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Täyden palvelun 
autokorjaamo

Spies Hecker -automaalit autosi 
väri koodin mukaan myös 
- spraypullossa 
- kynsilakkapullossa 
(kiveniskemiin/naarmuihin)

Meiltä kattava valikoima  
AutoGlym -autonhoitotuotteita!

Tuulilasien vaihdot ja korjaukset,  
vakuutuksella tai ilman

Ohratie 4, Somero  |  p. 02 748 6390  |  Avoinna ma-pe 8.00–16.30  |  info@someronrengas.fi

Ristikudos- ja 
vyörenkaat,

taattua laatua 
ja pitoa!

Poikkea kaupoille 
ennen kevään 

tuomia kiireitä!

SOMERO
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Kaikki tilitoimisto- ja 
isännöintipalvelut käytössänne!

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

 

Hyvä lukija

Kulunut vuosi on kulunut lievän hiljaisuuden merkeissä 
koronan takia. Myös tuleva syksy ja talvi mennään pienin 
askelin. Yhdistys pyrkii järjestämään tilaisuuksia mah-
dollisuuksien mukaan.  Seuratkaa yhdistyksen ilmoittelua 
sosiaalisessa mediassa ja Somero-lehdessä.
On kulunut 16 vuotta kun yhdistys aloitti omakotitalkkari- 
toiminnan. Toiminta on otettu jäsenten keskuudessa  
erittäin hyvin vastaan. Tämän johdosta yhdistyksellä on 
ollut mahdollisuus pitää  kolmesta viiteen talkkaria  
palveluksessa. Siitä kiitos teille.
Naistalkkaria on toivottu. Toive toteutui tällä viikolla, kun 
Pirkko Nurmi aloitti työt.
Yhdistyksen jäsenmäärä on hieman notkahtanut 
viimeisten vuosien aikana. Tämän johdosta yhdistys 
käynnistää jäsenkampanjan jolla on tarkoitus saada 
uusia jäseniä. Jokainen 16.10.-31.12.2020 liittynyt jäsen 
osallistuu arvontaan jossa arvotaan liittyjien kesken ilmai-
sia talkkarityösuorituksia.  Joten nyt kaikki vanhat jäsenet 
yllyttämään uusia henkilöitä liittymään yhdistykseen.
Toivottavasti yhdistys on jäsenyytenne arvoinen.

Puheenjohtaja  
Keijo Karlsson

www.someronomakotiyhdistys.fi
Meidät löytää myös facebookista!

Talkkarit avuksi ja telttatalli pystyyn 
Miesporukka häärää pres-
sutallin pystytyksessä Veijo 
Iivosen talon pihapiirissä 
Härkälässä. Aurinko  hau-
rastutti vanhan telttatallin. 
Uusi suoja piti saada autolle 
talveksi.  

 Ikämiehenä Iivonen 
katsoi parhaaksi kutsua 
avukseen omakotitalkkarit 
Janne Siikjärven ja Leo 
Toroin. Hän on käyttänyt 
talkkarien palveluja muuta-
man vuoden.

-Meikäläinen tarvitsee 
apua silloin tällöin. Oma-
kotitalkkarit ovat helposti 
saatavissa. Ainakin meillä 
on käynyt hyvä  tuuri, pojat 
ovat erittäin ystävällisiä ja 
tekevät hommansa huolella, 
Iivonen kiittelee.

Telttatallin 
pystytys sujui 

sutjakkaasti Leo 
Toroilta ja Janne 

Siikjärveltä.

Kiitosta kirjaston 
henkilökunnalle
Kato kävi omakotiyhdistyksen 
yleisötapahtumissa korona-
viruksen tärväämänä kesänä. 
Suunnitelluista tapahtumista 
jäivät toteutumatta kierrä-
tyskirppis, Someron avoimet 
puutarhat, yhdistyksen infot 
Someniemen kesätorilla ja 
musiikkiteatteriesitys Esakal-
liolla.

Sen sijaan pidettiin kiinni 
tavasta kiittää henkilöä tai 
tahoa merkittävästä työstä 
somerolaisten hyväksi. Kun-
niakirjan ja stipendin sai 

Someron kirjaston hen-
kilökunta. Kirjastonjohtaja 
Laura Tyysteri otti huo-
mionosoituksen vastaan yh-
distyksen hallituksen kokouk-
sessa 9.6.

Paikalliset teatteriseurueet 
joutuivat perumaan esityk-
siään. Harvoihin toteutuneisi-
in kuului Myötätuulen teat-
terin evakkonäytelmä Vieraat 
saappaat, johon yhdistys var-
asi 20 lippua. Omakotiväki 
istui katsomossa turvavälein  
2.8. ja piti esityksestä.

Kolme omakotiyhdistyksen jäsentä kertoi käyttämistään yhdis-
tyksen palveluista. Toiveita vuokrakalustostakin tuli. 
Anna sinäkin palautetta vaikka facebookissa tai yhdistyksen 
nettisivulla (www.someronomakotiyhdistys.fi) vuoden 2020 
loppuun mennessä. Voit voittaa kaksi tuntia talkkarin työtä ar-
vonnassa.
 
1. Mitä omakotiyhdistyksen palveluja olet käyttänyt?
2. Miksi käytät yhdistyksen palveluja?
3.  Mitä vuokrakalustoa ehdottaisit yhdistykselle han-

kittavaksi tulevaisuudessa?
 
Jäsen Anita Hallapelto, asuu omakotitalossa Somerolla.
1. Ruohonleikkuupalvelua, itselläni on leikkuukone mutta yh-
distys tuo kuulemma omankin leikkurin ja bensat. Lisäksi olen 
vuokrannut juhlatelttoja tapahtumiin. Hienosti on palvelu pe-
lannut, talkkarit tulevat pystyttämään ja purkamaan sekä vie-
vät pois.
2. Voin viettää oman vapaa-aikani minulle mieluisalla tavalla 
eikä tarvitse tehdä puutarhassakaan kuin kivoja hommia. Ras-
kaammat työt talkkarit voivat hoitaa. 
Vapaa-aikakin on tietysti rajallista. Olen suositellut ja kehunut 
myös muille omakotiyhdistyksen palveluja. 
3. En nyt äkkiä osaa sanoa, mutta kiva jos voi vaikuttaa. 
 
Jäsen Merja Rintamaa-Lehtonen, asuu omakotitalossa 
Somerolla.
1. Vuokrakalustoa
2. On kätevää vuokrata kalustoa, jos jotain tarvitsee vain har-
voin.
3. Kevyt trimmeri olisi hyvä.

Jäsen Mirja Honkanen, asuu omakotitalossa Somerolla.
1.Talkkaripalveluja, useasti. Pihatöitä, haravointia, oksien kan-
toa, ikkunanpesua.
2. En pysty kaikkea tekemään. Talkkareilla on työkaluja yhdis-
tyksen toimesta.
3. Minikaivinkone, esimerkiksi maansiirtoa varten, mm. pieni-
muotoiseen hiekan ja mullan siirtelyyn.
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Mitä palveluja käytät,  
mitä kalustoa toivot?

Jukka Jaalamo lopettelee 
nurmikonleikkuuta omako-
titalon puutarhassa. Ehkä 
kerran vielä nurmikko tar-
vitsee leikata. Syyskuu on jo 
pitkällä.

Omistajapariskunta on 
ohittanut hyvän aikaa sit-
ten 80-vuotispaalun. Talon 
emäntä miettii, että kiva oli-
si vielä tehdä puutarhatöitä, 
kun on tottunut. Nurmikon-
leikkuukin himottaa, mutta 
sydän panee hanttiin.

- On hyvä, että omakoti-
yhdistys on toimiva ja sillä 

on talkkarisysteemi, oma-
kotiasukas kiittelee. 

Leo Toroi työskenteli 30 vuot-
ta logistiikka-alalla ja 25 vuot-
ta yötöissä. Somerolle muuton 
jälkeen tuli alan vaihto vähän 
vahingossa. Omakotitalkkarin 
paikka oli auki.

- Ihan hyvä. Tykkään. Tämä 
on vaihtelevaa ja monipuolista. 
Töitä on laidasta laitaan, samoin 
asiakkaita. Positiivista palautet-
ta tulee.

Helje Horila ja Pekka Erva-
maaa tutustuivat talkkaripalve-
luun viime keväänä, ja hyväksi 
havaitsivat. Kesäkodin puutarha 
on suuritöinen ja apua tarvittiin.

- Edullinen ja laillinen palve-

lu, Helje Horila kiittää ja antaa 
tunnustusta tutuksi tulleelle 
talkkarille. Leo Toroi on nopea 
ja oivaltava, ehtii joskus tehdä 
jonkin työn, jota itse on vasta 
ajatellut

Omakotiyhdistyksellä on 
jälleen riveissään naistalk-
kari, jota on kaipailtu. Pirk-
ko Nurmi otti tehtävän 
vastaan tällä viikolla.

Hän teki 12 vuotta kotisii-
voojan työtä Lahden vuosi-
naan. Asuinpaikka vaihtui 
avioliiton myötä Tl. Koskel-
le ja keväällä Somerolle.

Kotiäitinä hurahti seitse-
män vuotta ja siinä sivussa 
tuli opiskelluksi musiikki-
terapiaakin. Kun tuli aika 
hakeutua työmarkkinoille, 
työvoimatoimistosta ker-
rottiin että Somero tarvitsee 
kipeästi kotisiivoojan.

- Ai että nautin, kun saan 

taas mennä kodista kotiin. 
Menen sillä ajatuksella asi-
akkaiden luo, että siellä on 
mukavaa. Kohtaan ihmiset 
ihmisinä, omakotitalkkari 
heläyttää.

Pirkko 
Nurmi 
tarttuu 
siivouksen 
lisäksi 
mielellään 
myös 
piha- ja 
puutarha-
töihin.

Ihmiset 
ja paikat 
vaihtuvat 
talkkarin 
työssä.  
Se on Jukka 
Jaalamon 
mielestä 
mukavaa 
27 vuoden 
tehdastyön 
jälkeen.

Leo Toroi leikkasi kesäkodin 
puutarhassa ruusuja, joi 
kahvit isäntäväen kanssa ja 
kärräsi lopuksi kompostia.

Tilaa talkkari töihin
Nurmi Pirkko 
0400 280437

Jaalamo Jukka 
040 1485 283

Siikjärvi Janne 
040 835 7945

Toroi Leo 
040 1408 036

Talkkarien työnjohtajana toimii Keijo Karlsson 040 7486 945, va ral la Kari 
Vesterinen 044 5663 640.
Tilaukset suoraan talkkarien työ numeroihin ma-pe klo 9-15. Työtunnin hinta 
10 € + matkakorvaus 43 snt/km. Tuntitaksa kahdesta talkkarista 18 €. Työ-
kustannus on kotitalousvähennyskelpoinen.
Talkkarilahjakortti,  esim. 10 tuntia työtä 100 €. Antajan tai saajan oltava yh-
distyksen jäsen.
Kiinteistöjen valvontaa. Tee sopimus omakoti yhdistyksen kanssa käynti-
määristä ja tarvittavista töistä. 
Asiointiapua. Asiointiapua ikäihmisille ja riskiryhmäläisille koronarajoi-
tusten ajan. Saajan oltava yhdistyksen jäsen. Hinta 5 € matkoineen. Kattaa 
Someron alueen.

Someron  
Omakotiyhdistys
SYYSKOKOUS

Kiiruun talossa ti 3.11. 
klo 18.15. Sääntömääräiset 

asiat. Kokouskahvit. 
Tervetuloa!   Hallitus

Talkkarien matkassa
Kiva olisi itse tehdä, mutta apu on tarpeen Ruusujen leikkuuta ja kompostin kärräystä

Ihmiset ihmisinä

SOMERON  
OMAKOTI YHDISTYS RY:N 
JÄSENLEHTI

Päätoimittaja: Keijo Karlsson    
Toimittajat: Salli Lehtinen, 
Minna Kari-Åberg 
Painopaikka:  
Salon Lehtitehdas, Salo

Hyvä lukija

Koronan varjostama vuosi 2020 on takana, ja toinen 
koronavuosi edennyt kevääseen. Toivottavasti tästä vuo-
desta tulee hiukan parempi kuin edellinen.

Jokainen joutui luopumaan mieltä ilahduttavista tapaa-
misista ja tapahtumista koronarajoitusten takia. Sama 
näyttää jatkuvan tulevana kesänä.

Someron Omakotiyhdistys on siirtänyt kevätkokouksen 
syksyyn ja perunut alkukesän tapahtumat. Aika näyttää, 
voiko yleisötapahtumia järjestää kesällä. ”Mikäli viskaalit 
sallii”, tarkoitus on ainakin varata lippuja paikallisiin kesä-
teattereihin.

Yhdistyksen omakotitalkkaritoiminta jatkuu entiseen 
tapaan kolmen-viiden talkkarin voimin. Talkkaripalvelu on 
edelleen edullista jäsenistölle (10 e/tunti + matkakorvaus 
44 snt/km.

Ostamalla talkkarilahjakortin tai tekemällä kiinteistönhoi-
tosopimuksen voit suunnitella kiinteistössä tehtävät työt 
tarkemmin.

Toinen jäsenpalvelu, kaluston lainaus jatkuu entiseen 
tapaan. Yhdistys on uusinut kalustoaan pitkälti akku- ja 
polttomoottorikäyttöiseksi, mikä helpottaa työskentelyä.

Ikäihmisten ja riskiryhmäläisten auttamiseksi yhdistys on 
päättänyt, että talkkarin käyttö kauppamatkoihin maksaa 
jäsenille vain 5 euroa/kerta. Matkakorvausta ei peritä.

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

Iloista mieltä, terveyttä, kevättä ja kesää kaikille!

Puheenjohtaja  
Keijo Karlsson 
040 7486 945, keijo.karlsson@salonseutu.fi

Someron Omakotiyhdistyk-
seen kuuluu yli 900 jäsentä: 
omakoti-, rivitalo-, kerrosta-
loasukkaita ja vapaa-ajan 
asukkaita. Liity sinäkin.

Säästät jäsenmaksun no-
peasti takaisin käyttämällä 
jäsenetuja. 

Jäsenen käytössä:
•  Omakotitalkkarien pal-

velut
•  Yhdistyksen vuokra-

kalusto
•  Jäsenetuliikkeiden alen-

nukset
•  Tapahtumat ja retket
•  Maksutonta neuvontaa: 

lakiasiat, rakentaminen, 

asumisterveys, energia, 
jätevesi, piha ja puutar-
ha.

• Talon huoltokirja
• Omakotilehti

Liity netissä: 
omakotiliitto.fi/jaseneksi 
tai ota yhteyttä Someron 
Omakotiyhdistykseen.

Jäsenmaksu 29 euroa. 
Monijäseneltä 19 euroa. 
Toisen omakotiyhdistyksen 
jäsen voi liittyä Someron 
yhdistykseen ja halutessaan 
käyttää myös Someron 
jäsenetuja ja palveluja 
(omakotitalkkarit, kalusto-
vuokraus, ym.)

Yli 900 jäsentä

Uusi talkkari

www.someronomakotiyhdistys.fi
Meidät löytää myös facebookista!

SOMERON OMAKOTIYHDISTYS RY:N JÄSENLEHTI
Päätoimittaja: Keijo Karlsson 
Toimittajat: Salli Lehtinen, Minna Kari-Åberg 
Painopaikka: Salon Lehtitehdas, Salo

Maanmittauslaitoksen tilastoista käy 
ilmi, että 57 rakennettua asuintaloa 
vaihtoi omistajaa Somerolla viime 
vuonna. Kaava-alueen kohteita niistä 
oli 26 ja haja-asutusalueen 31. Loma-
mökkikauppoja tehtiin 30.

Vapaa-ajan asuntojen kauppa an-
toi vauhtia kiinteistömarkkinoille. 
Kiinteistökauppoja on tehty viimek-
si yhtä paljon yli kymmenen vuotta 
sitten.

Pääkaupunkiseutulaiset ovat perin-
teisesti ostaneet Somerolta mökkejä. 
Nyt he ovat iskeneet silmänsä myös 
haja-asutusalueen asuintaloihin, joi-
ta Somerolla on paljon.

- Etätyötä tai liikkuvaa työtä teke-
välle Somero soveltuu asuinpaikaksi, 
OP-Koti Lounaismaan kiinteistönvä-
littäjä Ismo Kajaani miettii.

Asiakkaita kiinnostavat mökit ja 
haja-asutusalueen asuintalot, joista 
voi remontoimalla tehdä vaikka kak-
kosasunnon.

Kun paikalliset, esimerkiksi nuoret 
perheet, hankkivat omakotitalon, he 
haluavat sen keskustan kaava-alueel-
ta tai kohtuullisen läheltä keskustaa.

- Jotkut vapaa-ajan kiinteistön 
ostaneet ovat muuttaneet kirjansa 
Somerolle, ehkä koronan ehkä pi-
demmäksikin ajaksi. Mistään maal-
lemuuttoryntäyksestä ei silti voi 
puhua.

Kajaani ja kollegansa Veijo Hä-
meenaho, SP-Koti, toteavat kevään 
olleen kiireinen. 0stajakandidaatteja 
liikkuu ja esittelyjä/näyttöjä kohtei-
siin on paljon.

Haastattelimme kolmea henkilöä jotka eivät ole vielä Someron 
omakotiyhdistyksen jäseniä ja saimme vastauksia.

Anna sinäkin palautetta vaikka facebookissa, jossa on parhail-
laan arvonta jossa voi voittaa 2h talkkaripalveluja vastaamalla 
kysymyksiin!

Tiesithän että kaikki, voivat liittyä yhdistykseen ja hyötyä 
yhdistyksen palveluista!

1. Mitä toivoisitte yhdistykseltä?
2.  Mitä uusia palveluja yhdistys voisi tarjota että 

liittyisitte?
3.  Oletko käyttänyt lahjakorttia itse tai ostanut  

lahjaksi?

Ei jäsen, Ahola Mauri, 
asuu omakotitalossa Somerniemellä.
1. Ei mitään vielä
2.  Pystyn vielä tekemään itse kaikki työt ja on 

kaikki koneet itselläni.
3. En ole

Ei Jäsen, Kannisto Minna, 
asuu omakotitalossa Somerolla.
1.  Lahjakorttia pitäisi saada ostaa ja käyttää 

muidenkin kuin jäsenten.
2. Jos en saisi apua muutoin niin liittyisin.
3. En ole

Ei jäsen, Niskanen Kirsi, 
asuu omakotitalossa Somerolla.
1.  Näkyvyyttä enemmän. Tarkennusta asiakasetuihin esim. mikä 

alennus kussakin jäsenetuliikkeessä.Voisi päivittää kotisivuilla 
olevia yhteistyökumppaneiden linkkejä.

2. Nyt kun tiedän yhdistyksestä niin voisin liittyä.
3. En ole koska en tiennyt asiasta.

Mitä palveluja  
haluaisit Omakoti
yhdistykseltä?

Vapaaajan asukkaat kiinnostuivat 
hajaasutusalueen taloista

Omakotitalkkari kantaa klapit, 
pesee ikkunat ja leikkaa nurmikot

Klapit pitäisi kantaa sisään. 
Nurmikko on leikkaamatta. 
Kuka auttaisi ikkunoiden pe-
sussa? Omakotiyhdistykset 
tarjoavat ratkaisuksi omakoti-
talkkareita, jotta ikääntyvä jä-
senistö pystyisi asumaan mah-
dollisimman pitkään kotona.

Someron Omakotiyhdistyksen 
ringissä on kolmesta viiteen 
talkkaria. Talvella riittää kol-
me, kesällä tarvitaan useampi. 
Talkkarit palkataan TE-toimis-
ton tuella.

Omakotitalkkarit ja kalusto-
vuokraus ovat Someron yhdis-
tyksen käytetyimmät palvelut.

Lumityöt ja klapit työllistivät 
Leo Toroita ja Petri Jokista 
menneenä talvena. Kuusiaito-
jen leikkaamisesta siirryttiin 
keväällä muihin piha- ja puu-
tarhatöihin. Kesämökeilleen 

tulevat alkoivat soitella.
Naisasiakkaat ovat vakuut-

tuneita, että vain nainen osaa 
siivota. Pirkko Nurmella 
riittää siivouskeikkoja ja ikku-
noiden pesua. Toinen naistalk-
kari on toiveissa.

Korona on tuonut yksinäisyyttä 
ihmisten elämään. Moni talk-
karien asiakas kertoo olevansa 
hyvin paljon yksin, kun ei voi 
sukulaisiakaan tavata. Kahvit-
telut loppuivat kuin seinään 
koronarajoitusten takia, mutta 
juttuseuraa kaivataan kovasti.

Tilaa talkkari avuksi
Tilaukset ma-pe klo 9–15 talk-
karien työnumeroihin. Työtun-
ti 10 euroa + matkakorvaus 44 
snt/km. Tuntitaksa kahdesta 
talkkarista 18 euroa. Työkus-

Asuinpientalokiinteistöt asemakaa-
va-alueella, rakennetut kohteet 26 kpl

Asuinpientalokiinteistöt haja-asutus-
alueella, rakennetut kohteet 31 kpl

Rantaan rajoittuvat lomakiinteistöt 
yleis- ja ranta-asemakaava-alueella 
/ alle 2 hehtaarin rakennetut kohteet

11 kpl

Ilman omaa rantaa olevat lomakiin-
teistöt yleis- ja ranta-asemakaava-
alueella / alle 2 hehtaarin rakennetut 
kohteet

16 kpl

Rantaan rajoittuvat lomakiinteistöt 
haja-asutusalueella / alle 2 hehtaarin 
rakennetut kohteet

0 kpl

Ilman omaa rantaa olevat lomakiin-
teistöt haja-asutusalueella / alle 2 
hehtaarin rakennetut kohteet

3 kpl

Toteutuneet kiiinteistökaupat Somerolla vuonna 
2020. Taulukko koottu Maanmittauslaitoksen 
tilastoista.

tannus on kotitalousvähennys-
kelpoinen.

Työ tehdään pääasiassa asi-
akkaan välineillä. Asiakas voi 
käyttää yhdistyksen työväli-
neitä, mikäli ne ovat vapaana 
(esim. lumilinko, trimmeri, 
ruohonleikkuri, pensasleik-
kuri, lehtipuhallin). Vuokra 5 
euroa. Työ nopeutuu, ja tunti-
veloitus pienenee.

Kiinteistönvalvontaa. tee 
sopimus omakotiyhdistyksen 
kanssa käyntimääristä ja töistä.

Asiointiapua ikäihmisille 
ja riskiryhmäläisille koronara-
joitusten ajan. Hinta 5 euroa 
matkoineen. Kattaa Someron 
alueen. Saajan oltava yhdistyk-
sen jäsen.

Kaluston vuokraus. Ti-
laukset ma-pe klo 9–15 puh. 
040 835 7945. Haku ja nouto 
yhdistyksen varikolta, Härkä-
läntie 116, mieluiten aamu- tai 
iltapäivällä kalustohoitajan 
työajan alussa tai lopussa.

Nurmi Pirkko 0400 280437
Toroi Leo 040 1408 036
Jokinen Petri 040 148 5283
Peter Wickström 040 835 7945

Talkkarien työnjohtajana toi-
mii Keijo Karlsson 040 748 
6945, varalla Kari Vesteri-
nen 044 5663640.

Talkkarilahjakortti, esim. 10 
tuntia työtä 100 euroa. Saajan 
tai antajan oltava yhdistyksen 
jäsen.

Petri Jokinen (vas.) aloitti omakotitalkkarina helmikuussa. 
Leo Toroin vuoden pesti päättyy toukokuussa. Pirkko Nurmi 
tuntee jo kulmakunnat ja paljon ihmisiä kierrettyään talk-
karikeikoilla viime syksystä.

Uusi talk-
kari Peter 
Wickström 
aloitti tällä 

viikolla.

ILMOITA SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI  NOPEUTA TIEDONKULKUA
Omakotiliitto tiedottaa jäsenilleen sähköpostitse muun 
muassa uusista jäseneduista ja vireillä olevista lakialoit-
teista.
Ilmoita sähköpostiosoitteesi liiton toimistoon, niin pysyt 
ajan tasalla liiton sekä paikallisen yhdistyksesi tarjouksis-
ta ja tapahtumista.
Someron omakotiyhdistys käyttää rekisteriä ainoastaan tie-
dottamiseen. Muut tiedotuskanavat ovat: Someron Omako-
tiyhdistyksen kotisivut, facebook ja Somero-lehti.

Peter Wickström on Some-
ron Omakotiyhdistyksen uusin 
omakotitalkkari. Työsuhde al-
koi 12. huhtikuuta. Työkent-
tään tutustuminen alkoi toisen 
talkkarin parina pihatöistä, jot-
ka ovat miehelle tuttuja. Hän 
on myös yhdistyksen kaluston-
hoitaja.

- Muutin Helsingistä Some-
rolle kymmenen vuotta sitten, 
kun löysin kivan talon täältä. 

Olen viihtynyt hitsin hyvin. 
En ole katunut pätkääkään, 
hyväntuulinen talkkari kertoo.


