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SOMERON OMAKOTIYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI N:O 1/2020
www.someronomakotiyhdistys.fi
www.facebook.com/someronomakotiyhdistys

O M A K O T IO M A K O T I
PAKETTIAUTOKULJETUS RAHTI-
VAPAASTI N. 10 KM SÄTEELLÄ.
10-15km 15€
15-30km 20€
 
Tilaa tavarat klo 16 mennessä  
ja toimitamme ne seuraavan  
arkipäivän aikana. 
Toimitamme myös suuremmat tavaraerät 
HIAB autolla raksalle tai kotiin. 
Kysy lisää:
(02) 779 300 tai laita sähköpostia  
sami.t.koivisto@k-rauta.fi

KERÄÄMME
OSTOKSET
PUOLESTASI! 
Nouda myymälästä.

TOIMITAMME 
KOTIIN TAI
RAKSALLE! 
Tilaa tavarat ja  
sovi kuljetus.

Turuntie 1, puh. 02-779 300 www.k-rauta.fi/somero  
Palvelemme: ma-to 8-17, pe 8-18 ja la 9-14. SOMERO
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Hyvä lukija

Taas on yhdistyksen uusi toimintavuosi meneillään. Niin 
kuin tapana on sanoa kuvainnollisesti: ”Aurinko paistaa, 
lumi sulaa ja räystäät tippuu”... Mutta nyt sitä varjostaa 
maailmanlaajuinen pandemia, joka on rajoittanut laajasti 
yhdistyksen toimintaa.
Julkisen kokoontumisen ja turhan liikkumisen on maan 
hallitus kieltänyt. Samoin ikäihmisiä ja riskiryhmiä on pyy-
detty pysymään kotona. Tästä syystä yhdistyksen hallitus 
on päättänyt, että kevätkokous siirretään toimitettavaksi 
sitten kun kokoontumiskielto perutaan. 

Talkkarit on ohjeistettu huolehtimaan omasta hygienias-
taan varustautumalla suojakäsinein, pesemällä useasti 
kätensä sekä menemään asiakkaan luokse vain pyydettä-
essä.

Ikäihmisten ja riskiryhmän auttamiseksi on yhdistys 
päättänyt, että talkkarin käyttö kauppamatkoihin maksaa 
jäsenelle vain 5 euroa/kerta. Matkasta ei peritä matkakor-
vausta.

Mutta kaikesta huolimatta pää pystyyn, kyllä me tästäkin 
selvitään ja elämä jatkuu.

Kesästä tulee hyvin arvoituksellinen, koska ei ole tietoa, 
kuinka kauan tätä pandemiaa kestää. Seurailkaa yhdistyk-
sen ilmoittelua netissä, facebookissa ja lehdessä.

Yhdistyksellä on suunnitelmissa kaupungin ja vapaa-
ajanasukkaiden laajempaa yhteistyötä voimavarojen 
keskittämiseksi.

Oman yhdistyksen vuokrakalusto lisääntyy myös kuluvan 
vuoden aikana. Yhdistys päätti ostaa varastetun kaluston 
tilalle ensin kesällä tarvittavaa kalustoa sekä varustaa 
varikon tilat valvontakameroin. Vuokraushinnaston löydät 
tämän lehden sivulta.

Ei kun kevättä kaikille!

Puheenjohtaja  
Keijo Karlsson 
keijo.karlsson@salonseutu.fi

 Suomen Omakotiliitto 
edistää valtakunnallises-
ti, alueellisesti ja paikalli-
sesti suomalaisten pien-
taloasukkaiden asemaa. 
Se on Suomen suurimpia 
kansalaisjärjestöjä.

 
Liittoon kuuluu 258 

paikallisyhdistystä. 
Vuonna 1998 perustettu 
Someron Omakotiyhdis-
tys on yksi niistä.

Jäsenistö koostuu 
omakoti-, pien- ja rivi- ja 
kerrostaloissa asuvista.

 
Jos et vielä ole jäsen, 

voit liittyä Omakotiyhdis-
tykseen netissä www.so-
meronomakotiyhdistys.fi 

tai www.omakotiliitto.fi/
liittymislomake.  

Liittymislomakkeita 
saat yhdistyksen pu-
heenjohtajalta, talk-
kareilta tai hallituksen 
jäseniltä.

 
Omakotiliiton puhelin-

numero on 09 6803710.

Someron yhdistyk-
sen jäsenmaksu on 29 
euroa. Jos olet jo toisen 
omakotiyhdistyksen 
jäsen, voit liittyä Some-
ron yhdistykseen täysin 
valtuuksin. Monijäsenen 
jäsenmaksu on 19,50 
euroa.

Liity jäseneksi

SOMERON OMAKOTIYHDISTYS RY:N JÄSENLEHTI

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

www.someronomakotiyhdistys.fi
Meidät löytää myös facebookista!

Salli Lehtinen

Omakotiyhdistys on 
yhdistys siinä missä 
muutkin.  Kaikkien yh-
distysten, jotka haluavat 
elää ja kukoistaa, pitää 
kehittyä ajan mukana.

Keijo Karlsson on johtanut 
Someron Omakotiyhdistystä 
sen perustamisesta lähtien 
eli 22 vuotta.  Hänen ja vii-
si vuotta sitten yhdistykseen 
liittyneen kansanedustaja 
(kd.)  Antero Laukkasen vä-
lille sukeutuu intensiivinen 
keskustelu  yhdistystoiminan 
kehittämisestä.

Someron Omakotiyhdis-
tys tuli espoolaisen kuvioihin, 
kun hän osti vaimonsa Leenan 
kanssa Papinrinteen huvilan 
Jakkulasta vapaa-ajan asun-
noksi. Naapuri suositteli oma-
kotiyhdistykseen liittymistä 
muun muassa  vuokrakalus-
ton ja omakotitalkkarien takia.

Yhdistystoiminta on yhdes-
sä tekemistä. Laukkanen on 
ollut yhdistysihminen koko 
elämänsä, tälläkin hetkellä yli 
20 yhdistyksen jäsen.  Suurin  
niistä on  Suomen Psoriasis-
liitto, jonka puheenjohtajana 
hän toimii.

Miehen aktiivisuudesta 
kertoo sekin, että hän on il-
mestynyt muutaman kerran 
Someron Omakotiyhdistyksen 
yleiseen kokoukseen.  Samaan 
aikaan yhdistyksen lähes  tu-
hannesta  jäsenestä kevät- ja 
syyskokouksissa käy koural-
linen.

Laukkanen on järjestämäs-
sä  Omakotiliiton kanssa edus-
kunnassa seminaaria  omako-
tiasumisen  haasteista. 

Uusia sukupolvia
tarvitaan toimintaan
Omakotiliiton paikallisjär-

jestöjen ja muiden yhdistysten 
haaste  on tekevän väen ikään-
tyminen.    

-Järjestötoimintaa kehitet-
täessä pitää miettiä, kuinka 
saadaan uusia jäseniä.  Sitä 
monissa yhdistyksissä pohdi-
taan.

Yhdisysten jäsenistä osa  
on mukana  kannatuksesta.  
Sitten on kolmannes, joka 
lähtee yhteistyöhön ajamaan 
merkityksellisinä pitämiään 
asioita.  Heistä tulee tekijöitä. 

-Ihmiset haluavat yhä edel-
leen kuulua kansalaisjärjestöi-
hin, jos he aidosti kokevat sillä 
olevan heille merkitystä. On 
siis osattava kertoa selkokie-
lellä, miksi juuri Omakotiliit-
toon kuulumisella on minulle 
merkitystä, hän korostaa. 

Somerolla väkiluku laskee, 
mutta vapaa-ajan asukkaita 
on paljon. Heidän joukossaan 
on potentiaalia, jota yhdistys 
ja sen palvelut voivat kiinnos-
taa. Onko jäsenetuja?

Karlsson kuulee usein ky-
syttävän, että mitä hyötyä it-
selle on omakotiyhdistyksestä.

-Ei ole väärin, että ihmiset 
sellaista pohtivat. Usein täl-
laisissa kohtaamisissa mietin, 
mikä on ihmisen odotus ja tar-
ve.  Ihmiset sitoutuvat teke-
miseen, josta on heille hyötyä, 

Laukkanen vastaa.
Jokainen paikallisyhdistys 

tukee kansallista toimintaa eli 
Omakotiliittoa, jonka tehtävä 
on osallistua lainsäädäntöön 
ja olla edunvalvoja.  Paikallis-
yhdistys ajaa jäsenistön etuja 
paikallisesti .

Someron yhdistyksen on 
syytä tuoda vahvemmin esiin, 

miksi  kannattaa olla jäsen.  
Sen pitää näkyä heti ensim-
mäisenä facebookissa ja ko-
tisivulla.

Kannattaa kertoa, että yh-
distykseltä saa apua pihan-
hoitoon ja muihin asumisen 
asioihin. ”Jokainen meistä 
väsyy joskus. Silloin on  oma-
kotitalkkari  nurkan takana.”

Yhdistysten pitää kehittyä ajan mukana

Puheenjohtaja Keijo Karlsson (vas.) ja paikallisen omako-
tiyhdistyksen rivijäsen Antero Laukkanen pitivät juttutuo-
kion yhdistystoiminnan kehittämisestä.

Tule ja nauti kauniista kotipuutarhoista.
 Vapaa pääsy.  Omistajat esittelevät.

Someron avoimet puutarhat 
su 28.6. klo 13 – 17

Kerro meille kiinnostavista kohteista 
keskustassa ja kylillä:
Leila Järvinen puh. 040 588 0385,
Salli Lehtinen puh. 050 382 0030

Kaiken kansan vihtatalkoot
la 13.6. klo 10-14 K-Rauta Someron pihassa
Voitto Ollonqvist  
opastaa.
Omakotiyhdistys  
järjestää tarvikkeet.
Tervetuloa!

Omakotiyhdistyksen syysko-
kous valitsi  uudeksi hallituksen 
jäseneksi  Virpi Pohjaran-
nan. Hän toimii eroa pyytäneen 

Anne Kunnaksen tilalla. 
Hallituksen kokoonpano: 

Keijo Karlsson, puheen-
johtaja, Heikki Rauhala, 

varapuheenjohtaja, Tuomo 
Grönholm, sihteeri, Virpi 
Pohjaranta, varainhoitaja sekä  
jäsenet Kari Vesterinen, Ri-
ku Rauhala, Leila Järvinen 
ja Minna Kari-Åberg.

Heikki Rauhala jatkaa Var-
sinais-Suomen piirin varapu-
heenjohtajana.  Riku Rauhala 
on hänen varajäsenensä. Keijo 
Karlson jatkaa Omakotiliiton 
kehittämistoimikunnassa.

Virpi Pohjaranta hallitukseen

TAPAHTUMAKALENTERI 
KEVÄT - KESÄ

HUHTIKUU      Hallituksen kokous ti 7.4. klo 18 pidetään 
etänä. Kevätkokous siirtyy myöhemmin 
ilmoitettavaan ajankohtaan.

TOUKOKUU   Siivouspäivän kierrätyskirppis la 23.5.  
klo 10-14, Someron tori. Tapahtuma  
peruuntuu, jos poikkeuslaki rajoittaa  
edelleen kokoontumisia.

HEINÄKUU     Esakallion kesäteatteri:  Herra Satumaa  
ja laulava taksikuski, su 19.7. klo 14

KESÄKUU      Vihtatalkoot la 13.6. klo  10-14, K-Rauta 
Someron piha. Someron avoimet  
puutarhat su 28.6. klo 13-17

ELOKUU       Myötätuulen teatteri: Vieraat saappaat,  
su 2.8. klo 16

 Omakotiyhdistys esittäytyy Somerniemen kesätorilla la 27.6., 4.7., 
11.7. ja 18.7. Jos tapahtuma siirtyy tai peruuntuu, asiasta tiedotetaan 

lehdessä sekä omakotiyhdistyksen kotisivulla ja Facebookissa.

JÄSENETU  
KORONARAJOITUSTEN AJAN

Omakotitalkkari kauppa-asioille
Nyt kun koronavirus rajoittaa ihmisten liikkumista, Someron Oma-

kotiyhdistys helpottaa ikäihmisten ja riskiryhmän kauppa-asioi-
den hoitoa. Avun saajan  pitää olla yhdistyksen jäsen.

 Asiointiapu kattaa Someron alueen. Talkkari hoitaa  päivittäis-
tavara- ja apteekkiostokset asiakkaan ostoslistan mukaan ja tuo 

ostokset asiakkaalle. 

Toimi näin:
Soita omakotitalkkarin numeroon, sovi kaupassa käynnistä.  

Laita kauppakassi ostoslistoineen ja rahoineen esimerkiksi oven-
kahvaan tai postilaatikkoon. Kauppareissun tehnyt talkkari tuo 

ostokset ja vaihtorahat sekä 5 euron laskun.

Palvelu  
maksaa  

ainoastaan   

5 euroa  
kerralta  

matkoineen.  
 

Etu on voimassa  

poikkeuslain ajan.

Tilaukset talkkarille ma-pe klo 9-15. Talkkarien puhelinnumerot: 040 028 0437, 040 835 7945, 040 140 8036

OMAKOTI-
LIITOLTA:  

Neuvontaa laki-, raken-
nus-, energia-, jätevesi-, 
piha- ja puutarha-asi-
oissa.  Sähköinen talon 
huoltokirja.  
Omakotilehti. Etuja ja 
alennuksia.

SOMERON 
YHDISTYKSELTÄ: 

Paikallista edunvalvon-
taa, omakotitalkkarien 
palveluja,  koneiden ja 
laitteiden vuokrausta,  
retkiä, tapahtumia, 
yhteisöllisyyttä. Etuja ja 
alennuksia.

Jäsenetuja
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Someron Omakotiyhdistyk-
sen talkkarilla, Merja Noella on 
kädet täynnä töitä. Pöly on ehty-
mätön luonnonvara.

Kun miestalkkarit puurtavat  
ulkotöissä, Merjalle kasaantuvat  
siivous- ja ikkunanpesukeikat. 

Koronavirusepidemia  se-
koitti pasmat. Riskiryhmään 
kuuluvia eli yli 70-vuotiaita ja 
perussairaita asiakkaita on pal-
jon. Heidän sisätilohinsa talk-
kari voi mennä ainoastaan, jos 

asiakas pyytää.
- Yhden kodin siivosin sillä 

aikaa, kun asukas oli poissa.  
Olen tehnyt myös puutarhatöitä 
ja kantanut klapeja. 

- Keväisenä päivänä ennen 
koronavirushässäkkää Merja 
tuli auttamaan tuttua omakoti-
asukasta suusiivouksessa.  Hän 
käy talossa säännöllisesti.

Omakotiasukas: 
“Mahtavaa apua” 
- Mahtava palvelu ja Merja 

on yksi parhaista, asukas kiit-
telee.  Yksin asuvana hän on 
tarvinnut talkkareita avuksi  se-
kä talon sisällä että pihassa ja 
puutarhassa.

Merja siivoaa ja  
käsidesiä kuluu

Matot tuulettumaan. Merja 
Noki  tuli  tekemään suursii-
vouksen omakotitaloon.

Talkkarien aikainen kevät 

Haravat heilumaan 
ja oksasakset töihin

Janne Siikjärvi (vas.) ja Jarkko Laine tekivät kevään ensimmäisen puutarhakeikan 
maaliskuun puolivälissä.

Omakotiasuminen on yhä 
suomalaisten halutuin asumis-
muoto, selviää Omakotiliiton 
teettämästä tutkimuksesta. 
Etenkin nuoret aikuiset ja 
lapsiperheet haaveilevat oma-
kotitalosta,  omasta pihasta ja 
luonnon läheisyydestä. 

Innokkaimpia muuttamaan  
ovat 18-34 –vuotiaat, jotka nyt 
eivät asu omakotitalossa. Heis-
tä lähes puolet  (48 prosenttia) 
toivoo asuvansa  pientalossa  
5-10 vuoden kuluttua. 

Liian pieni asunto ja suuret 
asumiskustannukset herättä-
vät tyytymättömyyttä nykyi-
sessä asumisessa.

Unelman toteuttamisen 
suurimpana esteenä vastaajil-
le on sopivan hintaisen ja  ko-
koisen asunnon loytäminen. 
Omakotiliitto muistuttaa, että 
perheiden tarpeet on otettava 
huomioon kaavoituksessa ja 
asuntotuotannossa.

Omakotitaloon, pari-, rivi- 
tai ketjutaloon kaipaavista joka 
kolmas pitää sopivana hintana 
50.000 -100.000 euroa. Vii-
desosa arvioi, että asunto saisi 
maksaaa 200.000-300.000 
euroa.

Tiedot ovat peräisin Oma-
kotiliiton teettämästä tutki-
muksesta, jolla selvitettiin  18-
75 -vuotiaiden asumistoiveita.  
Kyselyyn vastasi 1556 henkilöä 
eri puolilta Suomea.

Asumis- 
kysely:
Nuoret aikuiset 
haluavat asua 
omakotitalossaOmakotitalkkarit Janne 

Siikjärvi  ja Jarkko Laine 
haravoivat asuintalon laajaa 
nurmikkoa. Kevään  ensim-
mäiseen puutarhakeikkaan 
kuuluu myös pensaiden leik-
kuuta.

On maaliskuun 16. päivä. 
Ajankohta on poikkeukselli-
sen varhainen haravoinnille, 
mutta olosuhteet erinomaiset.   
Aurinko paistaa. Maa on kui-
vaa. Työ etenee joutuisasti.

Poikkeuksellinen oli talvi-
kin. Talkkareita ei pyydetty 
kertaakaan lumitöihin. Yh-
distyksen lumilinko on nor-

maalisti ahkerassa käytössä, 
mutta menneenä talvena sitä 
ei tarvittu. 

Klapihommia ja puiden 
kantamista sen sijaan on riit-
tänyt, miehet tuumaavat. Nyt 
keväämmällä ovat vuorossa 
piha- ja puutarhatyöt omako-
tien ja mökkien puutarhoissa.

Someron Omakotiyhdistys  
työllistää tällä hetkellä kol-
me talkkaria. Jarkko Laineen 
kausi on päättymässä. Hänen 
tilalleen on tulossa uusi työn-
tekijä. Siikjärvi hoitaa yhdis-
tyksen vuokrakaluston laina-
usasioita.

Vuokraa peräkärry,  
nurmikkotrimmeri  

tai juhlateltta
Someron Omakotiyhdistys omistaa  

koneita ja laitteita, joita se vuokraa  
jäsenille edullisesti. 

Lainakaluston varasto sijaitsee Harjun  
kivimakasiinissa, Härkäläntie 116.
Omakotitalkkari luovuttaa laitteen  

ennakkovarauksen tekijälle  
ma-pe klo 14 – 15 tai sopimuksen mukaan. 

Laite on palautettava ehjänä ja puh-
taana. Jos se on likainen tai rikki, yhdistys 
veloittaa kustannukset vuokran päälle.

Varaukset:  
Omakotitalkkari, puh. 040 835 7945, 
varalla Keijo Karlsson 040 748 6945.

Laite/vuorokausivuokra
Jyrsin  .........................................................20e 
Kalkin-/apulannan levitin ........................ 5e 
Klapikone ( 2kpl)  ....................................20e  
Kuomullinen peräkärry ( 2kpl)  ..............30e 
Lehtipuhallin ( 3 kpl)  ................................. 5e 
Lumilinko  ..................................................20e 
Nurmikkojyrä ............................................10e 
Nurmikkotrimmeri  (akkukäytt.) .............15e 
Oksasilppuri ..............................................20e 
Pensasleikkuri (akkukäytt.) ....................... 5e 
Ruohonleikkuri (2 kpl) .............................15e  
Vesikourun puhdistin (vesiliitännällä)  .... 5e 
Juhlateltta (3 kpl, valk., 8x4 m)  ....35e/kpl*
Telttapöytä (8 hlö)  ............................ 5e/kpl
Tuoleja  juhlatelttaan  .................. 0,50e/kpl

Viime syyskuussa yhdistys koki kovan 
kolauksen, kun sen varastoon murtau-
tuneet varkaat veivät parhaat päältä 

lainakalustosta.
Poliisi ei päässyt tekijöiden  jäljille.  

Yhdistys on hankkinut uutta kalustoa 
hävinneiden tilalle. Täydennys jatkuu 

rahatilanteen mukaan. Varikkoa ollaan 
varustamassa valvontakameroilla. Jos tilaaja haluaa talkkarin ennalta tutustumaan  

työkohteeseen, käynnistä peritään matkakorvaus  
43 snt/km. Talkkarien työnjohtajana toimii  

Keijo Karlsson 040 748 6945.

 Talkkaritilaukset ma-pe klo 9-15:
Merja Noki   040 028 0437
Jarkko Laine  040 140 8036
Janne Siikjärvi  040 835 7945

Tarvitsetko apua kotiin tai mökille?   Omakoti- 
talkkarit ovat valmiina palvelukseen. Heitä voit 
pyytää piha- ja puutarhatöihin, klapien tekoon, 
siivouksen ja ikkunanpesuun, asiointiin ja lenkki-
kaveriksi. Talkkarit ovat jäsenistön käytettävissä. 
Työtunti maksaa 10 e + matkakorvaus 43 snt/

km yhdistyksen varastolta kohteeseen ja takaisin.  
Yhteiskorvaus kahdesta talkkarista 18 e. Talkkarien 

työkustannus on kotitalousvähennyskelpoinen.

TILAA TALKKARI TÖIHIN
KOTIIN JA MÖKILLE

TALKKARILAHJAKORTTI  
ILAHDUTTAA

Talkkarilahjakortti on näppärä lahja esimerkiksi 
eläkkeelle lähtijälle,  syntymäpäiväsankarille, omai-
selle tai ystävälle. 
10 tunnin lahjakortti 100 euroa  
(ei sisällä matkakorvausta)
Lahjakortin antajan tai saajan pitää olla 
Someron Omakotiyhdistyksen jäsen
Lahjakortteja myy Keijo Karlsson 040 748 6945, 
keijo.karlsson@salonseutu.fi

KIINTEISTÖNVALVONTAA
Haluatko jonkun tarkistavan kiinteistölläsi, että 

kaikki on kunnossa, kun olet poissa? Tee kiinteistön-
valvontasopimus Omakotiyhdistyksen kanssa. 

Kiinteistön omistaja tai haltija sopii käyntimääristä 
ja tarvittavista töistä omakotiyhdistyksen kanssa.  
Sopimusasioita hoitaa Keijo Karlsson 040 748 6945

Myötätuulen teatteri esittää 
VIERAAT SAAPPAAT
su 2.8. klo 16
Koskettava kertomus siirtolaisuudesta  
80 vuotta sitten ja nyt. Tarina siitä,  
miten maailma muuttui hetkessä  
sodan mylleryksessä, ja miten sen  
vaikutus tuntuu nykypäivässäkin.
Käsikirjoitus ja ohjaus  
Olla-Riitta Aarikka
Omakotiyhdistys on varannut jäsenilleen  
20 ryhmälippua, hinta 20 e sis.  
väliaikakahvin. Lunasta lippusi Someron 
Luontaistuotteesta 1.6. lähtien.

Esakallion näyttämöllä  
su 19.7. klo 14 

Käsikirjoitus  ja ohjaus Heikki Metsämäki
Rooleissa Simo Frangén, Pertti Koivula, Suvi 
Karjula ja Reeta Saranpää. Musiikin sovitus 

ja soito Jari ”Heinä” Niemi bändeineen. 
Omakotiyhdistys on varannut jäsenilleen 
20 ryhmälippua, 23 e/kpl. Lunasta omasi 
Someron Luontaistuotteesta 1.6. lähtien.
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YHTEISTYÖSSÄ MUKANA

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

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

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

Someron TasoPesu

SOMERON AUTOPELTI 
JA MAALAAMO

- Kolarikorjaukset
- 4-pyöräsuuntaus

- Maalaukset       
- Ruostevauriot

Rypsitie 3, Somero  ☎ (02) 748 8278

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

MH Huolto-Osa
0400-327870

”Kun pelkkä 
vilkaisu ei riitä”

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 
www.tili-isannat.fi

 

Kesää kohti

Puh. (02) 748 6390

YKSITYINEN KAUPPIAS
LÄHELLÄ SINUA.  

www.saastopankki.fi/someronsp  
Joensuuntie 27, 31400 Somero 

 puh. 029 041 2310     

www.spisannointipalvelut.fi
Joensuuntie 27, 31400 Somero

puh. 050 433 1510

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

Parturi-kampaamo, solarium

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

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

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

Vanhatie 9, p. 02-748 8338 www.someronseurahuone.fi

Tilanteen niin  
salliessa Seurahuone 

avaa taas ovensa  
tarjoten lounasta, 

pitopalvelua ja juhlia 
teillä tai meillä.

Siihen asti pidetään 
huolta toisistamme.

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

30 v

HUOLTO- JA VARAOSAPALVELU

• KAARINA, Hallimestarinkatu 4 (02) 7211 500
•  SALO, Joensuunkatu 5 (02) 7211 400 

• SOMERO, Ruunalantie 5 (02) 7489 300
• LOIMAA, Lamminkatu 40 (02) 7211 300

Verkkokauppa avoinna 24/7

Meiltä

kaikkiin pienkoneisiin
HUOLTO- JA 

VARAOSAPALVELU

AVOINNA 
Arkisin 

klo 10–18, 
lauantaina 
klo 10–14

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


