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Kukkakauppa ja
Hautauspalvelu 
Diia Oy

Muista tehdä tilaus 
ajoissa, jotta voimme 

toteuttaa kaikki toiveesi.

- Kauneimmat    
 kukka-asetelmat
- Onnittelukukat
- Juhlapaikan
 koristelut
- Upeat pullo-
 koristeet

KANTRIT
20.-21.7!

kesälehti

kantalehti

ostaessasi kehykset ja linssit

Näöntarkastus

optikolla

kaupan päälle!

Optinen myyjä, Saana Mäkelä

% %-50 -80
TAI Kehykset

JOPA

osta 1
saat 2

KesäAle

osta 1
saat 2

Ajanvaraus netissä www.orimattilannakokeskus.fi

(03) 777 2700
VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRIIN!

Erkontie 12, Orimattila, ma-to 10-17

% %-50 -80
TAI Kehykset

JOPA

Silmälääkärit:
Ritva Lemola
Ilkka Puusaari
Aleksi Sarkola
Jukka Siitonen

Avaa tili!
Saat 12 kk
korotonta
maksu-
aikaa!
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To 28.6. Jukka Siitonen

Osta
kesäkuussa,
maksa loka-

kuussa!
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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

KORJAUSOMPELUA
Avoinna kesällä

Ti 10-17
tai sop. muk.

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

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

Hyvän unen 
hirssiakanatyyny 
Muotoutuu yksilöllisesti, 
antaa luonnollisen tuen.
Puhdas luonnontuote, 
ei hiosta, on pitkäikäinen. 
Koko 45 x 55 cm
Nyt tarjous 39 € 
(ovh 49 €) 

www.ruskovilla.fi

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

16230 Artjärvi • p. 03-871460 • Avoinna ma-pe 9-16, la 10-14

TEHTAANMYYMÄLÄ

Kantrikulkue pe 20.7. klo 18
- Tule katsomaan hulvatonta menoa

Kenkätalo
MASCOTTI

Erkontie 14, S-marketin vieressä
ORIMATTILA, puh. 050-309 3383

Av: ma-pe 9-16.30, kesäla SULJETTU

Kantrimarkkinatarjouksia!

Miesten SANDAALI

Tarj.tuotteita niin kauan kuin riittää!

KESÄJALKAAN

40-46
1999

30€

45€

45€

Naisille
36-41

Naisten 36-41
TARRAKENKÄ

Naisille 37-41

Runsaasti lasten
SANDAALEJA
- eri värejä
- koot 20-35

ALK.
15€

15€
Alk.

Hyvää talven odotusta!
- Nyt kannattaa kysellä
syksyn ja talven töistä!

Nahkhiir Oy
Joka toiselle kuoppaa kaivaa...

www.nahkhiir.fi
0400 711 290
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Artjärven palvelutalo

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

puh 0400 352 215
bussipalvelu.nieminen@phnet.fi
Bussipalvelu M.Nieminen Oy Topintie 2, 16300 Orimattila

Elokuun EXTRAA ilmestyy 15.8.

Kylläpäs nousi melkoinen kihinä Artjärven palvelutalon 
ja entisen terveysaseman suunnitellusta myynnistä 
englantilaistaustaiselle Esperi Care Oy:lle.

Onneksi kaupunginvaltuutetut saivat viime tingassa 
oikeaa tietoa ja kaupunginhallituksen esitys palvelutalon 
ja terveysaseman myynnistä vedettiin pois ja saatiin 
aikaan asian pöydällepano lisäselvityksiä varten. Äänes-
tyksessä oli vastaehdotus, joka olisi kokonaan lopettanut 
koko myymisbuumin. Se kaatui täpärästi äänin 17-16.

Herää kysymys, että ketä palvelee Artjärven palvelu-
talon ja terveysaseman myynti, ja ketkä hyötyvät siitä? 
Selvästi paistaa läpi, että aivan puhtaista jauhoista ei tätä 
taikinaa ole vaivattu, vaan onko välistä vetäjiä asialla?

Onneksi nyt kerätään nimiä Artjärven palvelutalon ja 
terveyspalvelujen puolesta. 

Vielä erikoisliikkeistä
Viime lehdessä peräänkuulutin erikoisliikkeitä Orimat-
tilaan ja tarkoitan nimenomaan keskustan aluetta, en-
kä mitenkään huomioinut, että Megamyynti Areenalla 
myydään miesten vaatteita. Tosin Megamyyntiin on 
matkaa kaupungintalon kohdalta 2,2 kilometriä, joten 
se jäi siksi syrjään.

No, Megamyynti Areenalta viestittiin, että kevään juhlien 
sesonkiaikaan, toukokuun aikana, sieltä myytiin noin 280 
kpl miesten pukuja. Se on yksi suurimmista määristä 
koskaan myyty yksittäisestä liikkeestä Suomessa.

Kiitos tuosta tiedosta, se kertoo, että Megamyynnissäkin 
Olan Extraa on hyvin havaittu ja luettu.

Kantrimeininkiä 20.-21.7.
Luvassa 30-vuotisjuhlahumua, kantrimarkkinoita, kantrikul-
kuetta ja musiikkia Kehräämön nurtsilla. Lyhyesti virsi kaunis: 
Menkää mukaan ja nauttikaa suven upeasta tapahtumasta!

* * *
Kiitos kiirii Kehräämölle ja kantrien taustajoukoille upeasta 
talkootyöstä. Ilman teitä ei olisi kantreja. Kehräämön 
pojat ovat antaneet vuosien saatossa suuren panoksen 
Orimattilan hyväksi, kun Kehräämö on ollut eri tapahtu-
mien keskipisteenä. Veloituksetta.

Reijo Välkkynen www.olanextraa.fi

Seppä Kallen moottorit
ja taidenäyttely pajalla

Kuvassa vanha Seppä Kallen paja, jonka on Pirkko 
Onnela piirtänyt 1990.

Seppä Kallen paja aloittaa kesätoimintaansa taidenäyttelyllä ja 
vanhojen pajalla aikanaan käytössä olleiden sähkömoottoreiden 
ja muun esineistön näyttelyllä: Vääräkosken aikaan.

Näyttelyyn on vapaa pääsy.

Maalauksia ja 
keramiikkaa

Hely Nurmi, Eila Kaasinen, Leena Vilander, Leena Rehula,
Reetta Nurmi, Pirkko Onnela ja Marja Myllyniemi
Näyttely on avoinna klo 14 – 18 pe 13.7., la 14.7. ja su 15.7. 

Vapaa pääsy.
Näyttelyaikoina pajalla on kahvio. Myynnissä on myös Tönnön 

Myllyn tuotteita.
Päärniläntie 169, Niemenkylä, Orimattila.
Lisätietoja: Pertti Oksanen 0400 459 222

Salon Korjaamolta
monipuoliset palvelut

Siitä on yli 60 vuotta, kun Toivo 
Ensio Salo aloitti autojen kor-
jaamotoiminnan vuonna 1954. 
Hänen jälkeensä yritystä pyö-
rittivät poikansa Pertti ja Reijo, 
jonka jälkeen korjaamoa ovat 
vetäneet Pertin pojat Timo ja 
Tommi.

- Teimme autojen huoltoa ja 
korjaushommia vuosia yhdessä 
isän ja veljeni kanssa. Vuodes-
ta 2016 olen yksin vastannut 
Salon Korjaamon palveluista, 
kun Tommi jäi pois, selvittää 
yrityksen taustoja Timo Salo. 
Hän työllistää tänä päivänä 3½ 
henkilöä itsensä lisäksi.

Timo kertoo, että töitä on 
riittänyt kivasti. Jono ja asia-
kaskunta on suuri.

- Pyrimme palvelemaan no-
peasti, ja tekemään laadukasta 
työtä. Se on parasta mainosta 
yritykselle, kun hommat toimi-
vat.

Salolla tehdään kaikkiin auto-

merkkeihin huollot ja korjaukset. 
Myös katsastushuollot avaimet 
käteen periaatteella, eli tar-
vittaessa auto myös käydään 
katsastamassa.

- Teemme myös moottori-
korjauksia, ja jonkin verran 
autosähköhommia, mutta 
useimmiten ne tulee hoitaa 
merkkiliikkeissä erilaisten 
sähkökoodien takia.

- Me ei maalata autoja eikä 
tehdä kolarivauriokorjauksia, 
eli peltihommia. Kaikkia muita 
sitten on työn alla henkilö- ja 
pakettiautoihin.

Salolta löytyy pienessä määrin 
myös tarvikemyyntiä, kuten ajo-
valopolttimoita, pyyhkijän sulkia 
ja renkaita.

- Renkaita myydään ja asen-
netaan sopimuksen mukaan. 
Pidä renkaat turvallisena!

Puhdasta jälkeä

Salon Korjaamolla saa myös 
autolleen loppusilauksen, kun 
auton voi ajaa automaattipe-
suun. Tarjolla on peruspesun li-
säksi kaiken kattava Paras pesu. 
Peruspesussa auto saa esipe-
sun, pesun, huuhteluvahan ja 
kuivauksen.

Paras pesussa auto saa 
nimenmukaisen pesun, eli 

parhaan mahdollisen. Pesu 
kestää 15 minuuttia ja sisäl-
tää samalla myös auton alustan 
pesun. Huuhtelu, esipesu, pesu, 
huuhtelu/vahaharjaus ja lopuksi 
kuivaus.

- Autojen pesupalvelu pelaa 
pankkikortilla, ja pesukorteil-
la sekä yrityskorteilla, joita voi 
ostaa toimistosta. Kortti sujau-
tetaan autopesulan maksupää-

telaitteeseen ja ei muuta kuin 
pesuhalliin ja auto saa kunnon 
pesun, Timo suosittaa.

- Tarvittaessa ajamme asi-
akkaan auton pesuun, jos hän 
niin haluaa.

Salon Korjaamolla on myös 
palvelua ”tee se itse” -kor-
jaajille, jotka saavat tehdä re-
monttia vanhassa pesutilassa. 
- Käytössä on painepesuri ja 
imuri, jos haluaa siivota ja pestä 
itse autonsa. Samoin siellä voi 
tehdä omilla työkaluillaan pikku 
remppaa autoonsa korjaamon 
aukioloaikoina.

Hinauspalvelu 
pelaa 24 h/7

- Meillä on autojen hinaus-
palvelu, joka palvelee koko 
ajan, eli 24 h vuorokaudessa. 
Käytännössä se tarkoittaa, 
että tilanteesta riippuen läh-

demme vaikka yöllä antamaan 
hinausapua.

- Välillä, kun on töitä paljon, 
niin olen jakanut hinauspalve-
lutöitä muillekin yrittäjille.

Salon Korjaamon hinauspal-
velulla on vakuutusyhtiöitten 
kanssa sopimus, jolla hinausa-
vusta voi laskuttaa suoraan va-
kuutusyhtiötä. Asiakas säästyy 
paperisodalta.

- Meillä on myös romuau-
tojen vastaanottopiste, jonne 
voi tuoda autonsa ilmaiseksi. 

Meiltä romu lähtee Kuusakos-
ken romutettavaksi.

- Asiakas saa romutustodis-
tuksen, joka antaa 1500 euron 
edun uuden auton ostoon.

- Tervetuloa meille palveluun. 
Me hoidamme autot kuntoon ja 
romutukseen, Timo naurahtaa.

Numerosta 03 777 1244 
saa Salon Korjaamon kattavat 
palvelut, hinauspalvelu 0400 
483 045.

Ma-pe klo 8-17, pesulinja 
ma-pe 9-21 ja la-su 9-18.

Timo ja hinausauto ovat valmiina palveluun. Leikkaa 
kuva talteen vaikka hanskalokeroon, näet siitä puhe-
linnumeron, kun tarvitset hinausapua.

Kimmo Salo ja Timo Salo toteavat, että Citroen pelaa taas pikku säätöjen jälkeen.

“ Pyrimme palvelemaan nopeasti, ja teke-
mään laadukasta työtä. Se on parasta 
mainosta yritykselle, kun hommat toimivat.
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www.sahkoasennusoy.fi  Kärrytie 4, P. 03-777 7444.

Palvelemme:
ma-pe

7.00-17.00

SÄHKÖMIEHET OVAT KOKO 
KESÄN PALVELUKSESSANNE

Soita ja tilaa 03 7777 444

Koira

AURINKO-
KENNOVALOT

*PÖLLÖ

9€

PALVELEVA SÄHKÖKAUPPA
SISUSTA

VALAISIMILLA
H UUTUUKSIA

H HYVIÄ TARJOUKSIA
H POISTOJA!!!

• vaalea
• metalli
• musta

UFO
hissivalaisin

AIRAM
LED
4 pack

TARJOUS 48,-
9€

Mukana kantrimarkkinoilla LA 21.7. klo 10-13
Erikoishintaan
AIRAM-LAATUA
JÄNNITTEEN-
KOETIN
PALO-
VAROITIN
POLKUPYÖRÄN
AJOVALO

YÖVALO

AURINKO-
KENNO

UUTUUS!

16€

7€
7€

10€
5,50

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

SONAX UUTUUDET

Wash & Seal -shampoo
puhdistaa ja pinnoittaa auton 
samalla kertaa. Antaa upean 

kiillon sekä erinomaisesti vettä 
ja likaa hylkivän pinnan.

Spray & Seal on äärimmäisen
nopea ja helppokäyttöinen

suihkutettava pinnoite. Antaa
upean, syvän kiillon sekä
erinomaisesti vettä ja likaa 

hylkivän pinnan.

Kirpputori Piparuuti
Kärrysepäntie 1 • Puh. 040-767 1031

Tule kantrimarkkinoille myymään omia
tavaroitasi Piparuutin pihaan. Ei paikkamaksua.

ARVONTAA, jossa voittona kahdelle
ILMAINEN MYYNTIPÖYTÄ VIIKOKSI!

MA-PE  6-19,   LA 7-15
SU 10-15      TERVETULOA!

KUUMAKUPPI
     HÖYRYÄÄ

Kärrytie 4:ssä

Kärrytie 6. Aukiolomme: Ma – pe 7-18, la 10-14
facebook.com/vahvatassu  puh. 044 796 0532

VahvaTassu

Kantrimarkkinoilla tapahtuu

Kahvitarjoilu.           Lämpimästi tervetuloa!

Poniratsastus
klo 10-12
Ilmainen

Hevosenkengän
heittokisa.

Kaikki
palkitaan!

Keppari-
rata!

Tule kokeilemaan!

KANTRIMARKKINAT la 21.7. klo 10-13
Kärrytiellä kantrimeininkiä
Kaupoissa runsaasti ERIKOISTARJOUKSIA!

EKI JANTUNEN
juontaa ja laulaa
klo 10.30-11.30-12.30
•	VahvaTassussa	tapahtuu:
	 Poniratsastusta,	kepparia
	 ja	hevosenkengän	heittoa

•	 Värisilmän	pihassa	mm.
	 lettu-	ja	makkaramyyntiä,
	 peräkonttikirppis	-	tule	ja
	 myy	-	paikkamaksu	0	€.
•	 Vanhoja	autoja	näytillä
•	 Sähköasennus	sekä	Akku
	 ja	Varaosa	-	ulkotorimyynti
•	 Piparuutissa	ulkokirppis!

Kehräämöllä
•	PUOTIKUJAN	liikkeissä
 reippaita tarjouksia!
•	 IdeaBankista	pellava-asuja
•	 Romanttinen	Kahvila	kutsuu...
•	 Peräkonttikirppis,	paikkamaksu	0€

 -	Tavataan	kantreilla	pe-la!

Kantrimarkkinat la 21.7.

Kantrimarkkinoilla voi myydä tavaroitaan peräkontti-
kirppiksessä, paikkoja löytyy Piparuutin, Värisilmän ja 
Kehräämön pihasta.

Eka kertaa pidetään kant-
rimarkkinat. Ihan siksi, että 
Orimattila on kantrikaupunki 
ja kantrit viettää 30. juhlavuot-
taan. Laita jo ylös lauantai 
21.7. kello 10-13 ja kierrä 
keskustan liikkeissä, jotka 
mukana kantrihumussa. Niitä 
löytyy ainakin Kärrytieltä ja 
Kehräämöltä.

Kärrytiellä…
Lauantain kantrimarkkinoilla 
21.7. ovat Kärrytien yritykset 
mukana klo 10-13. Löydät 

markkinatarjouksia tästä 
lehdestä.

Eki Jantunen esiintyy Kär-
rytiellä klo 10.30, 11.30 ja 
12.30. Eki juontaa ja laulaa, 
luvassa on taatusti kantri-
meininkiä!

Värisilmässä ja pihas-
sa tapahtuu, luvassa mm: 
lettu- ja makkaramyyntiä. 
Mobilistien vanhoja autoja 
näytillä. Peräkonttikirppis-
tä Värisilmän länsipääty, 
ilmainen paikka, tule myy-
mään tavaroitasi, oma pöytä 
mukaan. Tiedustelut: Reijo 
Välkkynen, 050 336 8425. 
HUOM! Nyt kaikki vanhat 
traktorit ja muut kulkupelit 
markkinapäivänä liikkeelle, 
sillä Värisilmä lahjoittaa AR-
MY-mallin pyhälippikset 25:lle 
ensimmäiselle pihaan saapu-
valle vanhalle kulkuneuvolle...

Piparuutissa on arvontaa ja 
ulkokirppistä, paikka 0 euroa.

VahvaTassussa on ilmaista 
poniratsastusta, kepparia ja 
hevosenkengänheittoa ym.

Sähköasennuksen ulko-
torilta taas hulvattomaan 
hintaan poistotuotteita.

Akku ja Varaosan pihalla 
tarjolla edullisesti mm. mök-

kiläisille saaveja, paljuja, äm-
päreitä, tikkaita ym.

Kuumakupissa tietty pa-
rasta kahvia ja suuhunpan-
tavaa…

K-Supermarketissa on 
kantrimeininkiä ja päivän 
tarjouksia!

Kehräämöllä…
Puotikujalla on kantrilau-
antaina erikoistarjouksia, 
joten ne kannattaa mennä 
tsekkaamaan!

IdeaBankista löytyy upeita 
pellava-asusteita ja hattuja 
myös kantreille.

Romanttisesta Kahvilasta 
saa ihanat täytekakkukahvit 

neljällä eurolla. Se on kesän 
makua se.

Myös kantrimarkkinat 
kuuluvat Orimattilaan, 
samoin kuin upeat hevo-
set ja ratsastajat.
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KANTRIEN VALTTI ON MONIPUOLISUUS
“Linjatonta menoa, todettiin TV-uutisissa”
“Linjatonta menoa Orimattilan Kant-
rifestareilla”, lausui tv:n pääuutis-
lähetyksessä orimattilaislähtöinen 
toimittaja Timo Blinnikka, joka teki 
juttuja Suomen kesätapahtumista 
vuonna 1996. 

Orimattilan Kantrit olivat päässeet 
uutisiin kasvavana uutena tapahtu-
mana. Oli varmasti pieni osuus toimit-
tajan kotiseuturakkaudellakin aiheen 
valinnassa. Lausunnon antoi silloinen 
ohjelmavastaava eli allekirjoittanut.

Uutislähetyksessä oli pieni pätkä 
siitä, että Kantrit tarjoavat musiikkia 
joka makuun. Haastattelussa kiertelin 
asiaa etsien jotakin hienoa termiä, 
jolla kutsuisi Country festari -nimellä 
kulkevan tapahtuman ohjelmatarjon-
taa tai musiikkilinjaa.

Kun termiä sille ei löytynyt, kehoitti 
toimittaja Blinnikka, että ”sano se 
niin kuin itse ajattelet sen olevan”. 
Niin kerroin sitten tv-katsojille ympäri 
maan.  ”Eihän täällä musiikkitarjon-
nalla ole oikeasti mitään linjaa.”

Uutislähetyksen kuulijat, varsinkin 
silloisen hevosystävän seuran pääpo-
mot Kotieläinpuiston kahvilassa, joivat 
kahvit varmasti väärään kurkkuun. Ki-
viniemen Masalla, Hämäläisen Eerolla 
ja monella muulla tuli yllättävä yskä. 
Sananvalinta aiheutti jälkipolemiikkia 
myöhemmin.

Hyvää mainosta saivat kuitenkin 
Kantrit silloin pääuutislähetyksestä.  
Sen hintaisen mainoksen ostamiseen 
ei meillä kellään olisi ollut varaa. Mu-
siikkilinjaa ei ohjelmalla varsinaisesti 
ollut silloinkaan, mutta juuri monipuo-
lisuus on ollut kesätapahtuman valtti 
ja mahdollistanut ennakkoluulottomia 
valintoja.

Rankarna Ruotsista 
Esimerkiksi ruotsalainen huippu 
kantriyhtye tuli valituksi siten, että 
soitin ravivalmentaja Perttusen Tap-
salle Rankarna yhtyeen Win Or Lose 
-kappaleen kasettinauhalta seuran 
kokouksen yhteydessä ja kysyin, että 
mitä tykkäät. Tapsa vastasi, että jos 
tuo on kantria niin sehän on perha-
nan hyvää musiikkia. Eivät tienneet 
Ruotsin pojat, millä perusteella saivat 

osittain pestin tilaisuuteen.Tapsalla oli 
selvästi hyvä maku musiikin suhteen, 
ja myös yleisö tykkäsi.

Dannyn keikka
Kesän 1996 uutiset eivät jääneet 
ainoaksi kerraksi, kun yöitimme 
kansallisen uutiskynnyksen. Kerran 
kylä pimeni yllättäin, tosin ei sentään 
koko Orimattila, vaikka iltalehti niin 
väittikin. Dannyn valoshow vain 

vaati hieman enemmän ampeeria 
kuin meillä oli piuhoissa varattuna. 
Danny oli ilmoittanut asiallisesti pal-
jonko virtaa soittimet vaativat, mutta 
oli vahingossa jättänyt valolaitteet 
laskuista pois. Kun esiintymisvalot 
sytytettiin, pimeni suunnilleen puoli 
kylää. Pääsulakkeita etsivät maan 
parhaat sähkömiehet. Vika saatiin 
korjattua vielä samana iltana. Dan-
nykin liittyi Kantrian esiintyjäkaartiin 
erään tunnetun hevosmiehen ehdot-
tomasta vaatimuksesta. Jos et tilaa 
Dannya niin minä tilaan, oli meininki. 
Dannyn tulo paikalle ei ollut toive, se 
oli määräys.

Riitta Väisänen
toi Kari Tapion
Riitta Väisänen on ollut Kantrien hen-
gessä mukana alusta alkaen ja heittä-
nyt monet juonnot ja spiikit Kantreilla 
vuosien varrella.  Kari Tapio oli Riitan 
ystävä, ja Kari tuli Kantreille ensim-
mäistä kertaa juuri Riitan suosiollisella 

avustuksella. Karilla oli buukattuna 
toinen keikka, kun hän kuuli, että Riitta 
on mukana järjestämässä Orimattilaan 
kantripitoista kesätapahtumaa ja valitsi 
lopulta meidän tapahtumamme. Sit-
temmin Karista tuli kiistatta suosituin 
esiintyjä Kantreilla monena vuonna, 
ja monelle hän on se legendaarisin 
suomalainen kantriääni. On ikävää, 
ettei Karin tulkintaa enää voi livenä 
kuulla.

Jazz houkutteli
Laura Voutilaista
Jazzmusiikkia on kuunneltu muu-
tamana vuonna Kantreilla aivan 
sattumalta. Varmasti joku muistaa 
nimet David Goloshogin -kvartetti, 
Maija Hapuoja,  Reiska Laine,  Jyrki 
Kangas ja Tiina Kalliomäki?

Jazzmusiikki taisi olla ainoa tyyli-
laji, joka veti kokonaan uudenlaista 
yleisöä, esim. tuntemattomaksi naa-
mioituneen Laura Voutilaisen Kantrien 
katsomoon.  Maija oli Lauran jazz-idoli.

Jazz-musiikkikin tuli sattumoisin 
Kantreille kuin muuan faksi, pyytä-
mättä ja yllätyksenä. Jazzia ei meis-
tä kukaan oikeasti juhlaan ostanut. 
Musiikin toi sensi kertaa tullessaan 
tuliaislahjana silloisesta Leningradista 
maankuulu Huber-niminen putkifirma.

Yöllä käytiin kiivas väittely 60-luvun 
pitkätukkamusiikin kannattajien ja

jazzmuusikoiden kesken. Keskus-
telussa puntaroitiin sitä mikä vetää 
yleisöä enemmän. Juppihenkinen jatsi 
vai kunnon popmusiikki 60-luvulta. 
Jyrki Kangas taisi hävitä kisan aa-
mun tunteina, koska hankki sittemmin 
Ringo Starrin Poriin.

Bluesin kyläpäällikkö
Matti Oiling
Suomalaisista rumpaleista ei kovin 
moni ole yltänyt kansainväliselle ta-
solle. Kyse ei ole varmasti taidoista. 
Lahjakasta porukkaa on ollut varmasti 
ja on myös tänä päivänä useita.

Poikkeuksen joukossa teki Matti 
” Keisari” Oiling. Vuonna 1942 syn-
tynyt Matti oli tuplabassorummun 
ja tanakan soittotaidon mestari jo 

kuuskytluvulla ja kansainvälisestikin 
arvostettu muusikko.

Monet kotimaan ja ulkomaiset ko-
koonpanot kuuluivat Matin elämään. 
Kotimaassa kansalle tunnetuimmat 
olivat aikanaan yhtyeenä Jormas ja 
Jussi and The Boys. Lisäksi tuhannet 
levytykset ja tv-ohjelmien musiikki-
ohjelmat toivat Matin kasvot tutuksi 
kansalle 60- ja 70-luvulla.

Mattiin tutustuin aikanaan lähem-
min, kun hän kuuli yhteisellä keikalla 
Kapakanmäellä, että olen putkimie-
hiä. Pakko oli kehaista putkitaidoilla, 
kun soittotaidoissa oli himpun ver-
ran eroa. Matti käytti hädänalaisen 
tilaisuutta hyväksi ja tilasi suihkun 
asennuksen Vantaan rivitaloonsa. 
Sittemmin keskusteltiin rummuista 
ja putkiasennuksista moneen kertaan 
eri tilaisuuksissa. Mieleenpainuvin oli 
Matin ja Vesa Matti Loirin esiintyminen 
Kaamosjatseilla Tankavaarassa. 

Kantreille Matti toi hänen viimei-
simmän yhtyeensä Oilong Boilingin. 
Solistina oli maanmainio amerikantäti 
Blues Mama Dixon. Tämä jenkkinainen 

tuli suoraan lentokoneesta Orimat-
tilaan. Hän ihmetteli, mihin ihmeen 
maailman kolkkaan hänet on oikein 
lennätetty. Sateen kastamalla nurmi-
kolla hänen piikkikorkonsa upposivat 
liejuun, kun hän suunnisti raviradan 
takahuoneesta kohti lavaa. Kannatte-
limme kavereiden kanssa Mammaa, 
että hän pääsi eteenpäin. Kun hän 
näki aika suuren yleisöjoukon lavan 
edessä, hän huudahti ”Sakrametto, 
täällähän on stetsoneita enemmän 
kuin Dallasissa.”

Jätkän humppa
teki kantrihumpat
Orimattilalainen musiikkitirehtööri 
Paavo Melander sävelsi 1970-luvulla 
hitsipilli kädessä yhden suosituim-
mista humppakappaleista, Jätkän 
humpan. Pidimme kunnia-asiana  
aloittaa Kantrit jonkin aikaa kyseisellä 
kappaleella. 1,5 miljoonaa myytyä 
humppalevyä on merkki jostakin, mi-
hin ei moni ole maassamme pystynyt.

Humpan kunniaksi käytimme 

pitkään juhlistamme nimeä Kantri-
humppafestarit.

Orimattila ei ole suinkaan unohtanut 
suurta hanurimestaria. Pidämme Paa-
von maineen mukana, ja humppakin 
on uudessa nosteessa. Viimeksi tänä 
kesänä Jätkän humppaa versioivat 
Anna Puu ja Irina Heinolan torilla.

The Beatles -pojat
Neljä liverpoolilaispoikaa mullistivat 
musamaailman 60-luvun alussa. Sa-
malla jätkät mullistivat tuhansien mui-
den poikien elämän ympäri maailmaa. 
Niin kävi myös Orimattilassa. Eki, Artsi, 
Ari, Pekka, Jori, Masa, Keke, Kaikka, 
Putte ja moni muu.

Siinä osa Beatles-musiikista huu-
maantuneita 13-16 vuotiaata pojan-
kossia, joihin liverpoolilaisten musa 
iski kuin häkä. Nappeja ei tarvittu, 
huuma oli yksinkertaisesti musiikki. 
Alkoi 60-luvulla taiteilu musiikin osaa-
misen ja osamaattomuuden kanssa. 
On hienoa nähdä, että osa tästä, silloin 
teini-iässä olevasta porukasta on vään-
tämässä juhlakantreja kasaan tänä 
vuonna. Sitkeyttä on ainakin riittänyt.

Mukana on myös osaavaa uudem-
paa sukupolvea joka taitaa musii-
kin kiemurat jo vähän ukkoutuneita 
pappaporukkaa taitavammin. On se 
hienoa.

Linjatonta vaan ei
luokatonta menoa
Ei se linjattomuus tapahtuman oh-
jelmistossa tainnutkaan olla niin 
paha asia.. 

Pääasiassa Kantrikansalla on ol-
lut hauskaa. Esiintyjäkaarti vuosien 
varrella on ollut kuitenkin lievästi sa-
nottuna monipuolinen. Tänä vuonna 
Kantreilla sama meno jatkuu. Täysin 
linjatonta touhua. Mukana on  hyvää 
countrya, iskelmää, Beatles-musaa 
ja brittipoppia. Tule rohkeasti sinäkin 
mukaan. Saattaa käydä kuin Perttusen 
Tapsalle: “jos tämä on sitä kantria, 
niin tämähän on hyvää”.

Kantrifestariterveisin
Hanski Tuominen

Rockvoyage
räjäyttää kantreilla!
Rockvoyage on aktiivisesti 
keikkaileva orimattilalainen 
bändi. Settilistan peruskivet 
muodostuvat 1960-1970-lu-
kujen rockbändien tuotannosta.

- Varsinkin The Beatles, The 
Rolling Stones, The Kinks, 
Cream, Peter Green’s Fleetwood 
Mac ja muut tuon ajan brittibän-
dit ovat olleet innoittajiamme 
nuoresta saakka, kertovat Jar-
no Ovaska ja Matti Myllynen 
Rockvoyagesta.

- Tänä päivänä keikoillamme 
kuulee edellä mainittujen bändi-
en tuotannon lisäksi myös laajalti 
1950-luvun rock’n rollia, rauta-
lankamusiikkia, bluesia, kantria 
ja kotimaista poppia ja rockia. 
Kaiken kaikkiaan biisilistalla on 
toistasataa biisiä. 

- Entisaikaan musiikki tehtiin 
sydämellä. Siinä ei ollut bisnes 
etusijalla, vaan musiikki valloitti 

nautintoineen, kun sitä tehtiin 
tunteella. Nykyajan musiikki 
on usein liian kliinistä ja lop-
puun saakka hiottua. Silloin 
siitä katoaa inhimillinen tatsi, 
Jarno kiteyttää.

Rockvoyage lataa shownsa 
kantreilla perjantaina 20.7. kello 
22 alkaen. Silloin kuullaan Bri-
tish Night –show, johon bändi 
on valinnut keskeisimpiä britti-
läisen rockmusiikin kulmakiviä 
1960-1970-luvuilta.

- Sitä korvaherkkua on kant-
reilla luvassa ainakin tunnin, 
Matti kertoo ja lisää, että se 
riippuu myös siitä miten pai-
kat kestää… Vaarana näet 
on, että esiintymislavan katto 
lentää kaakkoon, kun lyödään 
isot kaiuttimet päälle.

- Iso kokonaissoundi on tälle 
musiikkityylille ominaista. Me 
tehdään maailmanshowta eikä 

näperrellä turhia. Kierretään vah-
vistimista volyymit yhteentoista 
ja annetaan palaa! Ja aiomme 
myös lunastaa lupauksemme, 
miehet sanovat topakasti.

Rockvoyagen soittajat ovat 
kaikki Orimattilan omia poi-
kia. Yhteissoittoa 10 vuotta ja 
lähes 100 keikkaa on bändillä 
takana. Keikkaa on enimmäk-
seen heitetty eri tilaisuuksissa 
Lahden ympäristössä. Hiljattain 
bändiin liittynyt Matti Myllynen 
soittaa ensimmäisen keikkansa 
bändissä juuri kantreilla. 

Tänä päivänä Rockvoyagessa 
rockia räjäyttävät: Petri Kuosa; 
laulu, Sami Sallinen; basso, Artsi 
Tuominen; rummut, Matti Myllynen 
kitara ja Jarski Ovaska; kitara ja 
laulu. Pasi Velling; äänentoisto. 
Kutsu kiirii kantreille nauttimaan 
Rockvoyagen British Night Showta. 
Älä jää ilman tätä!

Matti ja Jarno suosittavat, että kantrikulkueen aikaan perjantaina 20.7. klo 18 
aikoihin kannattaa olla näillä main Erkontien varrella…

Tine Sylvest, kantrien 
vakioesiintyjä menneinä 
vuosina.
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29. KESÄN KEHRÄÄVÄT

KANTRIT
Maailman pienimmät kantrifestarit
PE-LA 21.-22.7. 2017 klo 18.00
Orimattilan Kehräämö, Pakaantie 1 
KAIKEN KANTRIKANSAN KULKUE
starttaa Jokivarren koululta perjantaina 21.7. klo 18.00.

21.-22.7. 2017

ren koululta perjantaina 21.7. klo 18.00.

ORCUS BAND

FREEBAND

ROCKVOYAGE

LEANERS BAND

JOENSUU RIIHIMÄKI JUKKA KUOPPAMÄKI

ROCKVOYYYYAGEAGEAGEAGEAGEAGEYAGEYYAGEY

MIKKO ALATALO

PERJANTAI 21.07.

klo 18.00 Kulkue läpi kaupungin Kehräämölle

klo 17.00 Country-lato, salon open
klo 18.00

 
ORCUS BAND, kantrilatoarena

 klo 19.30 FREEBAND kantritunnelmissa
klo 21.00 ROCKVOYAGE 
klo 22.30 MIKKO heinähattu-ALATALO

Tule viihtymään kesäiltaan! ★ Mukavaa musiikkia joka makuun!

 

klo 23.20 alue tyhjä…
Kantrikuulutus:
RIITTA naapurintyttö
kahvilasta.  Liput 10 

www.markprint.fi

€

Mukana Orimattilan KantritanssijatRIITTA

LAUANTAI 22.07.
klo 17.30 The Wave Band 60 luvun tunnelmissa
klo 17.00 Country-lato, salon open

klo 18.00 Sikaa vartaassa a’la Meronen
klo 19.00 LEANERS BAND Keijo Johanssen&co
klo 20.30 JOENSUU RIIHIMÄKI Band
klo 22.00 JUKKA KUOPPAMÄKI
 - sininen ja valkoinen -tunnelmissa.

- ONNEA SUOMI 100 vuotta!
klo 23.30 alue tyhjä…
Mukana Orimattilan Kantritanssijat
LIPUT 15 €, Country-possuateria 15 €

ELINKEINOTOIMI
www.hennaan.fi
www.visitorimattila.fi

Orimattilan
KEHRÄÄMÖ

Menossa myös mukana:
Orimattilan
OSUUSPANKKI

Myrskylän
SÄÄSTÖPANKKI

Orimattilan
PUTKITYÖ Oy

SÄHKÖASENNUS Oy
Olin & Tuomiset

★ ★★

★

★★
★

★ ★

★

       

20.–21.7.2018

Pakaantie 1

20.–21.7.2018

30 v30 v

PE–LA 20.–21.7. ALKAEN KLO 18.00
Orimattilan Kehräämö, Pakaantie 1 
KAIKEN KANSAN KANTRIKULKUE KAUPUNGILLA
starttaa Jokivarren koululta perjantaina 20.7. klo 18.00
Tule mukaan!

MUSIIKKITAPAHTUMA, ORIMATTILAN MUSIIKKITAPAHTUMA, ORIMATTILAN 

MEROSEN MAUKAS SIKA 

VARTAASSA LA 21.7.

Niinkauan kuin sikaa riittää, kansa 

kiittää. Maukas annos vain 15 e

LIPUT PE 10 e ja LA 15 e, Caravan paikka 15  e/vrk. 

CINA SAMUELSON

Loistava Kantrilady Ruotsista

EKI ja RIITTA

ORCUS BAND

FREEBAND

JIRI NIKKINEN BAND”Jiri ja Bändi, ajoittain parempi kuin aito” HESARIN  lainaus

GEORGE HIGHFILLAinoa esiintyminenEtelä-Suomessa. Kantrinystävien ilta.

ROCKVOYAGE

PERJANTAI 20.7.
Klo 17.00 Coyntry Lato Salon open. Huurteiset tuoppiin.

klo 18.00 ORCUS BAND. Jalka vipattaa paalilla. 

klo 19.00 Ruotsin, Lady Country CINA SAMUELSON & BAND
 Parasta naiskantrienergiaa Orimattilassa sitten Tine Sylvestin.

klo 20.30 GEORGE HIGHFILL AND BAND from USA.
 Todellinen kantri- ja hevosmies suoraan Texasista. Ylläty tästä.

klo 22.00 ROCKVOYACE. British Night Show. Back to the 60th  
and 70th. Show joka sinun pitää nähdä ja kuulla.

Lippu 10 e. Lapset vanhemman mukana ilmaiseksi.
Mukana Riitta, naapurintyttö Väisänen.

LAUANTAI 21.7.
klo 17.00 Country Lato Salon Open, ettei jano yllätä.

klo 18.00 Illan avaus, EKI JANTUNEN 
 Eki hoitaa juontohomman.

klo 18.30 EIJA tunnelmoi iskelmä ja kantrisävelet.

klo 20.00 THE FREEBAND Arin kantrikansio esiin ja eikun menoksi.

klo 22.00 Loistava The Beatles tuokio. JIRI NIKKINEN  

The Beatles Tribut BAND. Kuin aito Beatles. Tämä on 
kuulemisen arvoinen juttu.

Liput 15 e
Mukana Orimattilan Kantritanssijat. Huurteista ja purtavaa joka makuun.

LATO 
SALOON 
tarjoaa 
tuopit
joka 

janoon!

Tule viihtymään kesäiltaan! Mukavaa musiikkia joka makuun!
Kantrimurkinaa-virvokkeen kera  Purtavaa paalilla rennossa 
kantrimeiningissä  Kahvit, Sirpan kantrimunkin kera 

 kantrimakkaraa… 

TERVETULOA MUKAAN 30 V JUHLAKANTREILLE !!!
Vaunupaikkoja rajoitetusti karavaanareille. Valosähköllä 15 e/vrk.
Tiedustelut 0400 492 944

KANTRITKANTRIT

PE 20.7. kantripyttipannua ja makkaraa

★★
★

★
★
★★
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Kaijalla on energiaa moneen tekemiseen
Heinäkuun 30. päivä vuonna 
1958 näki päivänvalon pieni 
tyttölapsi Orimattilan entisessä 
sairaalassa, Pappilantien var-
rella. Hän sai nimekseen Kaija 
ja sukunimeksi tuli Tuominen, 
ja sittemmin avioliiton myötä 
Ahola. Aikaa tuosta on vieräh-
tänyt sen verran, että nyt sitten 
juhlitaan Kaijan kuuskymppisiä 
Villikkalan Aholassa lauantaina 
28.7.

Kun Kaijaa pyytää kertomaan 
lapsuudestaan, siitä mistä hän 
tykkäsi ja haaveesta mikä hä-
nestä piti tulla isona, niin saa 
napakan vastauksen:

- Töitä silloin tehtiin maata-
lossa, eikä paljon ehditty haa-
veilemaan! Meitä sisaruksia 
on seitsemän tyttöä ja paljon 
juostiin ja leikittiin lapsena 
Tuomisen alueen metsissä. 
No, sen verran muistan, että 
10-vuotiaana halusin maajussin 
vaimoksi, Kaija naureskelee.

Niinhän siinä sitten kävi, että 
komeimman serenadin Kaijalle 
lauloi Risto Ahola. Nuoret ta-
pasivat vuonna 1973 Mänty-
mäen tanssilavalla ja siitä alkoi 
riiausaika, joka sitten päättyi 
onnellisesti. Kaijasta tuli Aholan 
tilan nuori emäntä vuonna 1977.

- Kyllä se oli rakkautta ensi 
silmäyksellä ja hyvin ollaan tultu 
keskenämme toimeen Riston 

kanssa. Meille toistemme kun-
nioitus on kaiken a ja o.

Kaijalla ja Ristolla on kolme 
aikuista lasta, yksi tyttö ja 
kaksi poikaa. Sitten on liuta 
lastenlapsia, jotka kaikki ovat 
Kaija-mummin silmänteriä.

- Lastenlapset ovat elämän-

suola. Mummilla on aina aikaa 
heille. Silloin jää muut työt, kun 
ollaan pienten kanssa, leikitään 
ja puuhaillaan kaikenlaista.

Kaijalla riittää tekemistä maati-
lalla, sillä hän tarttuu tarvittaessa 
myös traktorin rattiin, kyntää ja 
äestää pellolla siinä kuin mie-

hetkin. Myös isossa pihassa ja 
puutarhassa riittää hommaa. 
Lisäksi työllistää pienimuotoi-
nen pitopalvelu, jota Kaija tekee 
tilauksesta. Monet synttärit, häät, 
hautajaiset ja muutkin tapah-
tumat hän on palvellut vuosien 
saatossa. Kaijan kermakakut ja 

voileipäkakut ovat tunnetusti 
maistuvaisia.

Harrastuksia
ja hyvää mieltä

Kaijan on yhtenä harrastuksena 
puutarhan ja pihapiirin hoito.

- Tykkään hoitaa kukkamaita 
ja onhan se hyvä, kun pihapiiri 
on hoidettu. Siinä on lastenkin 
kiva kirmailla paljasjaloin, Kaija 
toteaa.

- Sitten olen mukana Villikka-
lan nuorisoseuran toiminnassa. 
Järjestämme yhdessä toimintaa 
kyläläisille ja muillekin. Juhan-
nusaattona oli rannassa kivaa 
tunnelmaa ja myös juhannus-
kokko juhlisti suvea Villikkalassa.

Kaija ja Risto ovat järjestäneet 
omalla tontilla Köylinjoen ran-
nassa onkikisoja jo 35 vuotta. Ne 
ovat olleet ikimuistoisia hetkiä 
ystävien kanssa, myös kalaa on 
saatu ongittua runsaasti.

Kaija on myös innokas veren-
luovuttaja, sillä hän on vuosien 
saatossa luovuttanut verta jo 
125 kertaa. Se on uskomaton 

määrä ja ansaitsee suuren 
kiitoksen! 

- Parhaina vuosina luovutin 
kuusi kertaa vuodessa verta. 
Nykyisin ei saa luovuttaa kuin 
kolmen kuukauden välein.

- Kun luovutuspäivä lähestyy, 
niin se on oma sisäinen ääni, 
joka kehottaa mukaan. Ja tulee-
han siitä hyvä mieli, kun saan 
auttaa ihmisiä. Myös oma keho 
voi verenluovutuksen jälkeen 
aina hyvin, Kaija selvittää.

- - -
Synttärisankaria juhlitaan lau-
antaina 28.7. Aholassa. Kutsu 
synttäreille kiirii ystäville, tutuille, 
kylänväelle ja sukulaisille.

- Kipot, kupit ja rehut voi jättää 
ja muistaa jollain summalla lo-
matiliä FI79 5010 0350 0903 27

- Minulle voi ilmoittautua 
mukaan 16.7. mennessä 0400 
574 455. Tervetuloa, Kaija toi-
vottaa.

- Pitäkäähän toisistanne huol-
ta, ja ystävyyssuhteet kohillaan, 
hän sanoo lopuksi.

Reijo Välkkynen

Kaijalla tulee kuuskymppiä mittariin. On juhlan aika, Iitu-koirakin on mukana 
juhlimassa.

Tapani, Tea ja Ari ovat kuvassa vielä Kärrytien liikkeen ovella, mutta elokuun alusta 
myymälä ja toimisto ovat Hyvinkäällä osoitteessa Kynnöstie 1.

Vuodesta 2012 Orimattilan Sähkö- ja Konehuol-
tokeskus Oy:tä luotsanneet Tapani Puranen 
sekä Ari ja Tea Haakana ovat päätyneet tu-
lokseen, että yrityksen Orimattilan myymälä 
Kärrytieltä suljetaan. Toimisto- ja huoltotilat 
sekä myymälä siirtyvät kokonaisuudessaan 
Hyvinkäälle elokuun alusta alkaen. Siellä toi-
minnot löytyvät Hyvinkään Huoltoportista, jonka 
Sähkö- ja Konehuoltokeskus osti muutama 
vuosi sitten.

- Olemme pähkäilleet pitkään, miten saam-
me yritystoimintaamme lisää toimivuutta ja 
kannattavuutta, Tapani, Ari ja Tea toteavat.

- Vuonna 2012 tehdyn ja sovitun yrityskaupan 
jälkeen oli voimassa lakisääteinen kilpailu-
kieltosopimus kolmen vuoden ajan entisen 
yrittäjän kanssa. Tämän jälkeen muutosta on 
tapahtunut Orimattilassa, kun kannattavuus on 
laskenut myymälän ja huoltotoiminnan osalta.

- Joudumme nyt priorisoimaan toimintaam-
me, mutta kaikkien kodinkoneiden ja laitteiden 
huolto-, korjaus- ja asennuspalvelut pelaavat 
kuten ennenkin, Tapani ja Ari sanovat.

- Soitto meille numeroon 050 4435 245 ja 

palvelemme mahdollisimman nopeasti, Tea 
suosittaa. Ja lisää, että erikoisosaamista löytyy 
myös av-laitteissa ja Samsungin telkkareissa.

- Ihan vinkkinä vielä se, että jos huomaa 
kodinkoneessaan pientäkin vikaa, niin kan-
nattaa heti ottaa yhteyttä meille, sillä usein se 
pikku vika johtaa isompaan vikaan ja se voi 
tulla paljonkin kalliimmaksi korjata.

Vaikka myymälä siirtyykin Hyvinkäälle, niin 
tarvikemyynti ja varaosapalvelu pelaa. Ari ja 
Tapani kuskaavat huoltomatkoillaan tarvikkeita 
asiakkaille kotiin tai sovittuun paikkaan.

- Kannattaa soitella, jos tarvitsee vaikkapa 
tuttuun pölyimuriinsa uutta letkua tai suulaketta, 
niin laitan tavarat pojille matkaan mukaan, kun 
suunnittelen heidän huoltoreissujaan, Tea lupaa.

Myös ilmalämpöpumppujen myynti ja huolto 
kuuluvat edelleen yrityksen palveluihin.

Orimattila ja Hyvinkää naapurikuntineen ovat 
Sähkö- ja Konehuoltokeskuksen päivittäistä 
toiminta-aluetta. Myös asennuspalvelu pelaa 
kaikissa kodinkoneissa ja laitteissa.

www.konehuoltokeskus.fi 
Reijo Välkkynen

Muutto Hyvinkäälle 1.8.

Sähkö- ja Konehuoltokeskus
lopettaa Kärrytien myymälän

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

12.-15.7. Artjärvi-päivät. 
20.-21.7. Kantrit, kantrikulkue 20.7. klo 18.
- Katso lisää tämän lehden sivulta 5.

22.-28.7. Mallusjoen Takinkääntöviikko.
18.8. Orimattila Cruising, Vanha Amis klo 16
19.8. Tönnön Siltajuhlat klo 15-18.

“ Lastenlapset ovat elämänsuola. Mummilla 
on aina aikaa heille. Silloin jää muut työt, 
kun ollaan pienten kanssa, leikitään ja 

puuhaillaan kaikenlaista.

Orimattilassa
vaan puretaan?
Moni meistä orimattilalaisista 
on ihmetellyt miksi Nordean 
hyväkuntoinen rakennus pu-
rettiin?

Sehän näytti olevan lujaa 
betonia kuin bunkkeri ja olisi 
kestänyt hyvinkin seuraavat 
50 vuotta.

Nykyaikana liian helpos-

ti puretaan hyväkuntoisia 
rakennuksia ja usein tilalle 
tulee kiiruulla kyhättyjä si-
säilmaongelmaisia pytinkejä. 

Toinen ihmetys on se kun 
kaupunki myy alihintaan 
rakennuksiaan. Kenen etuja 
se palvelee? Ne on kuulkaas 
yhteisiä varoja, joita niissä 
on kiinni.

Mitä Orimattila rakentaa? 
Muutamia rivitaloja on työn 

alla, onko muuta? Koska-
han alkaa sen pienemmän 
K-Marketin rakentaminen 
Lahdentien varteen?

Hennassa ilmeisesti ra-
kennetaan vihdoinkin yhtä 
omakotitaloa. Nyt sinnekin 
pitäisi saada lisää rakenta-
misvauhtia, ettei homma ala 
pissimään kintuille.

Kadunmies

- 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 henkilö-
kohtaisesti loukata. Asiattomia 
näkemyksiä ei julkaista.
Mieluusti mielipiteet sähköpos-
titse: reijomedia@hotmail.com 
tai sitten lyhyesti soittamalla 
050 336 8425.
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Näitä sitten…
Paljon on tullut yhteydenottoja 
ja kiitosta Kupariselle, joka vih-
doinkin jäi ansaitulle eläkkeelle 
toukokuussa. Eräs naispuolinen 
lukijamme lähetti seuraavat kau-
niit sanat:

Erkontie hiljainen odottaa,
nyt turhaan tuttua kulkijaa.
Ei näy Kimmoa enää...

* * *
Viime numerossa oli kuva ja 
teksti, että Heinämaantiellä 
pöllyää, mutta eihän siellä 
pöllytä kuin huimausainekus-

kit. Piti olla Heinämaan tiellä. 
Siellä Sepänjoentiellä. Saa 
nähdä miten Laaksosen Pepe 
potkaisee ely-keskusta: suolaa, 
suolaa, suolaa…

Toinen kuva oli Lahdentien var-
relta, jossa Haikulan risteyksessä 
liikennemerkit olivat solmussa. Ei 
tiettävästi ole koltiaisten tekoja, 
vaan joku onneton rekkamies 
ei saanut vehkeitään pysymään 
ojennuksessa. Törmäsi perävau-
nulla liikennemerkkeihin. Tieto 
tuli Virenojalta. 

* * *
Osuuspankin edustan sähkö-
autojen latauspiste näyttää 

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
www.lahdenjakelut.fi
JOKA TALOUTEEN
Orimattila, Artjärvi,
Myrskylä, Pukkila.
Noutojakelussa: Kehräämö 
ja K-Supermarket Orimattila.
Jakelupainos:

n. 10.500 kpl
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona
15.08.2018

torstaisin klo 17-19.
3. krs. Pekka

Löytty 044 3160 925

SUOMI-
TIKKAA

Kehräämöllä

Tavataan
kantreilla
20.-21.7.

2018!

TAVATAAN TAAS
ARTJÄRVI-päivillä

toimivan etänä, kun ei autoista 
ole mitään piuhoja latauslaittee-
seen? Vai onko joku pysäköinyt 
väärään ruutuun? Noin tiedus-
tellaan Eetvartilta tämän tästä.  
Meikä ei asiaa tunne, mutta 
tutkaillaan tulevia.

* * *
- Meillä paska-gate aktivoitui 
Orimattilassa ennen juhannusta 
ja jopas sattui, että jäteveden-
puhdistamo on taas huoltosei-
sokissa ja meillä haja-alueella 
paskatankki melkein pinnassa! 
Likakaivojen tyhjennys ei siis 
onnistu! Elikkä taas pitäisi kul-
jetuttaa lietteet Lahteen ja lasku 
on sitten noin 150 eur suurempi, 
voe pärse. Lokakuljetusfirmakin 
oli saanut tietää asiasta vasta 
pari päivää ennen seisokkia?

- Se siitä tiedotuksesta, avoi-
mesta tiedonkulusta, kuntalais-

Nämä mainoskyltit ovat Lahdentien varrella ennen 
liikennevaloja. Onkohan kylteille lupa olemassa?

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

Uusi, raikas mallistomme nyt saatavilla. 
Ainutlaatuinen mahdollisuus täysin uudenlaiseen
tyyliin Kanttihirrellä, tartu tilaisuuteen heti! 

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

•	Lvi-asennukset
•	Hakelämpölaitosten
	 toimitus	ja	asennus
•	Maalämpöjärjestelmien
	 toimitus	ja	asennus
•	Jätevesijärjestelmät
•	Lvi-suunnitelmat	pientaloihin
•	Putkikaman	Kiinteistöhuolto	Ky

040 5311729 • www.putkikama.fi 
kari.korkkula@putkikama.fi

LVI-PUTKIKAMA	OY

ORIMATTILAN SÄHKÖ- JA
KONEHUOLTOKESKUS OY

KODINKONEIDEN HUOLLOT,
ASENNUKSET ja VARAOSAT 

Toimisto puh. 050 443 5245
Ari 050 534 0619, Tapani 050 307 0879

sähköposti: huolto@konehuoltokeskus.fi 

Aina yhteistyöterveisin!
- - Leikkaa talteen - - Leikkaa talteen - ✁ ✁

TEHTAAN YÖVUORO
PERJANTAISIN JA LAUANTAISIN

AAMUVIITEEN ASTI

MA 9-14.30 TI 9-23 KE 9-02 TO 9-23
PE 9-05 LA 13-05 SU SULJETTU

LOUNAS ARKISIN 10.30-14.30
Erkontie 11, Orimattila p.010 327 4400

ten tasa-arvoisuudesta, purki 
kiukkuaan mies maalta.

Kyllä tuohon touhuun on jo jon-
kun puututtava, sanoo Eetvartti-
kin. Ei riitä, että huoltoseisokista 
on ilmoitus jossain kaupungin 
facebook-sivuilla. Meikääkin 
moinen ketuttaisi.

* * *
Meikä kävi kanssa Tähtikisoissa 
kannustamassa oman kylän ur-
heilijoita, joita on vuosi vuodelta 
aina vaan vähemmän. Mistähän 
se johtuu? Onko syynä se, kun 
Kumpun Jakke lähti Jovensuu-
hun valmentamaan ja siksi into 
laantui Orimattilassa? Jokuset 
yleisurheilijanuoret ovat siirty-
neet ahkeraan, muihin seuroihin. 
No, pitihän mennä katsomaan 
miten Ruuskanen riuskaisee 
keihästä ja Kristiina hyppää 
pitkälle. Antti sai kasikymppi-
sen rikki ja mikä hienointa, kun 
Kristiina rikkoi kuin tilaukses-
ta kotikisoissa EM-kisarajan 
hypätessään komeasti 13,95. 
Ohessa on nettikaapattu kuva 
Ylen urheiluruudusta.

* * *
Kantrit ja se aina niin hulvaton 
kulkue. Sinne meikä taas intoi-
lee mukaan. Ensin kulkueeseen 
ja sitten pelipaikalle Kehriksen 
nurtisille ja sieltä sitten telttai-
lemaan! Perjantain ohjelma on 
selvillä mutta lauantai voi olla 
sitten arestia Heinämaalla…

Katselin mainosta, että 
näkyy olevan hyvää kamaa 
kantreilla. Siis musiikkia. 
Sitten on nautintojuomaa ja 
Merosen maukasta sikaa. 
Perjantai on merkitty allakkaan, 
samoin lauantai, mutta kaikki 
riippuu taas kaikesta.

Joulupukkikin oli soitellut kal-

jupäätoimittajalle ja ilmoittautui 
jo kulkueeseen. Ottaa jo lahja-
toiveita vastaan päätepysäkillä. 
Samalla olivat herrat pohtineet, 
että jospa kulkueeseen osallis-
tuvat pääsisivät sisäänheitto 
-hinnoin kantreille?

* * *
Tilanne autojen pesurintamal-
la kiristyy, kun OK Hämeenmaa 
rakentaa autopesulaa S-Marke-
tin viereen, lähelle Lahentietä. 
Yht’äkkiä meillä onkin jo neljä 
autopesulaa. Eetvartin Lada tar-
vitsee aina laadukkaan pesun, 
joten nyt katsotaan missä on 
hinta ja laatu kohillaan. Salon 
Korjaamoko, vai?

* * *
Orimattilan taajama-alueilla 
saa näköjään vapaasti mainos-
taa mitä vaan ja missä vaan. 
Muualla päin ei sellainen onnistu, 
tosin ei onnistunut täälläkään 
takavuosina. Jostain syys-
tä valvonta on olematonta? 
Oheiset kyltit ja ”mainokset” ovat 
taajamassa, Lahdentien varrella. 
Muuallakin noita ikkunaremppa-
kylttejä roikkuu ja joku kirppis 
mainostaa itseään liikenneym-
pyröissä. Ja ilman lupaa tietty 
ovat mainoksensa tolppiin ym. 
paikkoihin kyhänneet? Mitä-
hän siitä tulisi, kun jokainen 
yritys laittaisi mainoksiaan 
pitkin ja poikin sinne ja tänne? 
Taajamissa on sähköpylväissä 
mainostelineitä. Ne ovat laillisia 
ja asianmukaisia. Usein sieltä 
tulee bongattua Koivulan Kioskin 
mainos joka houkuttelee pollii-
siaterialle. Ja kyllä sen meikän 
mahasta näkee, että käyty on!

* * *
- Hei tonttu-ukot hyppikää!

E E T V A R T T I

Kimmoa kaipaavat 
monet Erkontien kulki-
jat. Hän kuulemma aina 
tervehti kaikkia iloisesti. 
Ei ollut mikään mörkö, 
kuten eräät…

Tämä hyppy kantoi piiiiitkälle ja mittamiehet saivat 
tulokseksi 13,95 ja EM-karsintaraja ylittyi! 
(Kuva on kaapattu Urheiluruudun sivulta).

Joulupukki oli toissa kesänä kantrikulkueessa ja sai 
moitteita Karvatunturin muorilta, kun jäi kiikkiin Ori-
mattilasta. Kuvassa on jo aika tuiskeessa Järvikylän 
traktorin lavalla.
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VÄRISILMÄ Orimattilan Tapetti ja Väri Oy
Kärrytie 3, Orimattila. Puhelin (03) 871 250
www.otv.fi • Avoinna: arkisin 7-18, lauantaisin 9-14

Laminaatti  Ideo Perfect
Laadukas 8mm laminaatti, 
upea ladonseinäkuosi

Värisilmä auttaa

1000€
m2

vain

Painty, aito keitetty 
punamultamaali

Tikkurilan
Isännän kalkkimaali

Kantrimeininkiin

Kesä on parasta
remonttiaikaa!
Kaikki laatat ja tapetit

-20%
tule valitsemaan,
tarjous voimassa
heinäkuun loppuun asti.

2490€
10 l

vain

5900€
10 l

vain

Hyvä pyykki
pesuaineet
Hajusteeton ja
zeoliititon, paras
pesutulos, myös
allergiaperheille!

Heinäkuun
ajan kotiin-

kuljetus
veloituksetta !

( max. 20km
keskustasta)

Sisustus-
tavaraa

kirpputori-
hintaan la 21.7.

klo 9-14, tule
ja tee

löytöjä!
Palvelemme
ma-pe 9.00-17.00
la 9.00-13.00

EDULLISEEN HINTAAN

www.lantmannenagro.fi/orimattila

1990

2590

29900

jm

LOKERIKKO 
ALLIT PROFI

ÖLJYPOHJAINEN 
PUNAMAALI 10L

PIENKONEBENSIINI 
NESTE 4-T 5L

1595

KESTOPUU 21X95 SHP 
VIHREÄ AB-LUOKKA 

PUUKIUAS 
NARVI KOTA 
KURU 20

099

Ota yhteyttä. Remontit puh. 040  513  8073, tai  0400 492 944
Tai suoraan netistä: orimattilanputkityo.fi
Myymälä klo 8.00-15.30 ● Tokkolantie 8

Orimattilan Putkityö Oy
Olemme myös
Facebookissa

LUOTETTAVA OMAN KAUPUNGIN
PUTKIMIES TEKEE LVI-REMONTIN
    AINA LAATUTUOTTEISTA JA
ASENNUKSET TAKUUN KANSSA!

Kaikista huolto ja

korjausremonteista saat

syysalennuksen kun teet

tilauksen 15.8 mennessä.

Arvo 50-100 euroa!

Toteutus elo-syyskuun aikana.

Vesi ja lämpöjohtojen
asennukset pintatyönä

Jos talossa on betoniin
upotetut vesi- tai lämpöjohdot. 
Kysy tarjous Unipipe-putkisto-
asennuksista. Nopea asennus.

Tarvitseeko

vesikalusteet
päivitystä? 

Uudet Oras-sekoitus-
kalusteet säästävät vettä
ja samalla euroja.
Kysy tarjous meiltä.

Piiputtaako
pönttö?
Uudet Gustavsbergin
posliinituotteet ovat
nykyaikaiset uuden
ajan WC -kalusteet.

Asennus 
meiltä.

Grundfos vesi-
automaatilla
hoituu vesi
mökille ja
asuntoon.
TARJOUS

340€

Uusi Oilon LF 10
ÖLJYPOLTIN takaa koko
talven häiriöttömän lämmön.

Polttimen vaihtotarjous myymälästä.
Lämmityslaitehuolto ja toiminta-
tarkistus kannattaa tehdä ennen
pakkasia! Tilaa pätevä huolto meiltä.

Kaukora
Jäspi
LÄMMITYSKATTILAT edustavat
nykyaikaista lämmitystekniikkaa.
Kattilanvaihdot vielä ennen syyskylmiä.
                                          Pyydä tarjous.

Tehokkaat
Mitsubishi
ILMAVESILÄMPÖPUMPUT
Pyydä arvio meiltä. Säästöä joka vuosi

yli 50 %  vanhaan lämmitys-
muotoon verrattuna.


