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Minulle           saa            ei saa lähettää suoramarkkinointipostia

Syyskampanjan aikana 1.9.-31.12.2017 jäseneksi voi liittyä 
maksutta, ja pääset heti hyödyntämään etuja veloituksetta! 
Jäsenmaksu on muutenkin maltillinen, vain 26 € vuodessa.

Liity jäseneksi –
Ota edut itsellesi!

1. Lakineuvonta
2. Rakennusneuvonta
3. Energianeuvonta
4. Piha- ja puutarhaneuvonta
5. Talon huoltokirja
6. Omakotilehti
7. Alennukset jäsenkortilla
8. Piirin ja yhdistyksen jäsenedut, 

tapahtumat & retket
9. Vahva valtakunnallinen järjestö 

puolustaa ja valvoo etujasi

9 hyvää syytä liittyä:

Etu- ja sukunimi* Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Lähiosoite*

Postinumero- ja toimipaikka*

Sähköposti*

Puhelin*

Paikallisyhdistys

Jäsenhankkijan numero (täytä, mikäli tiedät)

Täytä ainakin tähdellä * merkityt kohdat

Tunnus 5005655
00003 VASTAUSLÄHETYS

Omakoti-
liitto 

maksaa 
postimak-

sun

LIITTYMISLOMAKE  – POSTITA JO TÄNÄÄN JA OTA EDUT ITSELLESI!

Liittyminen käy kätevästi verkossa www.omakotiliitto.fi tai alla 
olevalla lomakkeella, jonka postimaksu on maksettu puolestasi!

Kyllä! Haluan liittyä Omakotiliiton paikallisyhdistykseen! 

Vartio- ja Mellunkylän
Omakotiyhdistys

Yhdessä olemme viimeaikoina saavuttaneet mm. 
laajennuksia kotitalousvähennykseen, sähkön siirtomaksuihin 
korotuskaton, energiatodistukseen järkevöittämistä sekä 
jätevesilainsäädäntöön kohtuullistamista.

Omakotiliitto ja omakotiyhdistykset toimivat asumisen 
puolesta koko Suomessa! Olemme omakoti- sekä muiden 
pientaloasukkaiden sekä vapaa-ajan asukkaiden järjestö. 

Kuka tahansa asukas 
voi olla Someron Oma-
kotiyhdistyksen jäsen, ei 
tarvitse asua pientalos-
sa.  Ryhdy jäseneksi. 

Täytä  tämän lehden 
liittymiskuponki ja pos-
tita se Omakotilittoon.  
Someron omakotitalk-
kareilla ja puheenjoh-
taja Keijo Karlssonilla on 
myös liittymiskaavak-
keita.

 Liittyminen onnistuu 
myös netissä yhdistyksen 

tai  omakotiliiton sivulla 
www.omakotiliitto.fi/
liittymislomake.

Someron yhdistyk-
sen jäsenmaksu on 28 
euroa. Jos olet toisen 
omakotiyhdistyksen 
jäsen, voit liittyä täysin 
valtuuksin myös Some-
ron Omakotiyhdistyksen 
jäseneksi.   Monijäsenen 
jäsenmaksu on 18,50 
euroa.

Liitto arpoo palkintoja 
uusien liittyjien kesken. 

Puheenjohtajalta

Se on sitten kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi menossa. 
Jäsenmäärä roikkuu aina vaan siinä 960 tienoilla. On se kumma, 
ettemme saa sitä nousemaan yli tuhannen. Potentiaalia kyllä on. Jo 
vapaa-ajanasuntoja on noin 2500, joista ulkopaikkakuntalaisten noin 
pari tuhatta.  Eivätkä kaikki somerolaisetkaan ole jäseniä. On varmaan 
ihmisille epäselvää, että yhdistykseen saa liittyä niin omakoti-, rivitalo-, 
kerrostalo-, vapaa-ajanasukas kuin maatalossa asuva. Omakotiyhdis-
tys on kaikkien asumisen asialla.
Kaikki ovat tervetulleita meidän joukkoomme.
Yhdistyksen, piirin ja liiton jäsenedut ovat erittäin kattavat jäsenmak-
suun nähden. Arvokkaimmasta päästä ovat varmasti ilmaiset laki-, 
rakennus-, energia-, jätevesi- ja puutarhaneuvonta.
Jokainen tietää, että puhelinlakineuvonta yksityiseltä lakitoimistolta 
voi maksaa hyvinkin 100€ per kerta. Liitolta saa sitä veloituksetta 
tiettyyn summaan asti.  Jäsenmaksulla 28€/vuosi saa paljon palvelua.
Liity siis jäseneksi.
Yhdistys on avannut neuvottelut kaupungin kanssa seuraavista toimin-
noista. Pyrimme yhdenmukaistamaan omakotitalkkarin ja Ecotekolan 
palvelutoimintaa. Pyrimme tutkimaan yhdessä kaupungin kanssa 
palvelusetelin käyttöä  maksuvälineenä  omakotitalkkaritoiminnassa.
Olemme ehdottaneet kaupungille, että se tutkisi mahdollisuutta ottaa 
käyttöön ikääntyville ihmisille tarkoitetun ”eläkeläiskortin”. Kortti pe-
rustuu vuosimaksuun jota vastaan saisi erilaisia palveluja somerolta.
 
Koetetaan saada jäsenmäärä nousuun kampanjalla, että jäsen hankkii 
jäsenen.
Ei kun töihin joka iikka!!
 
Keväisin terveisin 
Keijo Karlsson

 Omakotiasukas 
kohtaa asumisen saralla 
jopa 75 eri lakia, sekä 
niiden lisäksi myös muut 
normit ja ohjeet. Oma-
kotiliitto toimii tulkkina 
kodin ja yhteiskunnan 
välillä. Siinä missä asu-
kas kohtaa arjessa haas-
teita ja kohtuuttomuut-
ta, yhteiskunta pyrkii 
esimerkiksi turvaamaan 
turvallisen ja terveellisen 
asuinympäristön ohjaa-
misella ja sääntelyllä. Lii-
ton rooli onkin puolustaa 
kotitalouksia, löytää rat-
kaisuja sekä neuvoa eri 
elämäntilanteissa. Oma-
kotiyhdistyksen jäsen saa 
pienellä panostuksella 
suurta turvaa.  

 
Omakotiliiton edunvalvon-

ta nojaa kansalaisilta tullee-
seen palautteeseen. Jäsenten 
suurimmat huolet koskettavat 
asumismenoja, yhdenvertai-
suutta ja sääntelyn kohtuul-
lisuutta. Näiden lisäksi asu-
misen ja elinympäristön tulee 
olla turvallista ja terveellistä. 
Usein myös rakentamisen ja 
remontoinnin säännökset ai-
heuttavat päänvaivaa.

 
Mitä tämä sitten tarkoittaa 

konkreettisesti. Kansalaispa-
lautteen pohjalta Omakotiliit-
to kerää systemaattisesti puo-
lueettomien tutkimuslaitosten 

kautta tietoa asumiskulujen 
kehittymisestä valtakunnal-
lisesti ja paikallisesti. Tätä 
tietoa hyödynnetään vaikut-
tamistyössä. Omakotiasuk-
kaan suurimmat asumiskulut 
ovat lämmitys ja kiinteistö-
vero. Omakotiliitto on tehnyt 
töitä sähkön siirtomaksujen 
kohtuullistamiseksi. Sähkön 
siirtomaksujen korotuskatto 
leikkasi äärikorotuksia. Koro-
tuskatto on vielä riittämätön ja 
siirron kiinteää perusmaksua 
tulee saada leikattua. Työ siis 
jatkuu. 

 
Viimeisenä kahtena edel-

lisenä vuonna liiton panostus 
kiinteistöveroon tuotti tulosta. 
Kiinteistöveroprosenttien ala-
rajojen nosto vuodelle 2018 
peruttiin sekä koko kiinteistö-
verouudistus lykättiin seuraa-
valle vaalikaudelle ja voimaan-
tuloa 2 vuodelle eteenpäin. 
Kiinteistöveron kokonaisuu-
distuksessa verotuksen pai-
nopistettä ollaan siirtämässä 
pientaloille erityisesti raken-
nusten kohdalla ja maapohjaa 
verotettaisiin markkinahinto-
jen mukaisesti. Ehdotetut uu-
distukset ovat kohtuuttomia 
eikä asumismuotoja kohdel-
taisi tasavertaisesti. 

 
Omakotiliiton edunval-

vontatyö jatkuu ja kohdistuu 

ensi vaalikaudella asumis-
kustannusten lisäksi vahvasti 
asumismuotojen ja kotitalo-
uksien yhdenvertaisuuden pa-
rantamiseen. Ihmisten tulee 
saada valita asumismuotonsa 
ja -paikkansa vapaasti. Kai-
ken kaikkiaan sääntelyn tulee 
olla kannustavaa ja kotitalo-
uksien talouden tilanne tulee 
huomioida. Monessa kodissa 
talouden tilanne on haasta-
va, eikä heillä välttämättä ole 
mahdollisuuksia investoida 
esimerkiksi energiatehokkuu-
teen. Kuitenkin viestinnällä ja 
neuvonnalla voidaan saavut-
taa merkittäviä muutoksia. 
Jokainen kuitenkin haluaa 
jättää perinnöksi jälkipolville 
puhtaan ympäristön. 

 
Työtä tehdään parhaiten 

yhdessä. Monista asumisme-
noista ja vaikkapa rakenta-
misjärjestyksestä päätetään 
paikallisesti tai alueellisesti. 
Sinä, omakotiasukas, olet 
alueesi asiantuntija, tule mu-
kaan vaikuttamaan. Paikal-
lisen omakotiyhdistyksen ja 
piirin kautta joukkovoimalla 
pystymme vaikuttamaan mui-
hinkin asumismenoihin, ku-
ten ensimerkiksi Raisiossa yh-
teistoiminnalla avulla saatiin 
vesimaksuja kohtuullistettua. 
Kaikki tekeminen on tärkeää, 
kukin meistä tuntee aina toi-

sia asiantuntijoita ja päättäjiä, 
otetaan heidätkin mukaan. 
Pienen jäsenmaksun turvin 
teemme yhdessä paljon hyvää 
kaikkien omakotiasukkaiden 
eteen.

 
Koska oma koti 
on sydämen asia. 
 

Kaija Savolainen
toiminnanjohtaja
 twitter: @KaijaSavolaine

ti 9.4. klo 18 Torituvassa
Sääntömääräiset asiat.
Palkitaan henkilö tai taho
merkittävästä työstä  somerolaisten hyväksi.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! Hallitus

Someron Omakotiyhdistys ry
KEVÄTKOKOUS

Omakotiliitto – omakotiasukkaan vartija

Omakotiliiton toiminnan-
johtaja Kaija Savolainen on 
kiinnostunut asumisen ja 
elämisen ilmiöistä.

Omakotiliitto 1,1 miljoonan 
kotitalouden, 0,5 miljoonan 
vapaa-ajanasunnon ja 2,7 
miljoonan perheenjäsenen 
asialla. 

Omakotiyhdistys  
on asukkaan  
asialla

SOMERON OMAKOTIYHDISTYS RY:N JÄSENLEHTI

Painopaikka: Salon Lehtitehdas, Salo
Päätoimittaja: Keijo Karlsson    Toimittaja: Salli Lehtinen

Someron avoimet puutarhat 
su 30.6. klo 13 – 17
Omistajat esittelevät.
Vapaa pääsy. Tervetuloa! 
Etsimme kiinnostavia kohteita keskustasta ja kyliltä
Ota yhteyttä Leila Järviseen p. 040 588 0385
tai Salli Lehtiseen p. 050 382 0030
Omakotiyhdistys

Kaikille avoimet vihtatalkoot
la 15.6. klo 10-14 K-Rauta Someron pihassa
Omakotiyhdistys 
järjestää ainekset.
Kokenut vihdantekijä  
neuvoo.
K-Rauta/Omakotiyhdistys

Tule tekemään linnunpönttö!
Omakotiyhdistys järjestää  
pönttötalkoot K-Rauta  
Someron pihalla la 13.4.  
klo 10-14
Tarvikkeet valmiina.  
Opastusta saatavilla.
Välillä voi heittää tikkaa ja  
nauttia nokipannukahvit.

www.someronomakotiyhdistys.fi
Meidät löytää myös facebookista!

Siivouspäivän kierrätyskirppis 
la 18.5. klo 10-14 Someron torilla

Voit myydä takakontista, peräkärrystä tai myyntipöydältä.
Oma pöytä mukaan. Myyntipaikka maksuton Omakoti-
yhdistyksen jäsenille, ei-jäseniltä peritään 10e.
Paikat jaetaan ilMOittautuMisjärjestyksessä.  
Varaukset keijo karlsson p. 040 7486 945
PuutarhaneuVOntaa:
Puutarhuri katariina kauriinoja antaa 
puutarhaneuvontaa ja vastaa kysymyksiin klo10-12.
POistOtekstiilien VastaanOttO:
texvex Forssan vastaanottopiste paikalla.
Puhdas ja kuiva kodintekstiili ja vaate tervetullutta.  
reiät eivät haittaa. ei patjoja, tyynyjä, peittoja , mattoja, 
laukkuja eikä kenkiä.

siivoa nurkista tarpeettomiksi käyneet, käyttökuntoiset tavarat

Omakotiyhdistyksen kahvio palvelee

Esakallion näyttämöllä su 21.7. klo 14
Rooleissa: Pertti Koivula, Jan Forsblom,  

Samuel Shipway, Jonna Tervomaa
Musiikki: Jari ”Heinä” Nieminen ja  

Aerodynaaminen jazzkvartetti joht. Vesa Toukkari
Ohjaus: Kaija Parko

Omakotiyhdistys on varannut 30 ryhmälippua näytökseen, 
hinta 22e. Voit lunastaa omasi Someron Luontaistuotteesta 

myöhemmin ilmoitettavaan aikaan.

Somerniemen Musiikkiteatteri
Yhtä SirkuSta-
musiikkinäytelmä  
la 3.8. klo 15
uudella esiintymislavalla kesätorin  
kupeessa, katettu katsomo
Ohjaus: Laura Hurme
Omakotiyhdistys on varannut näytökseen 30 ryhmä-
lippua. Voit lunastaa lippusi Someron Luontaistuotteesta 
myöhemmin ilmoitettavaan aikaan.
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 - Ei ole kahta saman-
laista päivää.  Monen-
laista  tehtävää tulee 
vastaan. Itselle tulee 
hyvä mieli, kun voi olla 
avuksi. Ihmiset ovat kii-
tollisia,  Someron Oma-
kotiyhdistyksen talkkarit  
Marika Leino, Tauno 
Niemi ja Mika Virolainen 
kuin yhdestä suusta.

 
Talkkarit ovat periaatteessa 
yhdistyksen kaikkien jäsenten 
käytettävissä, mutta käytän-
nössä  asiakaskunta koostuu 
pääosin ikääntyneistä ihmisis-
tä.  Valtion palkkatuen ansios-
ta  talkkarien työ on edullista, 
vain yhdeksän euroa työtun-
nilta.  

Avun tarpeet ovat monen-
laiset. Kuka haluaa talkkarin 
tekemään klapeja tai kanta-
maan niitä sisään, kuka lunta 

luomaan, kuka nurmikkoa 
leikkaamaan ja pihapiiriä put-
saamaan, kuka auttamaan ko-
din siivouksessa ja ikkunoita 
pesemään, seuraksi kauppa-
reissulle tai pitämään silmällä 
mökkiä.

¬- Somerolla on paljon ko-
tona asuvia vanhuksia, jotka 
tarvitsevat apua. Monen lap-
set asuvat kaukana, Marika 
Leino miettii. 

Hän muutti Lopelta So-
merolla kolme vuotta sitten, 
ja päätyi omakotitalkkariksi. 
Työsarka oli enemmän kuin 
tuttu, koska hän oli Lopella 
töissä muun muassa vanhus-
ten palvelutalossa kiertävänä 
työntekijänä.

- Talkkarin työ on itsenäis-
tä. Suosittelen heille, joita ala 
kiinnostaa.  Tykkään tästä 

työstä kovasti.  Työ on ihmis-
läheistä.  Moni  asiakas haluaa 
jutella töiden lomassa. Lopuk-
si juodaan usein kahvit.  Aina 
se tuo turvaa ja lohdutusta, 
kun saa juttukaverin.

Tauno Niemi on talkkari-
na toista kierrosta. Edellinen 
jakso oli vuonna 2017. Siitä jäi 
mieleen märkä kesä. Ihmiset 
olivat harmissaan, kun nur-
mikkoja ei saanut leikatuksi.

Hänen työhistoriaansa 
kuuluu maanrakennusta, 
hirsimökkien valmistusta, 
maataloustyötä ja autoalan 
hommia.  Niemi tykkääkin 
ulkotöistä.  Hänen kontollaan 
on nyt myös yhdistyksen lai-
nakaluston vuokrausasiat.

- Tykkään kun saan olla te-
kemisissä ihmisten kanssa, ja 
jokainen päivä on erilainen.  

Ihmiset ovat tyytyväisiä, kun 
saavat pihansa putsatuksi. 
Moni kulkee kotonaan rollaat-
torin tai kepin kanssa.

Mika Virolainen on koko 
työikänsä ajanut rekkaa. Sat-
tuneesta syystä oli aika ha-
keutua muihin töihin.  Kiin-
nostaisiko omakotitalkkarin 
työ, häneltä kysyttiin, ja kiin-
nostihan se. Työt kotipiirissä 
ovat tuttuja omakotitalossa 
asuvalle.

Työsopimus allekirjoitet-
tiin helmikuussa.   Asiakkaat 
ovat tarvinneet apua lumitöi-
hin, klapien kantamiseen ja 
siivoukseen. Kevättä kohden 
lienee luvassa klapien tekoa ja 
piha-ja puutarhatöitä.

Omakotiliiton jäsenkortti 
on nyt valuuttaa myös katsas-
tusasemalla. 

A-Katsastus tarjoaa ase-
millaan henkilöauton, paket-
tiauton tai peräkärryn (max 
3 500 kg) määräaikaiskatsas-
tuksen 37 eurolla ja päästö- tai 
OBD-mittauksen 10 eurolla. 
Dieselauton päästömittaus 
maksaa 20 euroa.

Tarjous koskee ilman ajan-

varausta tehtyjä katsastuksia. 
Jälkitarkastus henkilöautolle, 
pakettiautolle tai peräkärrylle 
maksaa  20 euroa.

Tarjous on toistaiseksi voi-
massa kaikilla A-Katsastus 
Oy:n asemilla. Asiakkaan 
pitää esittää omakotiyhdis-
tyksen jäsenkortti.   Someron 
asemalla Pappilantiellä ker-
rotaan, että asiakkaat ovat jo 
hyödyntäneet etua.

Katsastaja Pasi Suominen teki määräaikaiskatsastuksen 
henkilöautoon Someron asemalla.

Katsastus jäsenetuhintaan

Talkkarilla ei ole kahta samanlaista päivää

Mika Virolainen palasi perheensä 
kanssa Salon seudulta takaisin Some-
rolle.  Omakotitalon piha tarjoaa mu-
kavaa askaretta.

Marika Leinolla on hymy herkässä. Tauno Niemi tykkää, kun saa talkkarin 
työssä olla tekemisissä ihmisten kanssa.

Mitä tapahtumia, tempauksia, retkiä tai 
muuta toimintaa haluaisit omakotiyhdistyksel-
tä?  Millaiseen vuokrakalustoon sinulla on tar-
vetta? Onko Somerolla tarvetta vapaa-ajan 
asukkaiden toimikuntaan? Haluaisitko infotilai-
suuksia vapaa-ajan asukkaille?  Ikääntyvän / 
sairaan asiakkaan tarpeet?

Someron Omakotiyhdistys järjestää asiakas-
kyselyn saadakseen tietoa jäsenistön tarpeista  
ja uusia ideoita yhdistyksen toimintaan.

Voit törmätä kyselyyn  esimerkiksi  yhdistyk-
sen kirpputoritapahtumassa  tai  Somerniemen 
kesätorilla. Vastaajien kesken arvotaan kaksi 
tuntia omakotitalkkarin työtä.

Vastaa asiakaskyselyyn, 
voita talkkarin työtä

Kevään teatteriretki suun-
tautui Hämeenlinnaan 6.3. 
Kohteena oli sketsikomedia 
Lisää Saikkua kiitos! Vierailu-
näytännön esiintyjät Mikko 
Kivinen, Ville Keskilä ja 

Kalle Pylvänäinen tarjosi-
vat Ismo Leikolan ja työryh-
män käsikirjoituksen pohjalta 
oivalluksia suomalaisesta ter-
veydenhuollosta.  Yleisöllä oli 
hauskaa.

Ville Keskilä (vas.), Kalle Pylvänäinen ja Mikko Kivinen.

Someron Omakotiyhdistyk-
sen hallituksen varapuheen-
johtaja  Heikki Rauhala jat-
kaa Varsinais-Suomen piirin 
varapuheenjohtajana. Riku 
Rauhala Somerolta on hänen 
varajäsenensä.  Keijo Karls-
son vaikuttaa Omakotiliiton 
kehittämistoimikunnassa.

Someron yhdistystä johtaa  
Keijo Karlsson.  Heikki Rau-
hala on varapuheenjohtaja, 
Tuomo Grönholm sihteeri,  
Anne Kunnas varainhoitaja 
sekä jäseniä Kari Vesteri-
nen, Riku Rauhala, Minna 
Kari-Åberg ja Leila Järvi-
nen. 

Koneita ja laitteita  
vuokrattavana

Someron Omakotiyhdistys vuokraa jäsenil-
leen koneita ja laitteita  käytettäväksi kodin, 
pihan ja puutarhan töissä. Vuorokausivuokrat 
ovat edulliset.
Laitevaraukset:  
Omakotitalkkari 040 835 7945  
(varalla Keijo Karlsson 040 7486 945)
Talkkari luovuttaa  laitteen ennakkotilaajalle 
ma – pe klo 14 -15 tai sopimuksen mukaan. 
Lainakaluston varasto on Harjun kivimakasiinis-
sa (Härkäläntie 116).
Laite on palautettava ehjänä ja puhtaana.  
Jos se on likainen tai rikki, yhdistys veloittaa 
tarvittavat kustannukset vuokran lisäksi.

Laite/vuorokausivuokra
Kuomullinen peräkärry ( 2kpl)  ..............30e 
Höyrypuhdistin-imuri   .............................20e  
Klapikone ( 2kpl)  ....................................20e  
Lumilinko  ..................................................20e 
Oksasilppuri ..............................................20e 
Jyrsin  .........................................................20e 
Nurmikon pintailmaaja  .........................20e 
Nurmikkotrimmeri  (2 kpl) .......................15e 
Nurmikkojyrä ............................................10e 
Kalkin-/apulannan levitin ........................ 5e 
Pensasleikkuri  ............................................ 5e 
Vesikourun puhdistin (vesiliitännällä)  .... 5e 
Lehtipuhallin ( 2 kpl)  ................................. 5e 
Maaliruisku (sähkö)  .................................. 5e 
Juhlateltta,  8x 4 m, 3 kpl  ............... 35e/kpl
Omakotitalkkari toimittaa juhlateltan 
paikalle, valvoo pystytystä ja purkua ja 
kuljettaa pois.
Pöytiä (200 x 75 cm) 
juhlatelttaan  ...................................... 5e/kpl
Tuoleja  juhlatelttaan  .................. 0,50e/kpl

Mikäli tilaaja haluaa talkkarin ennalta tutustumaan  
työkohteeseen, käynnistä peritään matkakorvaus  
43 snt/km.
Talkkarien työnjohtajana toimii Keijo Karlsson 
040 748 6945, keijo.karlsson@salonseutu.fi

 Talkkaritilaukset maanantaista 
perjantaihin klo 9 - 15:
Marika Leino 0400 280 437
Tauno Niemi 040 835 7945
Mika Virolainen 040 148 5283

Tarvitsetko apua  kotiin, pihaan, puutarhaan, asiointiin 
tai lenkkikaveria? Tilaa  omakotiyhdistyksen talkkari töi-
hin. Työtunti maksaa vain  9 euroa ( + matkakorvaus yh-
distyksen varastolta kohteeseen ja takaisin, 43 snt/km). 
Yhteiskorvaus kahdesta talkkarista 16 euroa. 
Työkustannus on kotitalousvähennyskelpoinen.

TaLkkari TuLee aVuksi  
koTiiN ja MökiLLe

aNNa Lahjaksi TaLkkariN TyöTä
Someron Omakotiyhdistys myy talkkarilahjakortteja, 
jollaisella voi ilahduttaa vaikka omaista, ystävää, 
syntymäpäiväsankaria tai eläkkelle lähtijää.
10 tunnin lahjakortti  90 euroa  
(+matkakorvaus 43 snt/km)
Lahjakortteja myy Keijo Karlsson  040 7486 945, 
keijo.karlsson@salonseutu.fi
Lahjakortin antajan tai saajan tulee 
olla Someron Omakotiyhdistyksen jäsen.

kiiNTeisTöNVaLVoNTa  
uuTTa paLVeLua

Tee kiinteistön valvontasopimus Someron Omakotiyh-
distyksen kanssa. Talkkari käy tarkistamassa kiinteistöllä-
si, että kaikki on kunnossa, kun olet poissa.  Kiinteistön 
omistaja tai haltija sopii käyntimääristä ja tarvittavista 
töistä omakotiyhdistyksen kanssa. 
Sopimusasioita hoitaa Keijo Karlsson 040 7486 945,  
keijo.karlsson@salonseutu.fi

Tapahtui

Someron Omakotiyhdistys
TOIMINTAKALENTERI

HUHTIKUU      Ti 9.4.  Omakotiyhdistyksen kevätkokous 
klo 18 Toritupa 
La 13.4. Linnunpönttötalkoot  klo 10 - 14  
K-Rauta Somero

TOUKOKUU   La 4.5. Omakotipäivä 
La 18.5. Kirpputoripäivä klo 10-14  
Someron tori 
Avoin Mahdollinen puutarhamessumatka

HEINÄKUU    La 6.7. Omakotiyhdistys Somerniemen 
kesätorilla klo 10 -14 
La 13.7. Omakotiyhdistys Somerniemen 
kesätorilla klo 10-14 
Su 21.7.  ”Oi, jospa kerran” - 
musiikkinäytelmä Esakalliolla klo 14

KESÄKUU      La 15.6. Vihtatalkoot klo10-14  
K-Rauta Somero 
La 15.6. Omakotiyhdistys Somerniemen 
kesätorilla klo 10-14 
La 29.6. Omakotiyhdistys Somerniemen 
kesätorilla klo 10 -14 
Su 30.6. Someron avoimet puutarhat  
klo 13 – 17

MAALISKUU   Ke 6.3. Teatterimatka Hämeenlinnaan 
Lisää Saikkua kiitos!

ELOKUU       La 3.8. ”Yhtä sirkusta”  
Somerniemen musiikkiteatteri klo 15

MARRASKUU  La 30.11. – su 1.12. Tallinnan joulutori
Yhdistyksen hallitus kokoontuu joka  kuukauden 1. tiistaina  

(ei kesä- eikä heinäkuussa, huhtikuussa poikkeuksellisesti 9.4.)
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YHTEISTYÖSSÄ MUKANA

Paljeovi ja Kaihdintuote
Harjun Hallitie 4, Somero. P. 02-748 6406

Rulla- ja sälekaihtimet 
   -myös varaosat ja tarvikkeet
Mittaus- ja asennuspalvelu 

Markiisit 

Taiteovet

Myymälä avoinna ark. 8–16 www.paljeovi.fi

Muotiputiikki Helmi, käy kurkkaamassa ja 
tykkäämässä – näet koko malliston.

Helmi
Muotiputiikki

Joensuuntie 47 
Someron vanha Meijeri
31400 Somero
Puh. 02 748 9209/ 
040 541 6316

Avoinna:  
ma suljettu 
ti – ke  klo 11-17   
to – pe  klo 10-17
la                     klo 10-13  
tai sopimuksen mukaan
www.muotiputiikkihelmi.com 
muotiputiikkihelmi@gmail.com

PellavakeskusPellavakeskus
PELLAVAA JA PALJON MUUTA

Joensuuntie 49, Somero. Puh. 02-7487 433
Avoinna ma-pe 10-17, la 10-14. www.pellavakeskus.fi

Valko- ja kemiallista pesua, matot, nahka- 
ja mokkahuolto, pöytäliinaVuokrausta

Joensuuntie 49, 31400 SOMERO
puh (02) 748 6878, 050 3796351

Someron TasoPesu

Joensuuntie 28, Somero, P (02) 748 6688

Avoinna:
Ma-Pe 8.00-17.00
La 9-14

Nauti paikanpäällä, 
osta mukaan tai 

tilaa herkut kotiin.
RoseCafè

Parturi-kampaamo, solarium

Joensuuntie 26, Somero, p. 044 780 0101
Avoinna sopimuksen mukaan

SOMERON AUTOPELTI 
JA MAALAAMO

- Kolarikorjaukset
- 4-pyöräsuuntaus

- Maalaukset       
- Ruostevauriot

Rypsitie 3, Somero  ☎ (02) 748 8278

Puh. (02) 748 6390

Tehdastie 5, 31400 Somero
ark. 8–18, la 9–13, www.huoltoosa.fi

MH Huolto-Osa
0400-327870

”Kun pelkkä 
vilkaisu ei riitä”

Joensuuntie 49, 31400 Somero
puh. 040 1268 347
www.someronvesihuolto.fi

Joensuuntie 49, 31400 Somero
puh. 040 1268 346
www.someronlampo.fi

Pohjolan oloihin korkealaatuiset

ilmalämpöpumput

Palmantie 7, 31400 Somero 
• Toimisto (02) 748 6735 • Matti Tammi 040 557 5482

Myy ja asentaa:

V E S I J O H T O L I I K E
VELJEKSET TAMMI

Pohjolan oloihin korkealaatuiset

ilmalämpöpumput

Palmantie 7, 31400 Somero 
• Toimisto (02) 748 6735 • Matti Tammi 040 557 5482

Myy ja asentaa:

V E S I J O H T O L I I K E
VELJEKSET TAMMI

Pohjolan oloihin korkealaatuiset

ilmalämpöpumput

Palmantie 7, 31400 Somero 
• Toimisto (02) 748 6735 • Matti Tammi 040 557 5482

Myy ja asentaa:

V E S I J O H T O L I I K E
VELJEKSET TAMMI

TMI MAKEN 
KAUPPA JA KUPPILA

~ Kahvila ~ 
Leipomon myymälä ~ 

Turuntie 3, Somero, 
p. 050 375 9265 

Ma-Pe 8-16.30, La 9-13

 

Kaikki tilitoimisto- ja 
isännöintipalvelut käytössänne!

Hämeentie 2, 31400 Somero
puh. 0400 905548

Joensuuntie 27,  31400 Somero, p. 029 041 2310       
www.saastopankki.fi/someronsp

HUOLTO- JA VARAOSAPALVELU

•  SALO, Joensuunkatu 5 (02) 7211 400 
• SOMERO, Ruunalantie 5 (02) 7489 300
•  KAARINA, Hallimestarinkatu 4 (02) 7211  500• Salo • Somero • Kaarina


