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Joni Rintamaa 
pankinjohtaja 

p. 029 041 2320

Mikko Mäkelä 
lakimies 

p. 029 041 2306

Eveliina  
Vaanela-Loiske 

lakimies 
p. 029 041 2372

Marika Virolainen 
palveluneuvoja 

p. 029 041 2323

Sami Heinonen 
rahoitusasiantuntija 

p. 029 041 2318

Anu Pirttilä 
rahoitusasiantuntija 

p. 029 041 2319

Anu Mikkola 
sijoitusneuvoja 

p. 029 041 2314

Minna Launonen 
rahoitusasiantuntija 

p. 029 041 2321

Marko Hotokka
rahoitusasiantuntija 

p. 029 041 2317

Mari Moisio
rahoituspäällikkö 
p. 029 041 2326

Marja Salminen 
sijoituspäällikkö 
p. 029 041 2324

Tervehdys palvelevasta Säästöpankista!
Meiltä kaikki palvelut saman katon alta:
pankki- ja lakipalvelut, kiinteistönvälitys ja isännöinti. Tervetuloa!

www.spisannointipalvelut.fi
Joensuuntie 27, 31400 Somero

puh. 050 433 1510

www.spkoti.fi
Joensuuntie 27, 31400 Somero

puh. 040 588 5745

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

Joensuuntie 49, 31400 SOMERO
p. 050 379 6351

Someron TasoPesu

SOMERON 
KEILAHALLI
PALVELEE 

KOKO KESÄN !
- Avoinna Ti-La klo 14-20
- Ravintolassa herkullinen kesämenu

EDULLINEN KESÄN KYMPPIKORTTI NYT MYYNNISSÄ:
sis.10tuntia keilailua+kengät.

Voimassa 8.6.-30.8.15
Eläkeläiset ja opiskelijat 110€.
130 Kaikkien kortin

ostaneiden kesken
arvotaan laadukas

KEILAPALLO arvo n.300€
1kortti = 1arpa

Kesäkisa pyörii koko kesän !

€

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

Palmantie 7, 31400 Somero

www.veljeksettammi.fi   Soittamalla saatte lisätietoa palveluistamme.

Matti Tammi 040 557 5482 / Vesi - lämpöpuolen tuotteet
Saku Tammi 040 522 6105 / Hiekkapuhallus - maalauspuoli

Toimisto 02-748 6735

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



Perjantaina 4.10.2019 
OMAKOTIOMAKOTI

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. 

SOMERON OMAKOTIYHDISTYS RY:N JÄSENLEHTI

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

www.someronomakotiyhdistys.fi
Meidät löytää myös facebookista!

Vuonna 2002 ilmestyneessä yhdistyksen ensimmäisessä 
omassa lehdessä kirjoitin seuraavaa:

Yhdistyksen rahallisesti suurin voimanponnistus on 
nyt kädessäsi. Päätimme ruveta julkaisemaan omaa 
lehteä yhdistystiedotteen sijasta. Hanke on lähtenyt 
hyvin alkuun, kiitos lukuisten ilmoittajien ja yhteistyö-
kumppaneiden.

Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa Somero-lehden 
liitteenä.

 
Päävastuun lehden toimittamisesta ja aiheiden valinnasta 
on kantanut yhdistyksen pitkäaikainen tiedottaja Salli 
Lehtinen josta hänelle tuhannet kiitokset.

 
Toinen rahallinen panostus on suunnattu jäsenten toi-
voman lainakaluston hankintaan. Kalusto kärsi tuntuvan 
menetyksen kun omakotitalkkari 19.9.2019 huomasi vari-
kolle mennessään, että kalustosta suurin osa oli varastettu.

Toimeliaat varkaat olivat murtautuneet tilaan, ottaneet 
yhdistyksen suuremman peräkärryn ja lastanneet sen 
täyteen arvokkaampaa omaisuutta ja luikkineet tiehensä.

Anastetun omaisuuden uushankinta-arvo on 12 056 
euroa. Minkähän rajan takana sekin omaisuus nyt seilaa?

Toivottavasti saamme vakuutuksesta edes osan takaisin.
Tapaus vaikeutta osittain omakotitalkkarien työsken-

telyä koska osa työkalustosta puuttuu. Toivon yhdis-
tyksen jäseniltä kärsivällisyyttä työn suorittamisessa.

Se tuhannen jäsenen rajapyykki on edelleen rikkomatta.
Mutta ei muuta kun eteenpäin kohti uusia seikkailuja.

Puheenjohtaja
Keijo Karlsson

Puheenjohtajan 
palsta

Liity jäseneksi, 
marras-joulukuu ilmaiseksi
Someron Omakotiyhdis-
tyksen jäsenmäärä oli elo-
kuun lopussa 972. Liity 
joukkoon!

Omakotiyhdistyksen jäse-
neksi voi liittyä kuka tahansa 
asukas, ei tarvitse asua pien-
talossa. Jäsenyys oikeuttaa 
käyttämään omakotitalk-
karien palveluja,  vuokraa-
maan yhdistyksen laina-
kalustoa, sekä hyödyntä-
mään paikallisten liikkeiden 
jäsenetuja ja Omakotiliiton 
edullisia neuvontapalveluja.

Täytä tämän lehden liit-
tymiskuponki ja postita se 
Omakotiliittoon tai pyydä 

liittymiskaavake omako-
titalkkarilta. Netissä liitty-
minen onnistuu Someron 
yhdistyksen (www.some-
ronomakotiyhdistys.fi) tai 
omakotiliiton sivulla (www.
omakotiliitto.fi).

Someron yhdistyksen jä-
senmaksu on 28 euroa. Jos 
olet jo toisella paikkakun-
nalla toimivan omakotihyh-
distyksen jäsen, voit liittyä 
Someron yhdistykseen mo-
nijäsenenä 18,50 eurolla 
täysin valtuuksin.

Marras-joulukuussa liit-
tyvälle uudelle jäsenelle 
loppuvuosi on ilmainen.

• Vastuullisena matkanjärjestäjänä Salon Matkatoimisto.
•  Laivamatka Helsinki – Tallinna ti klo 10.30 – 13 / Viking XPRS. 

Paluu Talllinna – Helsinki ke 17 – 19.30/ Viking XPRS.
•  Majoitus: Kalev SPA Hotel, standard-huone. Hotelli sijaitsee kävelymatkan päässä 

vanhastakaupungista.
•  Hinta alkaen 130e / henkilö, jaettu 2 hengen huone. Lisämaksu 1 hlö huoneesta 45e.
•  Bussikuljetukset Somerolta Helsingin satamaan. Bussi mukana Tallinnassa. 

Kansipaikat laivoilla.
Paikkoja rajoitetusti. Ilmoittaudu pikaisesti lokakuussa!
Salon Matkatoimisto, Turuntie 6 (käyntiosoite Asemakatu 6) Salo, 
puh. 02-7316 316. info@salonmatkatoimisto.fi
Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä, että olet Someron Omakotiyhdistyksen joukkoa.

Someron Omakotiyhdistyksen hotellimatka 
Tallinnaan ti–ke 3.–4. joulukuuta. Hinta 130e

Ikävä yllätys odotti omakoti-
talkkari Tauno Niemeä, kun 
hän avasi Someron Omako-
tiyhdistyksen varaston oven 
torstaiaamuna 19. syyskuuta. 
Kuomullinen peräkärry ja iso 
määrä arvokkaita työkaluja 
oli häipynyt syysyönä.

Sisään Harjun makasiiniin 
oli päästy murtautumalla 
vanhan navetan ovesta. Reitti 
omakotiyhdistyksen tiloihin 
aukeni rikkomalla väliovi.

- Kaikenlaista on sattunut 
yhdistyksen historiassa, 
mutta ei vielä tällaista, pu-
heenjohtaja Keijo Karlsson 
päivitteli yön aikana tyhjen-
nyttä varastoa.

Ammattilaiset ovat olleet 

asialla. Varkaat valikoivat 
mukaansa sähkö-, moottori- 
ja akkukäyttöisiä työväli-
neitä, jotka on helppo vaihtaa 
rahaksi. Halvat laitteet ok-
sasilppurista kottikärryihin 
eivät kelvanneet.

Varastosta häipyi muun 
muassa kolme pensasleik-
kuria, raivaussaha, lumi-
linko, akkukäyttöinen trim-
meri, pölynimuri, höyrype-
suri, rengaspainemittari, 
ketjusaha, akkuporakone sal-
kussa, työkalusalkku, poltto-
moottorikäyttöinen lehtipu-
hallin, nurmikonilmaaja, pai-
nekompressori, polttomoot-
tikäyttöinen klapinhalkaisu-
kone, sähköinen maaliruisku, 
kahdet raivaussahavaljaat ja 
kaikki jatkojohdot.

Omakotiyhdistyksen kah-
desta kuomullisesta peräkär-
rystä otettiin käyttöön isompi, 
lastattiin tavarat ja ajettiin 

tiehensä. Osa laitteista oli 
uudehkoja, osa vanhempia. 
Yhdistys on hankkinut ne va-

roillaan jäsenille lainattavaksi 
ja tarvittaessa talkkarien käyt-
töön.

Varkaat 
murtautuivat 
lainakalusto
varastoon
Parhaat päältä 
yhdistyksen 
peräkärryllä

Omakotiyhdistyksen varaston pöytä vierustoineen on nor-
maalisti täynnä lainakaluston työvälineitä. Talkkari Tauno 
Niemi (vas.) ja puheenjohtaja Keijo Karlsson havainnoivat, 
että varkaat olivat jättäneet ainoastaan höyrypesurin, 
jonka kahva on irrronnut.

Salli Lehtinen

Sattui ja tapahtui

Kirppikseltä voi löytää 
vaikka hehkeän hatun.

Kunniakirja Somerniemen 
kesätorille. Torivastaava 
Leo Malkki otti 31.8. tori-
toimikunnan puolesta vas-
taan omakotiyhdistyksen 
kunniakirjan ja stipendin 
merkittävästä työstä paik-
kakunnan hyväksi.

Minna ja Rainer Fonsellin 
suuri puisto metsän kes-
kellä herätti hämmäs-
tystä.

Helena Ramstedtin puu-
tarha pursuaa kukkia 
Vähä-Hirvelässä.

Kari Vesterinen (vas.), Leila Järvinen ja 
Keijo Karlsson esittelivät omakotiyhdis-
tyksen toimintaa ja palveluja Lammin-
niemen hyvinvointimessuilla 25.9.

Unto Mononen, M.A. Numminen ja Rauli Bad-
ding Somerjoki kohtasivat kuvitteellisesti Esakal-
lion Oi jospa kerran –musiikkinäytelmässä. M.A. 
(Samuel Shipway) ja Badding (Jan Forsblom) neu-
vottelemassa. Omakotiyhdistyksen väki kävi kat-
somassa esityksen 21.7.

Somerniemen Musiikkiteatterin Yhtä sirkusta –
musiikkinäytelmä nähtiin 3.8., ja näyttäväksi to-
dettiin.

Voitto Ollonqvist opasti vihdantekijöitä 
viikko ennen juhannusta 15.6. Kai Me-
rilä (edessä) oli kasannut vihtansa ja 
Voitto auttoi sen sitomisessa. Vihtatal-
koissa tehtiin kymmenittäin vihtoja yh-
distyksen aineksista.

Manu Kärki

Ahti Kukkonen

Sari Merilä

• Linnunpönttötalkoot kuu-
luvat Someron Omakotih-
distyksen kevätperinteisiin. 
Nuoret ja vanhat naputtelivat 
innolla pönttöjä 13.4.
• Siivouspäivän kierrätyskirp-

piksellä 18.5. oli tarjolla mo-
nenlaista tavaraa polkupyö-
ristä leluihin. Poistotekstiilien 
vastaanottopiste oli tuttuun ta-
paan paikalla. Uutta oli puutar-
haneuvonta, jota antoi puutar-

huri Katariina Kauriinoja.
• Someron avoimet puutarhat 
vetivät väkeä 30.6. Puutar-
hojen omistajat arvioivat, että 
vieraita kävi pari sataa.

• Puutarhapäivän kohteita 
olivat myös Vanhalan kartanon 
pihapiiri ja puutarha Hirsjär-
veltä sekä Pirkko ja Harri Vuo-
relan omakotipiha Kirkonmä-
eltä.
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Someron Omakotiyhdistyksen lainakalustovalikoma on 
varjo entisestä tällä haavaa (syyskuussa 2019), koska mur-
tovarkaat ryöväsivät ison osan laitteista.

Uusia koneita ja laitteita hankitaan rahatilanteen mukaan.
Yksi lahjoituskin saatiin heti murtoa seuranneena aamuna.   
Puheenjohtaja sai soiton jäseneltä, joka ilmoitti lahjoit-
tavansa yhdistykselle polttomoottorikäyttöisen lehtipu-
haltimen.

Lainakalustoa säilytetään yhdistyksen varastolla Harjun 
kivimakasiinissa (Härkäläntie 116). Omakotitalkkari luo-
vuttaa laitteen ennakkovarauksen tehneelle ma–pe klo 
14–15 tai sopimuksen mukaan. Mikäli palautettu laite on 
rikki tai likainen, yhdistys lisää vuokran päälle tarvittavat 
kustannukset.

Varaukset: 
Omakotitalkkari 040 835 7945
Varalla: 
Keijo Karlsson 040 7486 945

Tämänhetkinen lainakalusto:
Klapikone  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 e/vrk
Kuomullinen peräkärry  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30 e
Lehtipuhallin (3 kpl)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5 e
Oksasilppuri  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20 e
Jyrsin   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20 e
Kalkin- / apulannan levitin   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5 e
Nurmikkojyrä  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10 e
Juhlateltta (3 kpl, koko 8 x 4m)  .  .  .  .  .  . 35 e/kpl
Telttapöytä (8 hlö)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 e/kpl
Tuoli  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,50 e/kpl

Omakotitalkkari toimittaa juhlateltan paikalle, valvoo pys-
tytystä ja purkua ja kuljettaa pois. Omakotitalkkarin tun-
tiveloitus 9e + matkakorvaus 43snt/km.

Lainakalusto täydentyy 
rahatilanteen mukaan

Someron Omakotiyhdistys teki kesän yleisötapahtumissa 
kyselyä, jonka tuloksia on tarkoitus hyödyntää yhdistyksen 
toiminnan kehittämisessä. Asiakaskysely jatkuu  vuoden 
2019 loppuun yhdistyksen nettisivulla.

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 2 tuntia oma-
kotitalkkarin työtä.

Yhdistys toivoo vastauksia seuraavanlaisiin kysymyksiin:
1)  Mitä tapahtumia, tempauksia, retkiä tai muuta toimintaa 

haluaisit omakotiyhdistykseltä?
2) Millaiseen vuokrakalustoon sinulla on tarvetta?
3)  Onko Somerolla tarvetta perustaa vapaa-ajan asukkaiden 

toimikunta?
4) Haluaisitko infotilaisuuksia vapaa-ajan asukkaille?
5) Ikääntyvän / sairaaan asiakkaan tarpeet?

Vastaa omakotiyhdistyksen nettisivulla 
www.someronomakotiyhdistys.fi/Ota yhteyttä
Paperille kirjoitetut vastaukset voi toimittaa perille 
talkkarien tai yhdistyksen hallituksen jäsenten kautta .

Asiakaskysely jatkuu 
vuoden loppuun

Someron Omakotiyhdistys ry
SyySkOkOuS
ti 5.11. klo 18 Pellavakeskuksessa 
(Joensuuntie 49).
Sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu.  Tervetuloa! Hallitus

Someron Omakotiyhdistys

TOIMINTAKALENTERI
4.10. Yhdistyksen lehti

5.11. Syyskokous

3.– 4.12. Tallinnan joulutori

Teatterimatka 
Maaliskuu Yhdistyksen lehti 
30.3. Omakotipäivä

Luento 
7.4. Kevätkokous

LOKAKUU

MARRASKUU

JOULUKUU

MAALISKUU 
 

HUHTIKUU

Moni tuttavani on hank-
kinut talon ja tontin maalta 
siksi, että haluaa puuhas-
tella puutarhassa; kitkeä, 
raivata, istuttaa, kastella, 
kasvattaa, korjata ja nik-
karoida. Minä ostin pellon 
reunalla metsän laidassa 
sijaitsevan ”piilopirtin” 
luonnonläheisyyden, yksi-
tyisyyden ja hiljaisuuden 
vuoksi paikaksi niin kir-
joitustyöhön kuin lepää-
miseen.

Työni takia olen suu-
rimman osan vuodesta 
maailmalla. Kotiani valvoo 
Verisuren turvajärjes-
telmä ja älypattereiden 
lämpötilaa säädän kän-
nykkäsovelluksella. Osin 
metsäisen ja luonnonti-
laisen tonttini pelastus on 
Someron Omakotiyhdistys 
ry:n jäsenyys ja hoitoso-
pimus. Etenkin kun oma-
kotitalkkari on jo tullut tu-
tuksi, pihan työt hoituvat 
loistavasti myös silloin, 
kun en ole paikalla.

Arvostan suuresti pal-

velun luotettavuutta, vai-
vattomuutta sekä omako-
titalkkareiden tunnollista, 
aikaansaavaa ja maalais-
järjellistä työotetta. Tie-
tenkin erittäin edullinen 
jäsenhinta, josta vielä työn 
osuudesta saa kotitalous-
vähennyksen on loistava 
lisäplussa.  Myös työväli-
neiden vuokra ja esimer-
kiksi risujen ja sekajätteen 
pois kuljetus lisämaksusta 
ovat suurenmoinen asia.

Ymmärrän toiminnan by-
rokratiarajoitteet ja -haas-
teet, mutta olisi loistavaa, 
jos omakotitalkkarin työ-
suhde jatkuisi pidempään 
kuin puoli vuotta.

Lämpimät kiitokset So-
meron Omakotiyhdistyk-
selle sekä tänä vuonna ton-
tillani ahkeroineille oma-
kotitalkkareille Mikalle ja 
Jagolle!

Terveisin Someron 
Omakotiyhdistyksen 
tyytyväinen jäsen

Omakotitalkkari 
on sinkkunaisen 
pihapiirin pelastus

Omakotitalkkari tulee avuksi piha-, puutarha-, siivous- ja 
lumitöihin, asiointiin ja lenkille. Talkkarit ovat Someron 
Omakotiyhdistyksen jäsenetu.
Talkkarin työtunti maksaa 9 euroa. Kaksi talkkaria saa 
tunniksi 16 eurolla. Lisäksi  peritään matkakorvaus yh-
distyksen varastolta kohteeseen ja takaisin, 43 snt/km.  
Työkustannus on kotitalousvähennyskelpoinen.
Jos tilaaja haluaa talkkarin ennalta tutustumaan työkoh-
teeseen, käynnistä peritään matkakorvaus 43 snt/km.

Talkkaritilaukset maanantaista 
perjantaihin klo 9–15:
Merja Noki  0400 280 437
Tauno Niemi 040 835 7945
Mika Virolainen 040 148 5283
Saul Jago 040 140 8035
Jarkko Laine 040 140 8036

Talkkarien työnjohtajana toimii Keijo Karlsson 040 7486 
945, varalla Kari Vesterinen 044 5663 640

Talkkarilahjakortti ilahduttaa
Talkkarin työtä voit antaa  myös lahjaksi haluamasi tun-
timäärän. Lahjankortin antajan tai saajan pitää olla oma-
kotiyhdistyksen jäsen.
Esimekiksi 10 tunnin lahjakortti maksaa 90 euroa (mat-
kakorvaus 43 snt/km).
Lahjakortteja myy Keijo Karlsson 040 7486 945, keijo.
karlsson@salonseutu.fi

Sovi kiinteistön valvonnasta
Someron Omakotiyhdistys  tarjoaa jäsenilleen myös kiin-
teistön valvontaa. Kiinteistön omistaja tai haltija tekee yh-
distyksen kanssa sopimuksen palvelusta. Omakotialkkari   
käy sopimuksen mukaisesti tarkistamassa kiinteistöllä, että 
kaikki on kunnossa, ja hoitaa tarvittavat työt.
Sopimusasioita hoitaa Keijo Karlsson 040 7486 945

Omakotitalkkari auttaa 
kotona ja mökillä

Omakotitalkkari Merja Noki 
saapui syyskuisena päivänä 
Kerttu Kilpisen kerrostalo-
asuntoon ikkunapesureineen 
ja muine tykötarpeineen.

Asiasta oli sovittu jo pari 
kuukautta aiemmin. Kerttu 
Kilpisen tavoitteena oli, että 
ikkunat on saatava puhtaiksi 
ennen pakkasten tuloa.

- Kyllä minä itsekin sii-
voilen kerran viikossa, mutta 
mattojen rapisteluun ja  ikku-
noiden pesuun pyydän oma-
kotitalkkarin. En uskalla enää 
kiipeillä, 86-vuotias virkeä elä-
keläinen tuumaa.

Sukulaismies on antanut lah-
jaksi talkkarilahjakortteja. Siitä 
alkoi talkkarien käyttö.

Ikkunat puhdistuvat joutui-
sasti pesurilla, jota Merja Noki 

kiittelee vuolaasti. Kun urakka 
on ohi, kahvi odottaa keittiössä.

Kerttu Kilpinen muutti 
Vanhan Härkätien kerrosta-
loon miehensä Eskon kanssa 
vuonna 1972. Esko oli Sääs-
töpankin Häntälän konttorin 
johtaja, ja molemmat, alkupe-
räiset häntäläläiset tiiviisti mu-
kana kylän menossa.

Muutto tuli ajankohtaiseksi, 
kun tytär syntyi. Pankin asunto 
kävi ahtaaksi.

Esko menehtyi 14 vuotta 
sitten. Kerttu on asunut siitä 
lähtien yksin kolmiossa. Huo-
neisto ei tunnu hänestä liian 
suurelta, on mukavaa kun on 
tilaa kävellä.

Tyttären kanssa käydään 
kerran viikossa kaupassa. Pot-
kurilla on kätevä pyyhkäistä ky-

lälle omin neuvoin.
Vanha työtoveri soittaa, ja 

lupaa tulla käymään. Kerttu 
on ilahtunut. Seurallisena ih-
misenä häntä harmittaa, että 
ihmiset eivät enää kyläile. Sel-
laiseksi elämä on varmaan 
mennyt kaikkialla.

Taloon tuli muutama vuosi 
sitten hissi, mikä oli iloinen 
asia. Kerttu on mielissään 

myös korttipeli-illoista, jotka 
saatiin aikaan yhden asukkaan 
aloitteesta.

Huomaa, että moni muukin 
kaipaa seuraa. Pihapiirin 
kahden kerrostalon asukkaat 
kokoontuvat keskiviikkoisin 
ja sunnuntaisin pelaamaan 
korttia. Edellisiltana pelat-
tiin neljä tuntia 12-13 ihmisen 
voimin.

Ikkunat puhtaiksi 
ennen talven tuloa

Kerttu Kilpinen kutsui omakotitalkkari Merja Noen pese-
mään ikkunat ennen pakkasten tuloa.

Salli Lehtinen

Omakotitalkkarit Merja 
Noki, Tauno Niemi, Mika-
Virolainen, Saul Jago ja 
Jarkko Laine  ovat tällä het-
kellä Someron Omakotiyhdis-
tyksen palkkalistoilla.

Jokainen on ehtinyt ko-
luta työkeikoillaan Someron 
ja vähän naapurikuntienkin 
teitä. Ennestään vieraat asuin-
paikat ja ihmiset ovat tulleet 
tutuiksi.

Asiakkaat ovat vanhempaa 
väkeä, koska palvelu on tarkoi-
tettu ikääntyville ihmisille. En-
sitapaamisella talkkaria kat-
sotaan sillä silmällä, että ku-
kahan tuo on miehiään tai nai-
siaan. Kun luottamus syntyy, 
asiat rullaavat.

Talkkariporukalla on aiempaa 

työkokemusta muun muassa 
rakennuksilta, maatalouslo-
mituksesta, autonkuljettajan 
hommista, tehdastyöstä, toi-
mistosta  ja markkinoinnista.

Palvelun käyttäjät luottavat 
perinteiseen työnjakoon. 
Miehiä pyydetään pilkkomaan 
ja kantamaan klapeja, leikkaa-
maan nurmikkoa ja tekemään 

muita pihatöitä. Ison pensa-
saidan leikkuussa voidaan tar-
vita kahden työpanosta.

Naistalkkarin työpäivät pai-
nottuvat kotien siivoukseen ja 
ikkunoiden pesuun. Työpa-
rikin on joskus tarpeen. Ai-
noan naistalkkarin, Merja 
Noen tilauskirja on jatkuvasti 
täynnä. Eipä silti, voi mies-
talkkarikin saada kiitosta, että 
hyvin siivosit.

- Vaihtelu ja vapaus ovat pa-
rasta talkkarin työssä. Hyvin 
tarkkoja ihmiset voivat olla, 
sanovat että mistä nurmikko 
pitää leikata ja mitkä kukat 
kiertää, Saul Jago kommentoi.

Positiivinen palaute on työn 
suola. Iloinen mieli tulee, kun 
asiakas on jättänyt viesti: 
”Kiitos, piha on hieno”

Miestalkkarin keikat pihatöitä, naisella kodin siivousta

Talkkarit käyttävät keikoillaan tilaajan työvälineitä ja yh-
distyksen lainakalustoa. Saul Jago (vas.), Merja Noki, Mika 
Virolainen ja Jarkko Laine esittelevät tämänhetkistä laina-
kalustoa. Tauno Niemi puuttuu kuvasta.

Salli Lehtinen

Hallitus kokoontuu ti 8 .10 . klo 18 . Pellavakeskuksessa . 
Marraskuusta huhtikuuhun joka kuukauden 1 . tiistai .
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YHTEISTYÖSSÄ MUKANA
OMAKOTIOMAKOTI

TMI MAKEN 
KAUPPA JA KUPPILA

~ Kahvila ~ 
Leipomon myymälä ~ 

Turuntie 3, Somero, 
p. 050 375 9265 

Ma-Pe 8-16.30, La 9-13

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

MH Huolto-Osa
0400-327870

”Kun pelkkä 
vilkaisu ei riitä”

Kohta se on täällä...

TALVI

Puh. (02) 748 6390

YKSITYINEN KAUPPIAS
LÄHELLÄ SINUA.  

Kaikki tilitoimisto- ja 
isännöintipalvelut käytössänne!

Hämeentie 2, 31400 Somero
puh. 0400 905548 
www.tili-isannat.fi

 

Parturi-kampaamo, solarium

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

Löydät  
meidät 
myös 
face- 
bookista!

Varaa aika  
tai tule ilman ajanvarausta! 

p. 044 2376 454 
www.classickatsastus.fi 

AVOINNA MA-PE 09.00-17.00

Kotimainen  

CLASSIC  
KATSASTUS  

on avattu Somerolle
osoitteessa Harjun Hallitie 4.

Tervetuloa katsastamaan  
ajoneuvosi ja tutustumaan  

uusiin tiloihimme.

TÄYDEN PALVELUN 

ENERGIATALO
• lämmitys / jäähdytysjärjestelmät

• ajoneuvojen ilmastoinnit 
• ilmalämpöpumput 
• maalämpöpumput

Teemu Heinonen 040 510 8906
teemu.heinonen@vilart.fi • www.vilart.fi

Lummetie 1, 31400 Somero •  ma-pe 8-17

jotta koti toimisi
www.hanakat.fi • www.hanakatverkkokauppa.fi

Putkiasennus Lindström Oy
Knuutilantie 6, 31400 Somero  • puh. 040 5888 641, 040 7669 419 

Avoinna ma-pe 9.00-17.00, la 9.00-13.00 
• www.putkiasennuslindstrom.com

Someron Konevuokraamo
VIRTASEN
ÖL J YM A A L I T 050-5341 721

Neste- ja  
hitsauskaasut

• Rakennuskoneet  • Telineet 
• Henkilönostimet
someronkonevuokraamo.fi

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

Avoinna arkisin klo 7–20, la 8–19, su 9–19

Shell Somero
Joensuuntie 3,
puh. (02) 748 5821

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

Nauti paikanpäällä, 
osta mukaan tai 

tilaa herkut kotiin.

RoseCafè
Joensuuntie 28, Somero,  P (02) 748 6688

SOMERIKKUNA

Torju syksyn sateet ja talven 
 tuiskut - lasita terassisi!

(02) 748 7242Metallitie 5, SOMERO 

Meiltä varmatoimiset, säänkestävät  
terassilasit polttomaalatusta alumiinista.

OTA YHTEYTTÄ & KYSY LISÄÄ!  

 

Someron Seurahuone
Rantatie 2. P. 02-748 8338    www.someronseurahuone.fi

Monipuolinen ja runsas

ma-pe klo 10.30-15 9,50
ARKILOUNAS

TERVETULOA!

Somero
02-722 1277, 
Knuutilantie 1

forSSa
03-435 6570, 
Aleksinkatu 1

Palvelemme
ma–pe 10–18, la 10–14

arvovirtanen.fi

SOMERO, Knuutilantie 1
p. 02 722 1277

FORSSA, Aleksinkatu 1
p. 03 435 6570 

Aukioloajat: Arkisin 10-18, La 10-14

MYYMÄLÄT TÄYNNÄ TARJOUKSIA.
TÄSTÄ PUHUTAAN VIELÄ PITKÄÄN!!!

BLACK
FRIDAY

NÄITÄ EI RIITÄ KAIKILLE!

Admiral
vitriini
60x43x190
koottuna

99.-
(norm. 652,-)

Lily
lipastot
KAIKKI 
KOOT
10.-

Sähkö-
pöytä 
120x80

299.-
Koulu-
tuoli 

kaasujousella

10.-

Laadukas
Moottori-

sänky
90x200

499.-
Petauspatja

alk. 69,-

Acazia
sohvapöytä

60x60

25.-


