jatkuvasti ke-
hittyvänsä ja vireystaso arjessa kasvaa.

Pelkällä treenillä ei kuitenkaan kannata 
haaveilla timmistä kropasta, sillä se vaatii 
myös hyvää unta ja oikeanlaista ravintoa. 
Jos pelkällä treenillä haluaa laihduttaa niin 
pitäisi ryhtyä esimerkiksi ultrajuoksijaksi. 

Kun kiinnostuu omasta hyvinvoinnista, niin 
keskittyy myös paremmin hyviin valintoihin 
ruokailujen ja palautumisen suhteen. Nämä 
paranevat pikkuhiljaa siinä sivussa kun 
aloittaa nousujohteisen treenin omalle 
kuntotasolle sopivalla teholla. Toivottavasti 
treenaajana tarkoituksenasi on nauttia 
matkasta, jokaisesta treenistä ja onnis-
tumisesta, sillä se vie pitkälle. Loppujen 
lopuksi lähes jokaiselle meistä terveys 
on tärkeämpi kuin ulkonäkö.

Liikunnallista Joulun odotusta,

Tinja Krigsman,
Personal trainer 044 591 1271

Elvytystä keholle ja mielelle
Kaupungin liikunnanohjaaja 
Janka Lehikoinen houkuttelee 
ihmisiä huolehtimaan kehostaan 
kahdessa livelähetyksessä ennen
joulua.

Liikuntapalveluiden Face-
book-sivun kautta lähetettävät 
ohjaustuokiot ovat tarkoitettu 
kaikille, mutta lähetyksiä seu-
raamaan kutsutaan erityisesti 
istumatyötä tekeviä. Faceboo-
kissa sivu: Orimattilan liikun-
tapalvelut

- Uskoisin, että suurin tarve 

liikuntahetkiin on paljon istuvil-
la. Lisäksi hetket sopivat heille, 
jotka kaipaavat elvytystä kehon 
lisäksi myös mielelle.

Ohjelmat ovat noin 30-45 
minuuttia pitkiä. Janka ohjaa 
katselijat ke 16.12. keppijump-
pailemaan & venyttelemään ja 
pe 18.12. testataan joulujoogaa.

- Mitään erityistaitoja ei tarvita, 
Lehikoinen kannustaa.

Lähetystä seuratessa pitäisi 
olla tilaa istua ja käydä selin-
makuulle lattialle rentoutumaan. 

Jonkinlainen alusta ja ehkä tyy-
ny mukaan siis, keppijumppaan 
harjan varsi tai vaikkapa hiih-
tosauva.

Lehikoinen muistuttaa, että ko-
rona-aikana kaikki liikkuminen 
on erityisen tärkeää.

- Kaipaamme kehoon hyvää 
oloja ja liikkuvuutta, mutta eri-
tyisesti myös mielen rauhoittu-
mista, hän sanoo.

- Toivon, että saisimme kaike-
nikäisiä mukaan ja että nämä 
hetket voisivat yhdistää meitä!

Mukavia muistoja Erkon-
raitilta ja Kankaanmäeltä
Eletään aikaa vuosien 1940-50 vaiheilla, 
sotien jälkeen.

Ensimmäisenä oli Lahden Osuuskauppa. Siellä 
myyjätär mittasi 1 litran mitalla maitoa suuresta 
astiasta vaikkapa kolmen litran hinkkaan. Kotiin 
päästyä se maitohinkka laskettiin kaivoon jääh-
tymään. Illalla se vedettiin pitkästä narusta ylös. 
Maidosta kerättiin päältä ensin kahvikermaa. 
Oli myös Osulan työläiskuppila. Kiisseli Virtasen 
rouva hääri emäntänä. 

Seuraavana oli Petsamon kaksikerroksinen 

liiketalo. Punertavat rapatut seinät ja sam-
maleenvihreissä puuovissa oli messinkiset 
kahvat. Niihin ei bakteerit tartu.

Tässä kohtaa mennään tuonne Kankaan-
mäelle. Johan Askolinin kartanon maille. 
Ensimmäisenä hevostalli, jossa oli vankkoja 
työhevosia. Kiitos kuuluu esimies Leppäsen 
Ilmarille. Hän jutteli tähän tapaan: - Niitä pi-
tää hoitaa kunnolla. Siitä saa hyvän mielen 
ittellekin.

Kartanolla oli myös viljankuivaamo ja lei-
vintupa. Leipurinainen haki aamulla navetal-
ta lämmintä maitoa. Teki siitä riihikuivasta 
grahamjauhoista hiivaleipiä. Tallimies Vilen 
lähti viemään niitä kumipyöräisillä kärryillä, 
kevyesti askeltaen hevosen harja iloisesti 
tuulessa hulmuten.

Sitten kello 14 aikaan Eerolan Hilkka myi 
leivät 1 kpl / asiakas. Sellaista leivän tuoksua ja 
makuelämystä ei leipurit pysty luomaan enää.

Askolinin leipäkauppa oli tässä Petsamon 
talossa. Ensimmäisessä kerroksessa oli myös 
Ruosman Lempin Kemikalio. Ikkunassa ko-
meili erittäin kaunis ruskeasilmäinen nukke.

Näihin aikoihin tuli ensimmäiset naisten 
terveyssiteet. Niitä ostettiin ikään kuin tiskin 
alta, häveliäisyyssyistä.

Toiseen kerrokseen johti leveät portaat. 
Siellä oli tämä Petsamon kahvila ja kioski.

Pyysin isältä, että saisinko pari markkaa 
tai 50 pennisiä. No, kävin ostamassa pup-
pernikkelin tai muutaman toffeen. Ne oli tosi 
hyviä. Myyjä kietaisi taitavasti ne valkoiseen 
paperitötteröön.

Erkontien toisella puolen oli Toukolan kauppa. 
Lihankappaleet roikkuivat suurissa metallisissa 

tangoissa. Lihamestari 
leikkasi sopivan palan 
asiakkaalle.

Johtajan rouva Cecilia 
Fahlgren käveli tyylik-
käässä tyköistuvassa 
syys-talvikävelypuvussa 
kauppaan. Hän kysyi, et-
tä onko Pipsa-koiralle 
pientä pakettia? Löy-
tyihän se tiskin alta. 
Erkonraitilla kulkies-
saan hänen jälkeensä 
jäi leijailemaan hieno 
ranskalainen hajuvesi 
pitkäksi aikaa.

Seuraavana oli tämä 
Vaherkylän Oton leipo-
mo-kahvila. Hän valmis-
ti hyvää rapeakuorista 
ranskanleipää.

Viimeisenä Erkonraitilla sijaitsi Tammisolan 
tunnelmallinen kahvila. Katonrajaa reunusti 
SF-filmin näyttelijöiden hienot muotokuvat. 
Tässä leipomossa paistettiin suussa sulavia 
wiinerleipiä. (Nykyinen Annin kammari).

Nykyajan kahviloissa ei ole enää sellaista 
pullantuoksuista tunnelmaa.

Anna-Liisa K 89 v.
Sanotaan: Ei korkea ikä merkitse mitään, 

vaan minkälaisen jäljen ne on sinusta jättäneet.

Annin kammarin rakennuksessa oli aikanaan Tam-
misolan kahvila.
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Tontut liikkuu
Ei sitten onnannut Orimattilaa, 
kun ei saanutkaan harkinnan-
varaisen valtionavun korotus-
ta. Kahta milliä haettiin, mutta 
mitään ei kirstuun kilahtanut.  
Ontuva alkaa olla rahatilanne. 
Siellä on velkaa velan päälle, 
sanovat asiaa tuntevat tahot. 
Nythän veroprosentti nousee 
peräti puoli prosenttia! Se kertoo 
kyllä omaa kieltään.

* * *
Pysäköintikieltoalueen merkki. 
Mutta, koskeeko se kaikkia, kas 
siinäpä kysymys. Terkkarin nur-
kilta lukijan ottama kuva, jossa 
niin hyväätekevänporukan auto 
on nippa nappa ajotien puolella. 
Pikkasen enemmän olisi pitänyt 
vetää mettähallituksen puolelle, 
vai?

* * *
Koronapiru on tehnyt paljon 
hallaa. Orimattilan Mieslaula-
jien kirkkokonserttikin jouduttiin 
perumaan. Ei nyt tunnu oikein 
joululta, kun koronapeikko riehuu 
joka puolella. Tosin pääasiassa 
ihmisten mielissä ja päättäjien 
luomissa kauhukuvissa. Ja Eet-
vartin mielestä ihan turhaan. 
Se on sitä, kun ainoa keino hoi-
taa koronaa on se rokote, jota 
kiivaasti odotetaan pelastamaan 
maailmaa. Se ei kuitenkaan tule 
olemaan kuin tekohengitystä… 
Uutta vaivaa pukkaa, kun ih-
misten oma immuniteetti on 
heikossa hapessa.

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: SSM Itä-Suomi Oy
Jakelujuniorit Oy

Jakelu Orimattila, Artjärvi
noutojakelu Myrskylä, Pukkila.

Noutojakelussa: Kehräämö 
ja K-Supermarket Orimattila.
Jakelupainos:

n. 9.500 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
13.1.2021

ravintolatehdas.fi

Lahjako
rtit

Tehtaas
ta

Salon Korjaamo Oy
Käkelänraitti 2 A Orimattila, 03 777 1244

Aukioloajat: KORJAAMO MA-PE 8-17
Hinauspäivystys 24/7 Soita 0400 483 045

PESULINJA avoinna 24/7

Joulukuun loppuun
PESUTARJOUS
sarjapesun ostajille

-50%
ALENNUS normaalihinnoista

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

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

 näkijän tapaamisiin
 energiahoitoihin
 kasvuryhmiin
 muista myös lahjakortit!

Lähitapaamiset
Orimattilassa
tai etänä.

Rakkaudella,
Jenni Valonsara

Varaa aikasi

Lämpimästi tervetuloa

www.jennivalonsara.fi jenni.valonsara@gmail.com

Meikä käy mieluusti koronan 
takia kaupoilla S-marketissa, 
kun siellä on paljolti tilaa liik-
kua ilman, että olisi aina jonkun 
kanssa perstuntumalla. Hyvät 
turvavälit, vaikka väkeä olisikin 
paljon. Ja siellä on niin mukavat 
työntekijät!

* * *
Terriniementie, joka lähtee 
Mallusjoelta ja sitä pitkin kilsan 
verran Pakaalle päin. Nimetön 
tie oikealla, yksityistie, sitä 
nelisen sataa metriä. Siellä on 
pitkin maisemaa jonkun ikioma 
kaatopaikka. Ettäs kehtaa!

Tien varteen on raahattu jon-
kun työmaakopin tai varaston 
räänteet. Ei mitään järkeä. Jat-
kossa riistakamera kuvaa kaikki 
yksityistiellä liikkujat.

* * *
Viime kerralla Eetvartin Keh-
räämölle jakama Vuoden Ola-
lainen -palkinto on saanut paljon 
abloodeja. Ihan maitokaupassa 
on otettu Eetvarttia hihasta kiin-
ni ja kiitelty, että meni oikeaan 
osoitteeseen. Kehräämö on ollut 
Orimattilan ykkösvetonaula ja 
moni on ihmetellytkin kaupun-
gin todella nuivaa suhtautumista 
Kehräämöä kohtaan.

Monet lähettävätkin näin 
meikän myötä tsemppiä Keh-
räämön kaikille yrittäjille ja itte 
Mäkelälle ja Hanskillekin, ja vielä 
Kallellekin.

* * *
Sitten vilpittömät onnittelut Piial-
le, joka on palkittu Vuoden teko 
-palkinnolla. Piiahan hommasi 
kuntoiluportaat liikuntakeskuk-
seen. Kiitos kaupungille, kun 
palkitsi Piian!

* * *
Keneltä on perälauta irti ja ka-
doksissa? Ruhan Martan kios-
kin nurkista löytyi peräkärryn 
perälauta. Se oli maannut Kä-
keläntien rempan ajoista joki-
rinteessä ja nyt joku oli nostanut 

sen näkyville. Onko perälauta 
irronnut kesken keikka-ajon vai 
onko se jonkun työmaakärrystä? 
Tätäpä ei edes tonttutoimittaja 
Pipipäinenkään taida tietää? Se 

ventovieras peräpään valvoja.
* * *

Eetvartin joulukisa sai valtavan 
mielenkiinnon. Siitä kiitos osaa-
ottaville. Ja muillekin ottaneille. 
Missä joulupukki makoili oli ku-
va-arvoitus. Muutama veikkasi 
Arttijärven Salea, muutama K-Su-
peria, jokunen jopa Timpan kaup-
paa. Oikea vastaus oli S-market.  
Ääntenlasku ja arvonta on vielä-
kin pahasti kesken, joten voitta-
jaa ei vielä julkisteta. Palkintona 
olisi huima ilmainen menomatka 
Utsjoelle aamiaisen kera. Tosi 
ystävällinen taksi lupasi kiikuttaa 
perille.

* * *
Jaahas. Onko kyseessä ulos- vai
sisäänajo, kun kuvassa ole-
va tööttäsi liikenneympyrään 
Lahdentien ja Heinämaantien 
risteyksessä? Eikä ollut eka 
kerta, kun joku yritti oikaista 

liikenneympyrän läpi.
Kortti pois vaan ja uudestaan 

autokouluun. Normaalinope-
udella ei tuonne ajeta kuin 
sairauskohtauksen saaneena. 
Tietty selitys hyväksytään, mikäli 
oli kiiruisena matkalla juna-ase-
malle suoraan Luhtikylään päin.

* * *
Jonkin verran viduttaa, kun ra-
vintolat eivät ole auki yömyö-
hään. Onkin ollut pakko kysellä 
janojuomaa Kuivannon puolen 
pojilta, jos heille olisi jäänyt van-
haa pontikkavarastoa. Nythän ei 
siellä suunnalla ole enää keittäjiä, 
kun moni osaaja on muuttanut 
toiseen hiippakuntaan.

* * *
Missä urheilulajissa laitetaan 
mittapuu haarojen väliin? Sa-
massa lajissa selostaja kertoo 
suorituksesta, ettei työntövaihe 
lähde herkästi liikkeelle. Nämä 
jutut saatiin telkkarista.

* * *
Sitten taas vaihteeksi ilkivaltaa. 
Oheinen punainen auto ajettiin 
ensin Luhtikyläntietä Porvoon-
joen sillanpieleen tielle marras-
kuussa. Siihen mistä mennään 
pumppaamolle jokirantaan.

Sitten autosta rikottiin lasit ja 
työnnettiin läheiselle pellolle. Sen 
jälkeen auto vedettiin takaisin 
tielle, ilmeisesti maanviljelijän 
toimesta. Ja se poltettiin seuraa-
vana yönä. Polliisi tutkii. Onneksi 
polliisikoirat ehtivät nuuhkimaan 
takapenkin spermajäämät ennen 
tuhopolttoa. Dna löytynee.

* * *
Mukavaa joulun aikaa! Pitäkää 
huolta toisistanne ja ennen 
kaikkea lapsista. Älkääkä juo-
potelko kenenkään joulua piloille. 
Pitäkää turvaväliä. Se on ainoa 
toimiva keino koronaa vastaan. 
Heinämaan pukkiakaan ei saa 
halata ainakaan pitkään, jos hän 
poikkeaa pirttiin.

E E T V A R T T I

Tällä kuskilla oli kiirus, kun kaahasi Heinämaantieltä 
liikenneympyrän sisään.

Tämä kaikkialla liikkuva paku taitaa olla pikkasen 
väärin pysäköity?

Joku järjetön raahasi jätteensä metsään. Ei edes 
jänikset tykkää.

Lasit rikki ja pellolle. Sittemmin koko auto poltettiin. 
Orimattilassa osataan.

Perälauta löytyi. Ja katosi 
taas. Jorpakkoon?



8 16.12.2020

ORIMATTILAN AKKU JA VARAOSA
Kärrytie 4. Puh. 040-584 2831 Tarjoukset voimassa 23.12.2020 saakka.

Pukinkonttiin kovat paketit!

Kamasa hylsysarja
1/4”, 44-osaa, 1/4” hylsyt 
teräpalat ja miniräikkäavain.

Alumiininen taskulamppu
420lm, 4xAAA paristo,
4 valo-ohjelmaa,
pituus 120mm.

11900  

2900  

1990 

3500  

Automaattilaturi
12V 4A, 5-vaiheinen
latausohjelma,
4-120 Ah akuille.

Työkalusarja
139-os. 3/8" ja
1/4 hylsysarjat ym.

Lisävalopaneeli
160W, kaareva, pit. 670 mm, 14400 lm, 
6500 k, ala-tai sivukiinnitys,
ref. 45, sisältää asennussarjan katkaisijalla.   

Lahjakortti, 
helppo ja
hyödyllinen 
lahja.

Apukäynnistin/ 
varavirtalähde
12V, 1000A käynnistysvirta. Osram

NightBreaker
Laser
+150% 12V Valoteho
jopa +150%, valo-
keila 150m, 20% valkoisempi valo.

3900  

1500  1250  H7 H4 kplkpl

Ajovalot 
kirkkaiksi.
Poistaa sumentumat
ja kellastumat ajo- 
valoista. Kunnostus- 
sarja sisältää välineet kahden 
ajovalon 
puhdistamiseen.

3990  
16900  

p

T
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TRAILERIKESKUS SIIKALA OY
Orivillentie 6
16300 Orimattila
www.trailerikeskus.fi

Myynti: Antti Siikala
Puh. 0400 972 413

antti.siikala@trailerikeskus.fi

Oispa joulu ainainen,
taikka 2020 kesä...

Tästä meille töiden
jälkeen löytyi hyvä pesä.

Iloista ja
rauhallista joulua!

Toivoo kaikille
Nahkhiir Oy:n väki

nahkhiir.fi


