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Tarjoukset voimassa niin kauan kun varatut erät riittävät.
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SOMERO TURUNTIE 1, p. 02-779 300, ma-to 8-17, pe 8-18, la 9-14

OMAKOTIEN JÄSEN,
YHDISTYKS

hyödyntää
muistathan
jäsenetusi!

ROSKAN UUSI ELÄMÄ

135H VALOA*

2KG ROSKAA
*10W led-lamppu

Jätevoimalassamme 1,5 miljoonan ihmisen roskapussit saavat uuden elämän
ympäristöystävällisenä ja edullisena Roskasähkönä. Omakotiyhdistyksen jäsenille tarjoamme
Roskasähköä entistä edullisempaan jäsenhintaan. Tutustu: www.vantaanenergia.fi/oky
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Hyvä lukija
Miksi kannattaa olla
Someron Omakotiyhdistyksen jäsen?

TAPAHTUNEET

Piirin ja liiton luottamustoimia
Someron yhdistykseen
Someron yhdistyksen varapuheenjohtaja Heikki Rauhala on nyt myös VarsinaisSuomen piirin varapuheenjohtaja ja vuodet 2017-20
liittovaltuuston jäsen. Keijo
Karlsson on Rauhalan henkilökohtainen varajäsen piirihallituksessa ja Arto Aalto
liittovaltuustossa.

Syitä on monia. Yhdistyksen omat, Suomen Omakotiliiton ja
Varsinais-Suomen piirin neuvottelemat ja alati lisääntyvät jäsenedut, erityisesti sähkösopimus, tuntuvat kukkarossasi säästöinä,
kuin myös yhdistyksen vuokrakoneiden käyttäminen. Ihan kaikkia
kodin, pihan ja puutarhan hoidossa tarvittavia laitteita ei tarvitse
itse ostaa. Vuokralaitteet helpottavat töitäsi. Sen tekevät myös
yhdistyksen omakotitalkkarit, jos itse et jaksa tai ehdi. Et ole
yksin, jos tulee ongelmia.
Omakotiliitto on valtakunnallinen pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan
asukkaiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Liiton asiantuntijapalvelut ovat ilmaisia jäsenillemme. Neuvoa saa puhelimitse lakiasioihin, rakennus- ja korjausrakentamispulmiin, energiakysymyksiin
sekä pihan ja puutarhan hoitoon.
Hyviä vinkkejä ja ajankohtaista tietoa saa myös neljästi vuodessa
ilmestyvästä Suomen Omakotilehdestä, joka tulee jäsenillemme
maksutta. Kädessäsi oleva Someron yhdistyksen jäsenlehti kertoo sanoin ja kuvin mitä yhdistyksessä on tapahtunut ja tulee
tapahtumaan. Lehdessä kerrotaan usein myös erilaisista hyvään
talonpitoon liittyvistä asioista. Kiireelliset tiedotteet pyritään välittämään jäsenillemme sähköpostin välityksellä. - Olethan mukana
yhdistyksen postituslistalla? - Tiedotteet julkaistaan tietysti myös
Facebookissa. Yhdistyksen kotisivuilta löytyy myös vanhempaa
tietoa ja paljon valokuvia.
Someron Omakotiyhdistys järjestää monenlaisia huvi- ja virkistystapahtumia sekä retkiä. Niihin ovat kaikki jäsenet tervetulleita.
Yhdistyksen riennoissa tuntee olevansa omassa porukassa,
omiensa seurassa. Ystäväpiiri kasvaa kummasti. Toiminta jäsenistön edunvalvojana on tärkeä tehtävä. Yhdistys on Someron
asukkaiden asialla, ottaa kantaa kaavoitus- ja liikenneasioihin
ja pyrkii estämään ylilyönnit. Helppoa se ei ole. - Mitä enemmän
yhdistyksessämme on jäseniä, sitä kauemmas sen ääni kuuluu.
Kanna sinäkin kortesi yhteiseen kekoon ja hanki yksi uusi jäsen.
Mieluummin kaksi. Somerolla on paljon perheitä, jotka eivät ehkä
ole ikinä kuulleetkaan paikallisesta omakotiyhdistyksestä, Someron Omakotiyhdistys ry:stä.
Kaikki ideat yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi ja monipuolistamiseksi ja Someron viihtyisyyden lisäämiseksi ovat mitä
suurimmassa määrin tervetulleita. Ensi syksystä tässä jo on
kysymys. Järjestetäänkö talkoot, tempaus tai teatteriretki? Tarvitaanko atk- tai some-koulutusta tai tietoiskuja talonpidosta? Kerro,
mitä toivot syksyllä tehtävän. Tehdään se yhdessä, Suomi100
-juhlavuoden kunniaksi.
Voit kertoa ajatuksesi jo kevätkokouksessa 4. huhtikuuta, lähettää
viestiä yhdistyksen nettisivuille http://www.someronomakotiyhdistys.fi/ tai soittaa jollekin hallituksen jäsenelle.
Yleensä parhaat ideat palkitaan. Niin nytkin, jaossa on talkkarilahjakortteja!
Keijo Karlsson
Puheenjohtaja

www.someronomakotiyhdistys .fi
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Tule linnunpönttötalkoisiin
Miljoona linnunpönttöä –kampanja päättyy
toukokuun lopussa. Vielä ehdit osallistua.

Heikki Rauhala

Uusi Iloinen Teatteri valloitti laivalla
Talvimyrsky ehti hellittää, kun omakotiyhdistyksen
retkeläisten oli aika astua
Amorella-laivaan 15.1. Turussa. Meriaamiaisen voimin
poistuttiin laivasta Maarianhaminassa ja siirryttiin Viking
Gracen uumeniin.

Uusi Iloinen Teatteri esitti
mahtavan koosteen Soitellen
soteen –musiikki-iloittelustaan laivan yökerhossa, ja
sitten olisikin buffet-aterian
vuoro. Risteilylle osallistui 27
henkilöä, jotka olivat silmin
nähden tyytyväisiä kokemaansa.

Someron Omakotiyhdistys ry

KEVÄTKOKOUS

ti 4.4. klo 18 Torituvassa
Sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Omakotiyhdistys järjestää pönttötalkoot
K-Raudan pihalla la 1.4. klo 10-14.
Tarvikkeet valmiina ja opastusta saatavilla.
Tervetuloa rakentamaan asuntoja linnuille
ja viettämään omakotipäivää!
Välillä voit heittää tikkaa
ja nauttia nokipannukahvit.

Someron Omakotiyhdistys

TOIMINTAKALENTERI
Hallitus

Kuntavaalit lähestyvät

MAALISKUU Ti 21.3. Kuntavaalien vaalipaneeli kirjastossa
klo 18. Lähetä kysymyksiä puolueille 14.3.
mennessä. Kahvitus 17.30.

HUHTIKUU

La 1.4. klo 10-14 Tavataan K-Raudassa.
Omakotiyhdistyksen linnunpönttötalkoot.
Tikanheittoa ja tarjoilua.
Ti 4.4. klo 18 Kevätkokous Torituvassa.

TOUKOKUU

Su 7.5. klo 12-14 Hevonkakkaa kukille
Someron Hevosharrastekeskuksesta.
La 20.5. klo 10-14 Kierrätyskirppis
Someron torilla

HEINÄKUU

Su 2.7. klo 13-17 Someron avoimet
puutarhat
Su 23.7. klo 14 Badding-musiikkinäytelmä
Esakallion salissa.
Omakotiyhdistys varannut 40 lippua.

LOKAKUU

7.-8.10. Suomi 100 vuotta –kavalkadi
monitoimitalossa. Omakotiyhdistys
kerää tuoleja eri vuosikymmeniltä aulaan.
Lisää 15.9. ilmestyvässä lehdessä.

Vaalipaneeli Someron kirjastossa ti 21.3. klo 18
Kysymykset vaalipaneelille 14.3. mennessä
Paperilla: Someron kirjaston palautelaatikko
Sähköisesti tai paperilla: Somero-lehti
Kirjasto, Somero-lehti, Kulttuuri ry, Omakotiyhdistys

LIITY JÄSENEKSI
Jäsenenä voit hyödyntää yhdistyksen, piirin
ja liiton jäsenedut.
Someron yhdistyksen jäsenmaksu on 25 e/v.
Jäsenyys on talouskohtainen.
Täytä ja postita tämän lehden kuponki tai
liity omakotitalkkarin kautta tai
netissä: www.omakotiliitto.fi/liittymislomake
Marraskuun loppuun mennessä liittyneiden uusien
jäsenten ja jäsenhankkijoiden kesken liitto arpoo
Applen iPad –taulutietokoneen.

OMAKOTIYHDISTYKSEN

Lähettäkää minulle jäsenmaksua varten tilisiirto
ja jäsenkortti.

Someron Omakotiyhdistys

Kierrätyskirppis
Someron torilla la 20.5. klo 10-14

Siivoa nurkista
tarpeettomiksi käyneet,
käyttökelpoiset tavarat.
Voit myydä takakontista,
peräkärrystä tai
myyntipöydältä.
Oma pöytä mukaan.
Myyntipaikka maksuton omakotiyhdistyksen jäsenille,
ei-jäseniltä peritään 10 e.
Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Varaukset Keijo Karlsson 040 7486 945

POISTOTEKSTIILIEN VASTAANOTTO
Texvex Forssa ottaa vastaan puhdasta ja kuivaa kodintekstiiliä ja vaatetta. Reiät eivät haittaa.
Ei patjoja, tyynyjä, peittoja eikä mattoja.
Hyväkuntoiset laukut ja kengät tervetulleita

SOMERON OMAKOTIYHDISTYS RY:N JÄSENLEHTI
Päätoimittaja: Keijo Karlsson Toimittaja: Salli Lehtinen
Painopaikka: Salon Lehtitehdas, Salo

MARRASKUU Tallinnan joulutori. Yksi yö perillä.

LAINAA PERÄKÄRRY, JYRSIN,
JUHLATELTTA
Omakotiyhdistys vuokraa jäsenistölleen
edullisesti erilaisia työvälineitä.
Hinnat vuorokaudelta:
Jyrsin 20 e
Klapikone 20 e
Oksasilppuri 20 e
Kuomullinen peräkärry
(2 kpl) 30 e/kpl
Pensasleikkuri 5 e
Kalkin-/apulannan levitin 5 e
Nurmikkojyrä 10 e
Nurmikon pintailmaaja 20 e
Nurmikkotrimmeri 15 e
Lehtipuhallin 5 e

Omakotitalkkari luovuttaa laitteen Harjun varastolta
(Härkäläntie 116) ennakkovarauksen perusteella
ma-pe klo 14 -15 tai sopimuksen mukaan.
Juhlateltta 8 x 5 m (2kpl) 35 e/kpl. Omakotitalkkari
toimittaa teltan paikalle, valvoo pystytystä ja purkua
sekä kuljettaa pois. Talkkarin tuntiveloitus 8 e/t +
matkakorvaus 41senttiä /km.
Varaukset:
Omakotitalkkari, 040 835 7945, ma-pe klo 9-15
Varalla:
Keijo Karlsson, 040 7486 945
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Kaksi talkkari töissä, kevättä kohden kaksi lisää
Salli Lehtinen
Omakotiyhdistys palkkasi
tammikuussa Ely-keskuksen
tuella kaksi talkkaria, Juhani
Keihään ja Elina Oinosen.
Maalis-huhtikuusta lähtien
jäsenistöä palvelee neljä talkkaria.
Elina Oinosella on takanaan lähes 30 vuotta työtä
elektroniikkateollisuudessa.
Somerolta Elek-Tuotteesta
1983 alkanut ja Salossa jatkunut ura loppui Nokian irtisanomisiin 2012. Ompelimossakin on kokemusta.

– Moni on kysynyt, eikö pelottanut ryhtyä omakotitalkkariksi, kun en ole sellaista työtä
tehnyt. Ei pelottanut. Halusin
kokeilla, kun tämä on niin erilaista: ihmisläheistä, itsenäistä
ja tiettyä vastuutakin on.
Elina Oinosta on tarvittu
siivoamaan, imuroimaan ja
mattoja tamppaamaan. Ikkunanpesukeikat lisääntyvät
kevättä kohden. Töitä on riittänyt. Varauskirjassa on tilauksia kahdeksi viikoksi.
Ihmisläheisyys on toteutunut talkkarin työssä Asiakkaiden kanssa syntyy mukavia

keskusteluja työn lomassa.
Juhani Keihäs on tuttu
monille omakotiyhdistyksen
talkkaripalvelujen käyttäjille. Hän toimi yli vuoden
talkkarina 2013-14. Takana
oli 25 vuotta keittiökalustetehtaalla.
– Polttopuun tekoa ja niiden kantamista oli tosi paljon.
Huhkittiin yhdessä toisen talkkarin, Katri Peltolan kanssa.
Puulämmitystaloissa tarvittiin
klapeja. Vanhat asukkaat eivät
jaksaneet kantaa niitä sisään.
Imurointi ja ikkunanpe-

su on tuttua Keihäälle, joka
asuu yksin talossaan. Kerran
eräs mummo sanoi, että ei ole
ennen meillä mies ikkunoita
pessyt, mutta nyt pesee. Hyvin
kelpasi.
Talkkarijakso sisälsi monenlaista muutakin; haravointia, nurmikonleikkuuta,
omenapuiden ja pensasaitojen leikkaamista, töitä kesämökeillä ja tulipa istutetuksi
400 narsissin sipulia toisen
talkkarin kanssa.
- Hyvä mieli jäi lähes joka
paikasta, Juhani Keihäs tuumaa ja uskoo, että niin käy
nytkin.

Apua joutuu pyytämään,
mutta rasitteena ei halua olla
Koti piti jättää ensimmäisen
kerran yhdeksänvuotiaana,
kun talvisoita syttyi ja toisen
kerran jatkosodan loppupuolella 14:n ikäisenä.
Sahalahden ja Pälkäneen
kautta päädyttiin Somerolle.
Lahden kylään muutto tuli
ajankohtaiseksi, kun Anja o.s.
Hallikainen meni naimisiin
Maunu Mentulan kanssa.
Miehen veli asui aluksi
samassa taloudessa. Hänen
muutettuaan pois jatkettiin
tilanpitoa, kunnes oli aika luopua lehmistä ja kanoista. Anjasta tuli Kaurakedon koulun
keittäjä koulun sulkemiseen
asti.
Vuodesta 1979 hän alkoi koota porukkaa Karjalan
matkoille. Aaltosen Raimo
ja Hallikaisen Timo ajoivat
autoa ja Anja toimi matkanjohtajana. Alkuvuosina piti
koluta kaikkien kotipaikat.
Anja Mentulalla ja talkkari Elina Oinosella synkkaa hyvin.
Salli Lehtinen
Humppa soi Anja Mentulan keittiössä Lahden
kylässä. Järviradion musiikki ja terveysohjelmat
miellyttävät, yöllä on
mukava nukahtaa radion
soittoon.
On perjantaiaamupäivä.
Omakotitalkkari Elina Oinonen kyselee pölyhuiskaa.
Tänään hän myös imuroi,
pesee lattian ja kaapinovia ja
kastelee kukat. Perunaämpäri
pitää viedä vintin rappuun.
Lonkkavika vei Anjan pyörätuoliin kolme vuotta sitten.
Hän pärjää yksin talossaan.
Eläkkeelle jäänyt poika ja
vaimonsa asuvat samassa
pihapiirissä ja toinen poika

Kuusjoella. Laaja ystäväpiri
kyläilee.
Kaikki kyselevät, onko asioita joita pitäisi hoitaa. Anja ei
halunnut olla rasitteena. Kun
hän kuuli talkkaripalveluista,
hän tarttui heti tilaisuuteen.

vonnaiset. Seuraavan kerran
tavataan kahden viikon päästä.
Keittiön pöydällä on ompelukone, jolla syntyy vaikka
suolapusseja. Uusi taikinakone sekoittaa leipätaikinat.

- Mie oon kauhian tytyväine. Kaik ovat olleet hyvvii.
Talkkarin apu on niin halpaa,
ja se on tärkiää, et jutellaa. Se
tuo vaihteluu.

Valoisa mieli

Omakotitalkkarin lisäksi
talossa vierailee hieroja ja jalkahoitaja. Maanantaisin Anja
pääsee toimintapäivään Someron keskustaan

- Miul on ain valoisa miel.
Oon ain tyytyväine. On paljon
paremp, kun ottaa hyvän kantin, tänä vuonna 87 täyttävä
Anja heläyttää.

Elina saa työnsä tehdyksi.
Emäntä on kattanut pöydälle
kahvit ja itse tekemänsä lei-

Evakkoon lähtö Muolaan
Koiralan kylästä ei unohdu.

Pyörätuolin varaan joutuminen ei lannistanut Anja
Mentulaa.

KESÄN TAPAUS
Badding-musiikkinäytelmä
Esakalliolla su 23.7. klo 14

Käsikirjoitus Heikki Metsämäki, ohjaus Timo Suomi,
esityksen suojelija Aki Kaurismäki
Pääosissa: muusikko, näyttelijä Heikki Hela,
laulajat Jani Forsman ja Suvi Karjula,
sisko Mailis Niemelä ja lapsuudenystävä Rafe Tanskanen
Huippuorkesteri Jari ”Heinä” Niemisen johdolla
Avustajina somerolaisia teatterinharrastajia

Omakotiyhdistys on varannut jäsentalouksille 40 lippua näytökseen.
Lippu 28 e, yhdistys tarjoaa väliaikakahvit
Lunasta lippusi kesäkuussa juhannukseen mennessä Someron Luontaistuotteesta.
Jäsenkortti mukaan.

Karjalan matkailu oli mukavaa aikaa. Paljon ystäviä tuli
sekä matkalaisista että itärajan toiselta puolen.
Marjareissuja ja koulumatkoja Karjalassa tulee muistelluksi. Karjala-opukset ja sukukirjat kiinnostavat.
Anja ei ole katkera siitä,
että venäläiset asuttavat nyt
Karjalan kannasta. Sotia on
ollut maailman sivu. Eivät ne
ole tavallisen kansan, vaan
herrojen vika.

Mononen oli
hyväntahtoinen
Monet haastattelijat ovat
käyneet kyselemässä Anjalta
muistoja tangomestari Unto
Monosesta, jonka ystävä ja tuki Maunu oli.

Juhani Keihäs tykkää polttopuiden teosta käsipelillä. Hänellä on liiterissään Somerniemellä klapeja kymmeneksi
vuodeksi.
- Ko ihmine nousoo pinnal,
- Miul on vain hyvvää sasit on ystävii ympäril. Niin käi nottavaa Untost. Hää ol sotaMonoselkii.
orpo. Unton kappaleis on sanomaa. Hää ol hyväntahtone
Mononen asui Mentuloilla mies.
pari viikkoa, kun tuli Somerolle 1940-luvun lopulla. MusiikAnjalta on kysytty, eikä hän
ki yhdisti häntä ja Maunua, haluaisi muuttaa keskustaan
jolla oli orkesteri. Ainakin kol- palvelujen ääreen. Hän katsemasti viikossa tapasivat. Un- lee ikkunastaan puutarhaa ja
to näytti uuden kappaleensa metsää. – Mieluummin mie
nuotit ja Maunu soitti. Niin tätä metsää katselen ko toisen
kauan hiottiin, että hyvä tuli.
rivitalon seinää.

OMAKOTITALKKARI TULEE APUUN
Someron Omakotiyhdistyksen talkkarit auttavat kotona
ja mökillä muun muassa siivouksessa, piha- ja puutarhatöissä, klapien teossa ja asioinnissa.
Etusijalla ovat ikääntyvät ihmiset. Jos aikaa jää, talkkari
on myös muiden jäsenten käytettävissä.
Talkkarit ottavat vastaan työtilauksia ma-pe klo 9-15
Juhani Keihäs
Elina Oinonen

040 835 7945
040 140 8036

Maalis-huhtikuussa yhdistys palkkaa kaksi talkkaria lisää
Ely-keskuksen tuella.
Talkkarin tuntiveloitus 8 e. Yhteisveloitus kahdesta talkkarista 12 e. Lisäksi matkakorvaus yhdistyksen varastolta
kohteeseen 41 snt/km.
Talkkarille maksettu korvaus on kotitalousvähennyskelpoinen.

ANNA TALKKARIN TYÖTÄ
Talkkarilahjakortti ilahduttaa omaista, ystävää,
syntymäpäiväsankaria, jne.
10 tunnin lahjakortti 80 e (+matkakorvaus 41snt/km)
Lahjakortteja myy Keijo Karlsson 040 748 6945
Saajan tai antaajan pitää olla Someron Omakotiyhdistyksen jäsen

Kaikkien äitien toivoma äitienpäivälahja

Hevonkakkaa kukkasille
su 7.5. klo 12-14

Someron
Hevosharrastekeskuksesta,
Ihamäentie 51
Ei maksa mitään.
Omiin säkit tai peräkärry.
Omakotiyhdistykseltä
lapiointiapua.

Someron
avoimet
puutarhat
su 2.7. klo 13-17
Omistajat
esittelevät.
Vapaa pääsy.
Tervetuloa!
Omakotiyhdistys
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YHTEISTYÖSSÄ MUKANA. SUOSI MAINOSTAJIAMME!

Löydä oma
paikkasi

LVI-alan ammattilainen 34
v
Helppo
kodinhuolto

Miellyttävä
hygienia

Mukava lämpö

Hyvä sisäilma

Varma
vesihuolto

Uima-allas
kemikaalit

VESIJOHTOLIIKE

PUTKI‑SAARINEN

Urheilutie 37, Somero. Puh. (02) 748 7291, info@putkisaarinen.fi

Nauti paikanpäällä,
osta mukaan tai

Cafè

Rose

Joensuuntie 28, Somero, P (02) 748 6688

SOMERON AUTOPELTI
JA MAALAAMO
- Maalaukset
- Ruostevauriot

tilaa herkut kotiin.
Avoinna:
Ma-Pe 8.00-17.00
La 9-14

- Kolarikorjaukset
- 4-pyöräsuuntaus

Rypsitie 3, Somero ☎ (02) 748 8278

Marjo Hirvenoja

www.somero.fi/tonttiporssi

SKY-kosmetologi

Joensuuntie 13
31400 Somero
040 702 0498
(02) 748 8248

arjonKOSMETOLOGI PALVELUT

M

marjo_hirvenoja@hotmail.com • www.marjonkosmetologipalvelut.fi

Pohjolan oloihin korkealaatuiset

ilmalämpöpumput
Pohjolan
oloihinkorkealaatuiset
korkealaatuiset
Pohjolan
oloihin
ilmalämpöpumput
ilmalämpöpumput

Kesää kohti

Someron Seurahuoneelta ammattitaidolla:
- lounas arkisin 10.30-15.00, hinta 8.80 €
- ravintolatilat lähes 300:lle hengelle
- kabinetit 10-50 hengelle
- pitopalvelua
- yrityskahvitukset
- ryhmäruokailut
- A-oikeudet
- avoinna myös sopimuksesta
Soittele tai tule käymään niin jutellaan lisää.

Myy
asentaa:
Myy
jajaasentaa:

VESIJOHTOLIIKE

VESIJOHTOLIIKE

VELJEKSET
TAMMI
Myy ja asentaa:

Someron Seurahuone
027488338, 0407488380, 0407488325
YKSITYINEN KAUPPIAS
someronseurahuone@gmail.com

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

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

Puh. (02) 748 6390

VELJEKSET TAMMI

LÄHELLÄ SINUA.
Vanhatie 9

www.someronseurahuone.fi

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

Someron Asuntokeskus Oy

- liikekirjanpidot
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ
UUDESSA-- palkanlaskenta
YHTEISKONTTORISSA
isännöintitoiminta
- kiinteistönvälitys

Jo vuodesta 1982 Somerolla

Paljeovi ja Kaihdintuote

Someron

Myymälä avoinna ark. 8–16

Asuntokeskus Oy LKV
Joensuuntie 27, Somero
P. 0500 823 623 Hannu Rauhala

Harjun Hallitie 4, Somero. P. 02-748 6406

Kaikki tilitoimisto- ja
isännöintipalvelut käytössänne!

www.paljeovi.fi

Markiisit

Rulla- ja sälekaihtimet

Taiteovet

Mittaus- ja asennuspalvelu

-myös varaosat ja tarvikkeet

Joensuuntie 31, 31400 Somero
puh. 040-5765428

Someron TasoPesu
Joensuuntie 49, 31400 SOMERO

puh (02) 748 6878, 050 3796351
VALKO- JA KEMIALLISTA PESUA, MATOT, NAHKAJA MOKKAHUOLTO, PÖYTÄLIINAVUOKRAUSTA

Pellavakeskus
PELLAVAA JA PALJON MUUTA

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

