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SOMERON OMAKOTIYHDISTYS RY:N JÄSENLEHTI

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

ti 3.4. klo 18 Torituvassa
Sääntömääräiset asiat.  
Palkitaan henkilö tai yhteisö, joka on tehnyt 
mrekittävää työtä somerolaisten hyväksi.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

Hallitus

KEVÄTKOKOUS

Vanhaa Postitietä  
Kustavista Ahvenanmaalle 12.-14.8.

Someron Omakotiyhdistyksen 
kesäretki saaristoon
Su 12.8. Linja-auto vie Somerolta Kustaviin. Lautta lähtee klo 
16.30 Vuosnaisista Brändöhön, jossa yöpyminen.  

Ma 13.8. Matka jatkuu lautalla Torsholman satamasta Man-
ner-Ahvenanmaalle.  Viiden tunnin opastettu kiertoajelu, 
kohteina mm. Sundin alue, Kastelholman linnoitus, Bomar-
sund ja Geta. Yöpyminen Maarianhaminassa.

Ti 14.8. Kiertoajelu Maarianhaminan alueella, opas muka-
na. Opastus  päättyy lauttasatamaan, josta palataanViking 
Gracella Turkuun.

Yhdistyksen hinta 290 €., sis. linja-automatkat, yöpymiset, 
opastetut kiertoajelut, aamupalat  majapaikoissa, illalliset 
Brändössä ja Maarianhaminassa.  
Paluumatkan buffet Viking Gracella 35 €.

Matka toteutuu, jos vähintään 20 lähtee mukaan. 

Ilmoittaudu 6.5. mennessä: 
Kari Vesterinen  044 566 3640

Puiden reunustama 
kuja johtaa punaisen puu-
talon ovelle.  Marianne 
Lembergin pihapiirissä ja 
kotona on vanhan asuin-
paikan viihtyisä tunnel-
ma.

Salli Lehtinen

Hän asuu Lahden kylässä, 
edesmenneen miehensä Os-
sin suvun maisemissa.  Lem-
bergin talon entisen torpan 
asuinrakennus on sata vuotta 
vanha. Siinä asui ja työskenteli 
talon seppä.

Viimeinen asukas oli Os-
sin äidinäiti. Hänen jälkeensä 
kiinteistö huutokaupattiin ja 
se siirtyi Mariannen ja Ossin 
omistukseen 1960.

   -  Se oli aikamoinen vuosi 
muutenkin. Ostettiin tämä ta-
lo, tehtiin iso remontti, men-
tiin naimisiin ja ensimmäinen 
lapsi  syntyi , emäntä muiste-
lee. Kiirettä piti jatkossakin.  
Neljän vuoden sisällä syntyi 
neljä lasta.

Saksalainen Marianne Lû-
ben sai ensikosketuksen Suo-
meen 18-vuotiaana, kun hän 
vuonna 1956 saapui vuotta 
nuoremman sisarensa kanssa 
kotiapulaiseksi Åvikin karta-
noon. Heidän päätehtävänsä 
oli puhua saksaa Haggrenin 
lapsille.

Äiti ehdotti englanninkie-
listä maata, mutta ei saanut 
tyttärien  päitä kääntymään. 
Berliinissä syntyneet ja Mün-
chenissä nuoruutensa eläneet 
nuoret naiset  valitsivat Suo-
men. Sillä reissulla Marianne 

ja Ossi löysivät toisensa.
Sisarukset eivät tuolloin 

tienneet suvussaan kiertä-
neestä perimätiedosta, jonka 
mukaan heidän esi-isänsä oli 
tammelalainen hakkapeliitta. 
Esi-isän kerrottiin osallistu-
neen  30-vuotiseen sotaan  
Saksanmaalla 1600-luvulla 
Ruotsin kuninkaan ratsuvä-
essä.

- Sodan jälkeen hänen sa-
nottiin asettuneen asumaan 
lähelle Puolan raja, josta hän 
sai maata ja asuinpaikan. En 
ole saanut varmistusta, pitää-
kö perimätieto paikkansa.

Suomen työtilanne oli heik-
ko 1960-luvulla, maasta virta-
si massoittain väkeä Ruotsiin.  
Myös Saksa houkutteli ulko-
maalaisia töihin. Lembergit 
muuttivat vuonna  1966 Mün-
cheniin, jossa syntyi vielä kak-
si lasta. Heti löytyi Ossille töitä 

rakennuksilta. Münchenissä 
vierähti 17-18 vuotta.  Lapset 
kasvoivat ja Marianne viihtyi, 
mutta Ossia kalvoi koti-ikävä.  
Sitä hän purki  tauluihin. So-
meron näköisissä maisemissa 
karja käyskentelee laitumella 
ja talkoolaiset ahkeroivat elo-
pellolla.

 Tultiin takaisin Suomeen 
kahden nuorimman lapsen, 
Lassen ja Mikon kanssa.  Nel-
jä vanhinta halusi jäädä Sak-
saan.

Somerolla pariskunnal-
le  järjestyi töitä Myllypellon 
kerrostalojen talonmiehenä 
ja siivoojana. Vuonna 1987 
avautui paikka kunnantalon 
talonmies-siivoojan tehtä-
vissä.  Eläkeikä koitti 2001. 
Vuonna 2009 Ossi menehtyi.

- En minä koskaan ole ko-
kenut ulkomaalaisvihamieli-
syyttä  Somerolla.

Lämpöpumppu ja 
talkkarien apu

Marianne Lemberg asuu 
yksin, mutta ei koe sitä on-
gelmaksi.  Pihatie aurataan 
portaille asti.  Klapien kuskaa-
minen puuvajasta onnistuu lu-
mikolalla. Viime vuonna han-
kittu lämpöpumppu helpottaa 
lämmittämistä, ei tarvitse ko-
ko ajan olla työntämässä puita 
hellan pesään. 

Lembergit liittyivät Some-
ron Omakotiyhdistykseen sen 
perustamisvaiheessa, mutta 
yhdistyksen palvelujen käyttä-
minen ei ollut tullut mieleen.  

-  Lapset ja Saksassa asuva 
siskoni sanoivat, että miksi et 
ota apua.  Huonosta omas-
tatunnosta se johtuu.  Olen 
ajatellut, että on muita vielä 
vanhempia ja sairaampia, jot-
ka tarvitsevat apua. 

Sukulaiset ovat antaneet 
Mariannelle talkkarilahja-
kortteja. Viimeksi 80-vuotis-
päivänään hän sai 20 tuntia 
talkkarien työtä lahjaksi.

 - Olen tullut siihen tulok-
seen, että ei minun  tarvitse 
enää kaikkea itse tehdä. Talk-
karit ovat auttaneet  pääasias-
sa ulkotöissä.. He ovat tulleet, 
kun olen pyytänyt. Olen tyyty-
väinen. Suosittelen muillekin.

- Kaupungilla käyn tiistai-
sin eläkeläisten jumpassa ja 
sen jälkeen kaupassa. Pääsen 
kulkemaan naapurin kyydissä 
tai taksilla tai pojat kuskaavat. 
Viihdyn kotona.

Saksa ja Suomi lähellä sydäntä

Marianne Lemberg lähdössä kauppaan kylälle.
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Inspiraatiota kesään
Piha&Puutarha –messut Turun messukeskuksessa
Omakotiyhdistys järjestää retken messuille su 8.4.
Lähtö Someron torilta klo 9. Linja-autokuljetus 20 € + lippu 10 €.
Tervetuloa  mukaan!
Ilmoittautumiset 29.3. mennessä:
Leila Järvinen: 040 5880385

www.someronomakotiyhdistys .fi 
www.facebook.com/someronomakotiyhdistys

Someron Omakotiyhdistys täyttää 20 vuotta
Yhdistyksen perustava kokous pidettiin monitoimitalon kahviossa 
13.5.1998. Läsnä oli 55 henkilöä. 
Puheenjohtajaksi valittiin Keijo Karlsson, sihteeriksi Matti Antola, ra-
hastonhoitajaksi Paula Soini ja hallituksen jäseniksi Seppo Hurmerinta 
ja Mauri Tienhaara.
Nykyisen hallituksen muodostavat  puheenjohtaja Keijo Karlsson, 
varapuheenjohtaja  Heikki Rauhala sihteeeri Tuomo Grönholm, varain-
hoitaja Anne Kunnas sekä muut jäsenet Riku Rauhala, Leila Järvinen 
ja Minna Kari-Åberg. 
10-vuotisjuhliaan yhdistys vietti toukokuun koleana iltapäivänä Kiiruun 
puiston suojassa leppoisissa merkeissä: harmonikka soi taustalla, 
letut ja makkarat tirisivät puffetissa ja ihmiset tapasivat tuttujaan.
20-vuotisjuhliaan yhdistys viettää nostalgiaviikon kirppiksen merkeis-
sä 19.5.2018 klo 10-14 musiikin ja kahvituksen kera.
Jäsenmäärä on pyörinyt viime vuodet 960 - 990:n välillä. Tuhannenkin 
raja on ylitetty kerran, vuonna 2015. 
Yhteistyöllä ja isolla jäsenmäärällä on saatu paljon aikaan; palveluja, 
etuja, yhteistyöyritysten jäsentarjouksia, yhteydenpitoa paikallisiin 
viranomaisiin ja tahoihin sekä yhteisöllisyyttä koulutus-, kulttuuri- ja 
yleisötilaisuuksilla.
Yhdistyksen lippulaivaksi on, vuosien saatossa, muodostunut oma-
kotitalkkaritoiminta. Talkkari tuo apua jokamiesosaamisella jäsenille 
kotona asumisen helpottamiseksi. Talkkari luo lumet, ajaa nurmikon, 
tekee kotisiivousta, käy kaupassa, pilkkoo puut, ym. pientä apua.  
Omakotitalkkaripalveluja yhdistys on tarjonnut jäsenille hyvällä mene-
tyksellä vuodesta 2006 lähtien.
Jäsenyys oikeuttaa myös vuokraamaan yhdistyksen monipuolista 
vuokrakalustoa, hyödyntämään yhteistyökumppanien jäsentarjouksia 
sekä osallistumaan toimintaan.
Someron Omayhdistyksen jäsenlehti ilmestyi Somero-lehden välissä 
ensimmäisen kerran vuonna 2002. Tiedottamiseen on käytetty 
pitkään myös nettisivuja (www.someronomakotiyhdistys.fi) sekä 
2010-luvun alkuvuosista lähtien facebookia (www.facebook.com/
someronomakotiyhdistys).
Yhdistys on tänä vuonna hankkimassa myös oman sähköpostiosoit-
teen. Siitä tuonnempana.
Juhlavuoden toiveeni on, että yhdistys ylittäisi 1000 jäsenen rajapyy-
kin. Ruvetaan yhdessä talkoisiin ja ylitetään se reippaasti. Potentiaalia 
on. Meillä on yli 2000 vapaa-ajan asuntoa plus vakituiset asukkaat, 
jotka eivät vielä ole jäseniä. Otetaan tavoitteeksi, että tänä vuonna 
jokainen jäsen hankkii uuden jäsenen.
Puheenjohtaja  
Keijo Karlsson

Paikalliset jäsenetuliikkeet 
myöntävät  alennuksia ja etuja 
omakotiyhdistyksen jäsenille.  
Ota jäsenkortti mukaan.

Arvo Virtanen Oy, Annen 
Kukka ja koti, Jalka- ja suo-
lahoitola Salkkari, Kaihdin-
Lehtonen, Kylätalkkari T:mi 
Teppo Salo, Maanrakennus-
liike Markku Malin, Paljeovi 
ja Kaihdintuote, Parturi-kam-
paamo Fiorina, Putki-Saa-
rinen Ky, K-Rauta Somero, 
RP-Elementti, Somerikkuna, 
Someron Autocenter, Some-
ron Asuntokeskus Oy LKV, 
Someron Kello- ja Kihla-aitta, 
Someron Keilahalli, Someron 
Konevuokraamo, Someron 
Sähkö ja Kone, Vesijohtolii-

ke Veljekset Tammi ja Vilart-
lämpöpumput.

Muut yhteistyökumppanit
Lähitapiola, Jussin Baari, 

Piirinuohooja Pertti Mikko-
nen, Lounea, Someron Auto-
koulu, Lounaismaan Osuus-
pankki, Someron Säästöpank-
ki, UNIRA/Risto Almonkari ja 
Metsäpalvelu T.mi Tyni.

Omakotiliiton jäsenedut 
(neuvontapalveluja edunval-
vontaa, Kodin huoltokirja, 
Omakotilehti): www.omako-
tiliitto.fi/jasenetu 

Omakotiliiton Varsinais-
Suomen piirin jäsenedut. 
http://omakotiliitto-vspiiri.
fi/index.php/jasenedut

Jäsenetuliikkeitä

Nostalgiaviikon kierrätyskirppis
Hulinaa Someron torilla  la 19.5. klo 10-14
Omakotiyhdistys juhlii 20 vuottaan. Tule juhlimaan kans-

samme!
Kahvitarjoilu. Musiikkia. Lapsille ongintaa. Omakotiyh-

distyksen ja vuokrakaluston esittelyä. Telttakahvio.
Voit myydä takakontista, peräkärrystä tai myyntipöydältä. 

Oma pöytä mukaan.
Myyntipaikka ilmainen omakotiyhdistyksen jäsenille ja 

lapsille. Ei-jäseniltä 10 euron maksu.
Paikkavaraukset Keijo Karlsson 040 748 6945
Torikansa ja myyjät voivat halutessaan pukeutua nostal-

giahenkisesti  1950-60 –lukujen asuihin.
Poistotekstiilit uusiokäyttöön ja kiertoon
Forssan Texvexin vastaanottopiste poistotekstiileille. Puh-

das, kuiva, ehjä ja rikkinäinen kodintekstiili ja vaate kelpaa. 
Ei mattoja, patjoja, täkkejä, tyynyjä, kenkiä eikä laukkuja.

Someron Omakotiyhdistyksen jäsenmaksu 25 euroa vuo-
dessa. Liity täyttämällä tämä kuponki ja postita se..  Liitty-
miskaavakkeita saat myös omakotitalkkareilta. Voit liittyä 
myös netissä: www.someronomakotiyhdistys.fi
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Salli Lehtinen

Someron Omakotiyhdistys on 
palkannut talkkareita jäsenistön 
avuksi 12 vuotta. Alkuun lähdet-
tiin vaatimattomasti yhdellä työn-
tekijällä.  Vastaanotto oli hyvä, ja 
kysyntää riitti. Nykyään heitä on 
keskimäärin neljä.

Talkkarit palkataan TE-toimis-
ton tuella. Valtion palkkatuki  ra-
jaa talkkarin työsuhteen puoleen 
vuoteen.  Palkkatukirahojen pie-
nentymisen yhdistys on paikan-
nut omilla varoillaan ja kaupungin 
tuella.

Talkkari tekee naapuriapuun 
verrattavia töitä tilaajan kodissa, 
pihalla ja puutarhassa.  Hänet voi 
pyytää myös lenkkikaveriksi ja 
avuksi asiointiin, puheenjohtaja 
Keijo Karlsson muotoilee toimen-
kuvaa.

Vapaa-ajan asukkaat haluavat, 
että mökki on kunnossa, kun lo-
malle tullaan. Työleiri mökillä ei 
ole kaikkien toiveloma.  Mökki-
läinen voi myös sopia talkkarin 
kanssa käynneistä tietyin aikavä-
lein.

Valtaosa Someron omakoti-
talkkarien asiakkaista on ikään-
tyneitä ihmisiä. Periaatteessa  
talkkariapu on kaikkien jäsenten 
käytettävissä, mutta etusijalla ovat 
ikääntyneet, jotta he pystyvät asu-
maan kotonaan mahdollisimman 
pitkään.

Talkkariapu on edullista. Tun-
titaksa on  8 euroa ja päälle lisä-
tään 42 sentin kilometrikorvaus 
Harjun varastolta kohteeseen ja 
takaisin.  Työ on kotitalousvähen-
nyskelpoista. 

Talkkarin työtä voi antaa myös 
lahjaksi, kunhan antaja tai saaja 
on omakotiyhdistyksen jäsen.
”Hyvin on otettu vastaan”
Rauno Kiiveri puki Someron 
omakotitalkkarin työkamppeet 
päälleen tammikuussa. Jari Ket-
tunen ja Jani Sinisalo aloittivat 

helmikuun puolivälissä  ja Sari 
Eklund 12. maaliskuuta.
Lumipyryt ja paukkupakkaset 
siivittivät Kiiverin, Kettusen ja Si-
nisalon ensimmäisiä työviikkoja. 

- Olen luonut lumia, kantanut 
klapeja, ravistellut mattoja, imu-
roinut ja perehdyttänyt jälkeeni 
tulleita talkkareita. Mieleen jäi 
myös kaakelien kantaminen ker-
rostaloasukkaalle. Rauno Kiiveri 
kertoo. 

Muutama mökkiläinen tie-
dusteli jo helmikuussa, mahtaako 
talkkari ehtiä laittamaan mökkiä 
kuntoon  ja rapsuttamaan pihaa 
pääsiäiseksi. 

Ruokolahden maisemista 30 
vuotta sitten Somerolle kotiutunut 
Kiiveri  teki 23 vuoden työuran 
Nokian palveluksessa eri tehtä-
vissä.

Jari Kettusella on takanaan 
rakennusalan töitä. Ensimmäiset 
viikot talkkarina ovat vaikuttaneet 
lupaavilta.  Päivät ovat vaihtelevia.

Jani Sinisalo on tietoteknii-

Omakotitalkkari tulee 
apuun kotiin ja mökille

Rauno Kiiveri (vas.), Jari Kettunen ja  Jani Sinisalo ottivat 
omakotitalkkarin pestin vastaan alkuvuonna.

Tuolit eri vuosikymmeniltä kertoivat kieltään suomalaisten 
elämästä.  Omakotiyhdistys organisoi tuolikeräyksen Suomi 
100 - juhlakavalkadin yhteyteen.

Suomen itsenäisyyden 
satavuotisjuhlinta huipentui 
Somerolla juhlakavalkadiin 
3.-4.lokakuuta. Kaija Parkon 
ohjaama esitys kuljetti läpi 
vuosikymmenten kymmenien 
eri taiteenalojen esiintyji-
en voimin. Omakotiyhdistys 
osallistui järjestämällä tuoli-
näyttelyn monitoimitalon au-
laan. Somerolaiset lainasivat 
kotoaan kolmattakymmen-
tä istuinta,  joista vanhin oli  
vuodelta 1914 ja  uusin parin 
vuoden takaa. Kauniit räsy-
matot saatiin lainaksi Somero-
opistolta. Kudontaryhmä on 
lahjoittanut ne Kiiruun taloon.

Uusia jäseniä hallitukseen

Yhdistyksen hallitus sai vii-
me vuonna kolme uutta jäsen-
tä. Kevätkokous valitsi Kari 
Vesterisen ja syyskokous  
Leila Järvisen ja Minna 

Kari-Åbergin. 

Stipendi Laitalainen 
joulu –keräykselle 

 Yhdistys on vuosittain pal-
kinnut henkilön tai yhteisön 
ansiokkaasta toiminnasta so-
merolaisten hyväksi. Vuonna 
2017 palkinto annettiin Laita-
lainen joulu –keräykselle.

Tallinnan joulutorilla
Tallinnan joulutoria käytiin 

ihailemassa joulukuun alussa. 
Perillä oltiin yksi yö. 

Teatteriristeilyllä
Piknik-risteily Turusta 

Maarianhaminaan ja laivan-
vaihdon jälkeen takaisin oli 
ohjelmassa 3.2. Tulomatkalla 
nähtiin Uuden Iloisen Teat-
terin vauhdikas esitys ”101 
lasissa”.

Tuoleja sadan vuoden ajalta

Someron avoimet puutarhat 
su 1.7. klo 13 – 17
Omistajat esittelevät.
Vapaa pääsy. 
Etsimme kiinnostavia kohteita keskustaajamasta ja kyliltä.  
Ota yhteyttä: Salli Lehtiseen 050 382 0030, salli.lehtinen@saunalahti.fi 
tai lähetä  viesti www.facebook.com/someronomakotiyhdistys
Omakotiyhdistys

Someron  Omakotiyhdistys
TOIMINTAKALENTERI

HUHTIKUU      3.4.  Yhdistyksen kevätkokous Toritupa klo 18 
8.4. Piha ja puutarha  -messut 
Turun messukeskus, lähtö klo 9  
17.4. Luento kodin turvallisuudesta  
Kiiruun koulun auditorio klo 18

TOUKOKUU   12.5. Hevonkakkaa kukille  
Hevosharrastekeskus  klo 12-14 
19.5. Nostalgiaviikon kierrätyskirppis  
Someron tori klo 10-14

HEINÄKUU    1.7. Someron avoimet puutarhat klo 13-17 
Yhdistys esittäytyy Somerniemen kesätorilla 
20.7. Sommerå, Somerniemen  
Musiikkiteatteri Someron jäähalli klo 19

KESÄKUU      10.6. Åvikin sirpaleita  Åvikin historiaa  
kartanon miljöössä klo 15 ja Teatteri Myötä-
tuulen näytelmä klo 16 
16.6. Vihtatalkoot K-Rauta Somero klo 10-14

ELOKUU       12.-14.8. Saaristoretki Vanhaa Postitietä 
pitkin Ahvenanmaalle

MAALISKUU   30.3. Omakotipäivä

Hevonkakkaa  
kukille ja pensaille

la 12.5. klo 12-14 
Someron 

Hevosharrastekeskuksesta 
Ihamäentie 51. 

Ei maksa mitään. 
Omiin säkkeihin tai 

peräkärryyn.
Omakotiyhdistys järjestää 

lapiontiapua.

Åvikin lasitehdas toimi Somerolla 1748-1833
Teatteri Myötätuuli tarttuu paikallishistorialliseen 
aiheeseen kesänäytelmässään

Åvikin sirpaleita
Omakotiyhdistys on varannut sunnuntain 10.6. klo 
16 esitykseen 20 lippua Haggrenin suvun edustaja 
kertoo Åvikin historiasta kartanon miljöössä klo 15.
Omkotiyhdistyksen hinta koko paketista 15 euroa (sis. 
Ävikin historian esittelyn, kuohuviinilasin, teatteriesi-
tyksen ja väliaikakahvit.)
Liput tulevat myyntiin Someron Luontaistuotteeseen 
toukokuun alussa. Jäsenkortti mukaan.
(Teatteri Myötätuuli toimii entisen Kaurakedon koulun 
pihapiirissä, Hämeenojantie 32. Katettu katsomo.)

”Sommerå on ihan tavallinen suomalainen pikkukau-
punki, jossa ei tapahdu mitään. Paitsi kunnes alkaa 
tapahtua.”
Somerniemen musiikkiteatteri esittää kesällä musiik-
kinäytelmän. 

Sommerå 
Esityspaikka on poikkeuksellisesti Someron jäähalli.
Omakotiyhdistys on varannut 20.7. klo 19  
näytökseen jäsenilleen 20 lippua. 
Lipun hinta 17 € aikuisilta ja 12 € lapsilta (alle 12 v.) 
Yhdistys tarjoaa väliaikahvit.
Liput tulevat myyntiin myöhemmin ilmoitettavana 
ajankohtana.  

Kaikille avoimet vihta-/vastatalkoot
K-Rauta Someron pihassa la 16.6. klo 10-14
Omakotiyhdistys 
järjestää ainekset.
kokenut vihdantekijä  
neuvoo.
K-Rauta/Omakotiyhdistys

Peräkärryistä juhlatelttoihin
Omakotiyhdistys on hankkinut liudan koneita ja laitteita, 
joita se vuokraa jäsenille edullisesti.
Laitteiden varaukset:
Omakotitalkkari 040 835 7945 
(varalla Keijo Karlsson 040 7486 945). 
Talkkari luovuttaa laitteen ennakkotilaajalle  maanantaista 
perjantaihin klo 14 -15  tai sopimuksen mukaan. Yhdistyksen 
varasto sijaitsee Harjun kivimakasiinissa (Härkäläntie 116). 
Laite on palautettava ehjänä ja puhtaana. Mikäli se on likai-
nen tai rikki, veloitetaan tarvittavat kustannukset vuokran 
lisäksi.
Laite/vuorokausivuokra
Höyrypuhdistin-imuri .......................................20 €
Jyrsin ..................................................................20 €
Nurmikon pintailmaaja .....................................20 €
Oksasilppuri .......................................................20 €
Nurmikkotrimmeri (2 kpl)................................15 €/kpl
Nurmikkojyrä.....................................................10 €
Kalkin-/apulannan levitin ................................5 €
Pensasleikkuri ....................................................5 €
Vesikourun puhdistin
(vesiliitännällä) ..................................................5 €
Lehtipuhallin (2 kpl) .........................................5 €/kpl
Maaliruisku (sähkö) ..........................................5 €
Kuomullinen peräkärry ( 2kpl ..........................30 €/kpl
Juhlateltta, 8 x 4 m
valkoinen (3 kpl) ................................................35 €/kpl*
* Omakotialkkari  toimittaa juhlateltan paikalle, valvoo 
pystytystä ja purkua ja kuljettaa pois. 
Talkkarin tuntiveloitus 8 €+ matkakorvaus 42 snt/km.
UUTTA:
Juhlatelttaan vuokrattavissa  nyt myös pöytiä (200x75 cm) 
ja tuoleja. Pöydän vuokra 5 € ja tuolin 50 snt.

Sari Eklund muutti Some-
rolle seitsemän vuotta sitten 
pääkaupunkiseudulta. Vii-
meksi hän on työskennellyt 
lasten ja nuorten parissa.

Kodin turvallisuus
Riskipäällikkö Rauno Niskala LähiTapiola Etelästä 
luennoi ti 17.4 klo 18 Kiiruun koulun auditoriossa.
Vapaa pääsy. Tervetuloa!
Someron Omakotiyhdistys

kan insinööri. Vakinaisen paikan 
puuttuessa hän on tarttunut pät-
kätöihin, toiminut muun muassa 
atk-tukihenkilönä Someron kau-
pungilla ja  Letkun kyläkaupassa  
maamiesseuran   työllistämänä. 

-  Turkulaisessa tietoliikenne-
tekniikkaa valmistavassa yrityk-
sessä olin lähinnä oman alani työ-
paikkaa.  Luulin jo, että nyt tärp-
pää. Sitten alkoivat yt-neuvottelut. 

Ihmiset, joita hän on  kohdan-
nut omakotitalkkarin työssä, ovat 

olleet mukavia. Koska Sinisalolla 
on atk-asiantuntemusta on, hä-
neltä voi kysyä apua myös tieto-
koneongelmiin.

 Sari  Eklund on koulutuk-
seltaan lähihoitaja.  Hänellä on 
kokemusta muun muassa myyn-
tityöstä, ravintola-alalta, kesäisin 
viherpalvelusta, sairaalan osas-
tosihteerin sijaisuudesta ja työstä 
lasten ja nuorten parissa. Hevos-
tallia ei tällä haavaa ole, mutta 
eläinrakkaus on säilynyt.

Talkkaritilaukset maanantaista perjantaihin klo 9-15. Työtunti 
maksaa 8 €. + matkakorvaus yhdistyksen varastolta työkohteeseen 
ja takaisin  42 snt/km. Yhteiskorvaus kahdesta talkkarista 16 €.
Työkustannus on kotitalousvähennyskelpoinen.
Mikäli tilaaja haluaa talkkarin ennalta tutustumaan työkohteeseen, 
käynnistä peritään matkakorvaus 42 snt/km.
Talkkarien työnjohtajana toimii Keijo Karlsson 040 748 6945, 
keijo.karlsson@salonseutu.fi

Ilahduta talkkarilahjakortilla
Talkkarilahjakortti on mieluinen lahja omaiselle, ystävälle, synty-
mäpäivän viettäjälle, eläkkeelle lähtijälle
10 tunnin lahjakortti 80 € (+ matkakorvaus  42 snt/km)
Lahjakortteja myy Keijo Karlsson 040 748 6945
Saajan tai antajan pitää olla Someron Omakotiyhdistyksen jäsen

Rauno Kiiveri 040 835 7945
Jari Kettunen 040 140 8035

Jani Sinisalo  040 148 5283
Sari Eklund 040 140 8036

Tilaa talkkari töihin
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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

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

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

YHTEISTYÖSSÄ MUKANA.

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

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

Someron TasoPesu

 

Kaikki tilitoimisto- ja 
isännöintipalvelut käytössänne!

Joensuuntie 31, 31400 Somero
puh. 040-5765428

Joensuuntie 27, Somero
P.  0500 823 623 Hannu Rauhala

Asuntokeskus Oy LKV

KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ
UUDESSA YHTEISKONTTORISSA

Someron

- liikekirjanpidot
- palkanlaskenta
- isännöintitoiminta
- kiinteistönvälitys

Someron Asuntokeskus Oy

Jo vuodesta 1982 Somerolla

PellavakeskusPellavakeskus
PELLAVAA JA PALJON MUUTA

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

Joensuuntie 10, Somero
Avoinna: ark. 5-17, la 6-14

www.toritupa.fi 

• Aamiainen    klo   5.00-  9.00       • Kahvio
• Lounas ma-pe    klo 10.30-14.00       • Pitopalvelu 
• Keittolounas ma-la klo 10.30-14.00       • Kokoustilat
                                                                  AV-laitteilla

Hieroja 
Seppo Hurmerinta
puh. 040-556 0452

Ma-Pe 8-16.30, La 9-13

TMI MAKEN 
KAUPPA JA 

KUPPILA

~ Kahvila ~ 
Leipomon myymälä ~ 

Turuntie 3, Somero, 
p. 050 375 9265

Joensuuntie 31, Somero. Palvelemme ma-pe 9-17, la 9-13. 
Tiedustelut ja ajanvaraus 02-748 3727 (alk. klo 8.00)

KIMALAN 
KYLÄHAMMASLÄÄKÄRI OY
Nopeasti

HoitooN!

Parturi-kampaamo

Fiorina
parturi-kampaaja
Leena niemien

Autopesu
- vahaukset 
- sisäpesut 
-  vikakoodinluku ja  

nollaus
Joensuuntie 47 Somero 

P. 041-369 0112

Someron Konevuokraamo
VIRTASEN
ÖL J YM A A L I T

050-5341 721
Neste- ja  
hitsauskaasut

• Rakennuskoneet • Telineet 
• Henkilönostimet
someronkonevuokraamo.fi

Someron Seurahuone
02 748 8338, 040 748 8380, 040 748 8325  

someronseurahuone@gmail.com

Rantatie 2 www.someronseurahuone.fi

Soittele tai tule käymään niin jutellaan lisää.

Someron Seurahuoneelta ammattitaidolla:
•  lounas arkisin 

10.30-15.00, hinta 9 €
•  ravintolatilat lähes 

300:lle hengelle
• kabinetit 10-50 hengelle
•  pitopalvelua 

- yrityskahvitukset
•  ryhmäruokailut 

- A-oikeudet
• avoinna myös sopimuksesta

Haaveilu ei johda mihinkään.  
On ryhdyttävä tahtomaan ja tekemään.  

 
Tahdotko asunnon, kesämökin vai remontin? 

Säästöpankki on Sinun asialla.

Kotisi on linnasi,  
mutta prinssi 

tarvitsee oman huoneen.
Oma kesätupa, oma lupa.

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

p. 029 041 2310 

Tervetuloa!

Huippuetu! 
Uusille asunto-

laina-asiakkaille 
kotivakuutus 50% 

alennuksella 
ensimmäiseksi  

vuodeksi.

Älä ole kuin kotonasi, 

remontoi se kodiksesi.

Kesää kohti

Puh. (02) 748 6390

YKSITYINEN KAUPPIAS
LÄHELLÄ SINUA.  


