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Someron jäteasema
palvelee
Kotitalouksille ilmaiset jätteet
(max 100kg määrinä):
iso ja pieni metalliromu
sähkö- ja elektroniikkalaitteet
kartonki
pahvi ja paperi
lasipakkaukset
pokaton ikkunalasi
vaaralliset jätteet
kyllästetty puu
vanteettomat renkaat

Kohta se on täällä...

TALVI

Salontie 91, 31400 Somero
puh. 050 586 7878
MA 12-18, KE 12-18, PE 8-14

www.lhj.fi
neuvonta@lhj.fi

POISSA KOTOA.
KAIKESSA
RAUHASSA.
Nykyajan hälytysjärjestelmä
Lounea Oiva on nykyajan hälytysjärjestelmä,
joka turvaa kotiasi valvomalla ja reagoimalla
esim. murtoon, tulipaloon tai vesivahinkoon.
Oiva sammuttaa myös päälle unohtuneet
sähkölaitteet ja kuvaa asiattomat vieraat.
Automaattisesti.

www.louneaoiva.fi

LOUNEA OIVA

Puh. (02) 748 6390

YKSITYINEN
LÄHELLÄ
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Hyvä lukija
YHDISTYS 20 VUOTTA
Yhdistyksemme perustamisesta tuli keväällä kuluneeksi 20 vuotta. Juhlimme tapausta torilla kirpputorin merkeissä 19. toukokuuta. Torikansalle ja -myyjille tarjottiin juhlan kunniaksi munkkikahvit
ja Moranderin veljekset viihdyttivät musisoinnillaan.
Kesällä järjestimme yhdistyksen historian ensimmäisen pitkän,
kolme vuorokautta kestäneen retken Ahvenanmaalle. Erittäin
ammattitaitoinen opas antoi kattavan selvityksen Ahvenanmaan
kulttuurista. Pyrimme jatkamaan tällaisia kulttuurimatkoja jäsenten
toivomuksien mukaan. Jo yhdistyksen säännöt velvoittavat järjestämään koulutus-, kulttuuri- ja yleisötilaisuuksia.
Yhdistyksen kaksikymmenvuotistaipaleen aikana olemme saaneet
aikaan melko kattavan lainakalustoarsenaalin jäsenistön käyttöön.
Samoin olemme pystyneet auttamaan ikääntyvän jäsenistön
kotona asumista omakotitalkkaritoiminnalla. Talkkaritoimintaan
olemme saaneet myös Someron kaupungin myöntämää rahallista
tukea, mistä suuri kiitos kaupungille.
Asumisviihtyvyyteen yhdistys on pyrkinyt vaikuttamaan antamalla
lausuntoja kaupungin kaavoitukesta ja muusta infrastruktuurista
sekä asettamalla pyydettäessä jäseniä eri suunnitteluelimiin.
Tavoitteenamme on ollut jo pitemmän aikaa 1000 jäsenen rajan
ylittäminen. Parhaimmillaan olemme olleet tilanteessa, jolloin
maksavia jäseniä oli 998. Nyt on mahdollista toisen yhdistyksen
jäsenenä olevan vapaa-ajanasukkaan tai muun henkilön liittyä
yhdistyksen niin sanotuksi ”monijäseneksi”, jolloin hän maksaa
vain 15,50 euron jäsenmaksun ja on Someron yhdistyksen
täysivaltainen jäsen sekä oikeutettu käyttämään kaikkia yhdistyksen jäsenetuja. Tarkoitus on saada osa Someron 2200 vapaaajanasunnon omistajista yhdistyksen jäseniksi.
Toivon teiltä yhdistyksen jäseniltä aktiivisuutta hankkia jäsenhankinnassa.
Liitto on aloittanut uuden palvelun, jätevesineuvonnan jäsenille.
Käyttäkää tätä ajankohtaista etua hyödyksenne.
Syksyisin terveisin
Keijo Karlsson
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Kaija Parko on estradien nainen

Someron Omakotiyhdistyksellä on tapana palkita henkilö tai
taho, joka on tehnyt merkittävää
työtä Someron ja somerolaisten
hyväksi. Kunniakirja ja stipendi ojennettiin tällä kertaa Kaija
Parkolle.
- Olin liikuttunut, että jokin
porukka ajattelee, että tällä on jotain merkitystä. Tämä kun on
tällaista vapaaehtoistoimintaa.
Somero saa kiittää häntä iltamaohjelmista ja suuren luokan
näyttämötuotannoista, jotka hän
on käsikirjoittanut ja ohjannut.
Tuoreessa muistissa on Suomi 100-kavalkadi monitoimitalon lavalla itsenäisyyden juhlavuotena. Esityksessä oli mukana
toista sataa ihmistä, lähes kaikki
talkoolaisia. Ammattiväkeä olivat
vain muusikot ja tekninen henkilökunta.
Kavalkadin teko kesti pitkään.
Ihmisten sitoutuminen oli uskomatonta.
- Talkootyö on arvokasta. Sen
merkitystä ei aina huomata. Sitä paitsi tekeminen talkoolaisten
kanssa on hauskaa ja aina hauskempaa, mitä erilaisempia ihmisiä on mukana.
Kaijan ääni, nauru ja puheenpulputus kuuluvat kauas. Hän
ei jää alakynteen isommankaan
porukan kanssa. Johtamiseen on
koulinut vuosikymmenien työ äidinkielen ja ilmaisutaidon opet-

tajana.
- Ehkä minussa on upseerimieltä. Tykkään komentaa joukkoja. Vaadin, että minua totellaan.
Eri mieltä saa olla. Pelätä ei tarvitse paitsi sitten, kun suutun, hän
pohtii auktoriteettiaan.
- En ole kirjailija, mutta tykkään kirjoittaa sketsejä elävästä
elämästä. Opettajavuosinani tein
oppilaiden kanssa esityksiä juhliin ja mihin milloinkin. Somerolla käsikirjoitin ja ohjasin kaikki
Monokkaan iltamaohjelmat Esakalliolle, sitten kyläiltamien sarjan. Nokturno koostui runoista
ja musiikista.
Luokassa olemisen
lisäksi muutakin
Kaija Parko on halunnut olla
laaja-alainen työssään ja kulttuurikentällä touhutessaan. Skaala
ulottuu nuoruuden underground
–levytyksistä, joita syntyi M.A.
Nummisen vaikutuspiirissä, suuren luokan näyttämötuotantoihin.
Tällä hetkellä häntä riemastuttaa
ohjaamansa
Somero-opiston
Tarinoita Somerolta –piiri, jossa
käydään läpi lähihistoriaa Someronkautta.
Kouluvuosinaan Tl Kosken lukioissa ja Forssan yhteislyseossa
hän opetti äidinkieltä ja ilmaisutaitoa oppilaille, piti draamakursseja opettajille, teki oppikirjoja lukioille ja yläasteille, korjasi
ylioppilasaineita vuodesta 2001

Someron Omakotiyhdistys
vuokraa jäsenilleen erilaisia
kodin ja puutarhan hoidossa
tarvittavia laitteita edullisella
vuorokausivuokralla.
Varaukset:
Omakotitalkkari
040 835 7945
(varalla Keijo Karlsson
040 7486 945)
Talkkari luovuttaa laitteen

ennakkotilaajalle ma-pe klo
14-15 tai sopimuksen mukaan.
Yhdistyksen varasto sijaitsee
Harjun kivimakasiinissa (Härkäläntie 116).
Laite pitää palauttaa ehjänä ja puhtaana. Mikäli se on
likainen tai rikki, yhdistys veloittaa tarvittavat kustannukset vuokran lisäksi.

Omakotitalkkarit palveluksessasi

Näe ja koe Tallinnan satumaiset joulumarkkinat
Raatihuoneen torilla
Mahdollisuus käydä Ülemiste-keskuksessa sunnuntaina
Hinta 170 e. Sis. bussi- ja laivamatkat,
majoitus Hotelli Park inn Central, aamiainen
Joulubuffet laivalla 29 e/suunta.
Lähtö Somerolta la 1.12. klo 7.30
Paikkoja rajoitetusti.
Ilmoittautumiset 23.10. mennessä
Kari Vesterinen puh. 044 566 3640,
veskarit@gmail.com

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

lähtien ja laati kolmena vuotena
ylioppilastutkintotehtäviä. Ehti
hän olla oppiaineensa tarkastajakin Hämeen läänissä.
Ilmankos Parkojen tytär Veera kirjoitti aikoinaan, että äiti on
40-vuotias, eikä koskaan kotona.
- Pelkkä luokassa oleminen
ei minulle riittänyt. Piti avartaa
ammatillisia näkymiä, ja saihan
siinä sivussa olla tekemisissä itseä
viisaampien kanssa.
Harrastajanäyttelijöissä hän
näkee saman ilon omien rajojen
ylittämisestä. Kun ihmisten ei
tarvitse yksin olla lavalla , he uskaltavat heittäytyä.
- Suomalaiset ovat jänniä ihmisiä. Ollaan arkoja, mutta kun
saadaan roolivaate päälle eikä
tarvitse olla omana itsenään,
uskalletaan jotain muuta. Ehkä
minä olen hyvä siinä, että löydän
ihmisistä sellaisia puolia, joista he
eivät itsekään tiedä.

Koneita ja laitteita lainaksi

Tarvitsetko apua kotiin, pihaan, puutarhaan,
asiointiin tai mukaan lenkille?

Someron
Omakotiyhdistyksen matka
Tallinnan joulutorille la-su 1.-2.12. 2018

Kaija Parko miettii, mitä
seuraavaksi näyttämölle.

- Luulen, että minun karjalaisuuteni myös vapauttaa ihmisiä.
Ihmisen keskinäinen luottamus
on tärkeää kaikessa tekemisessä.
Esakallion Badding-näytelmän
näyttelijän roolissa opin, että
kaikkein tärkeintä esityksessä on
rytmi ja tekniikka.
Kulttuuri saisi näkyä
enemmän
- Someron kulttuurissa on paljon hyvää. Pikkuisen sisään lämpiävää se on. Ei minkään paikkakunnan kulttuuri voi olla vain sitä,
mitä itse tehdään.
- On tärkeää, että tänne tuodaan esityksiä muualta ja täältä
lähdetään katsomaan, mitä muualla tehdään.
Kulttuuri saisi näkyä enemmän Somerolla. Kaikennäköisiin
tilaisuuksiin tulisi ottaa mukaan
kulttuuriohjelmaa.
Kaija Parkoa huolestuttaa kulttuurin eriytyminen. Eri ikäluokat
ovat omissa poteroissaan, eivätkä
ymmärrä toisiaan. Hän kaipaa
kulttuurista laaja-alaisuutta.
- Tärkeätä olisi, että nuoret
ja aikuiset tekisivät kulttuuria
yhdessä. Somerniemen Musiikkiteatterissa niin tapahtuu, mistä
heitä arvostan.
Johonkin uuteen pitäisi tarttua, Kaija Parko miettii. Olisiko
se jotain kirkossa vai satunäytelmäklassikko? Ehkä ensi vuosi sen
näyttää.

Jani Sinisalo 040 148 5283
Sari Eklund 040 140 8036

Jari Kettunen 040 1408035
Marika Leino 0400 280 437

Talkkaritilaukset maanantaista perjantaihin klo 9 -15. Työtunti
maksaa 8 euroa + matkakorvaus yhdistyksen varastolta kohteeseen ja takaisin 42 snt./km.
Yhteiskorvaus kahdesta talkkarista 16 euroa.
Työkustannus on kotitalousvähennyskelpoinen.
Mikäli tilaaja haluaa talkkarin ennalta tutustumaan kohteeseen, käynnistä peritään kilometrikorvaus 42 snt./km.
Talkkarien työnjohtajana toimii Keijo Karlsson 040 7486 945,
keijo.karlsson@salonseutu.fi

Someron Omakotiyhdistys ry

SyySKOKOUS

ti 30.10. klo 18 Torituvassa
Sääntömääräiset asiat
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Someron Omakotiyhdistys ry

Hinnat vuorokaudelta:
Höyrypuhdistin-imuri
Klapikone (2 kpl)
Jyrsin
Oksasilppuri
Nurmikkotrimmeri
(2kpl)
Nurmikon
pintailmaaja
Nurmikkojyrä
Lehtipuhallin ( 2 kpl)
Vesikourun puhdistin
(vesiliitännällä)

20 €
20 €
20 €
20 €
15 €
20 €
10 €
5€
5€

Kalkin-/apulannan levitin5 €
Pensasleikkuri
5€
Maaliruisku (sähkö)
5€
Kuomullinen peräkärry
(2 kpl) 30 €
Juhlateltta (3 kpl)
( 8 x 4 m)
35 €
(Talkkari tuo paikalle,
valvoo pystytystä ja
purkua)
Tuoli (8 hengen) 0,5 €/kpl

Alennuksia ja etuja
jäsenille
Paikalliset jäsenetuliikkeet
myöntävät alennuksia ja etuja
omakotiyhdistyksen jäsenille.
Ota jäsenkortti mukaan.
Annen Kukka ja koti
Jalka- ja suolahoitola Salkkari
Kaihdin-Lehtonen
Kalustetalo Virtanen Oy
K-Rauta Somero
Kuntokeskus Fit
Kylätalkkari T:mi Teppo Salo
Maanrakennusliike
Markku Malin
Paljeovi ja Kaihdintuote

Parturi-kampaamo Fiorina
RP-Elementti
Somerikkuna
Someron Autocenter
Someron
Asuntokeskus Oy LKV
Someron Keilahalli
Someron Kello- ja Kihla-aitta
Someron Konevuokraamo
Someron Sähkö ja Kone
Vesijohtoliike
Veljekset Tammi
Vilart-lämpöpumput

Tutustu Omakotiliiton jäsenetuihin
osoitteessa www.omakotiliitto.fi/jäsenedut
Omakotiliiton Varsinais-Suomen piirin jäsenedut osoitteessa http://omakotiliitto-vspiiri.fi/index.php/jäsenedut

Monijäsenyys nyt
mahdollista

Toisen omakotiyhdistyksen jäsen voi liittyä nyt täysin valtuuksin myös
Someron Omakotiyhdistyksen jäseneksi.
Lähettäkää minulle jäsenmaksua varten tilisiirto
ja jäsenkortti.

Monijäsenyys Someron yhdistyksessä maksaa vain 15,50 e/v.
Oikeuttaa kaikkiin yhdistyksen jäsenetuihin ja palveluihin.
Varsinais-Suomen piirin ja Omakotiliiton edut luonnollisesti monijäsenen käytettävissä.

Liity jäseneksi,

loppuvuosi maksutta

Liity Someron Omakotiyhdistyksen jäseneksi syys--joulukuussa. Saat loppuvuoden
jäsenyyden ilmaiseksi. Maksat ensimmäisen jäsenmaksun vasta helmikuussa.
Yhdistyksen, piirin ja liiton jäsenedut ja palvelut ovat käytössäsi välittömästi liityttyäsi.

Someron Omakotiyhdistys

Someron yhdistyksen jäsenmaksu on 25 euroa. Jäsenenä voit käyttää omakotitalkkarien apua, lainata edullisesti yhdistyksen vuokrakalustoa ja hyödyntää jäsenetuliikkeiden myöntämiä alennuksia ja etuja. Liiton neuvontapalvelut ovat jäseniä varten.
Voit liittyä täyttämällä tässä lehdessä olevan liittymiskaavakkeen, jonka voit postittaa maksutta. Liittyminen onnistuu myös yhdistyksen ja liiton nettisivuilla.
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Sattui ja tapahtui
Kodin turvallisuusilta. 20-vuotissynttärit kierrätyskirppiksen yhteydessä. Vihtatalkoot. Kesäteatterinäytöksiä. Avoimet puutarhat. Esittäytymistä kesätorilla.

www.someronomakotiyhdistys.fi

Saaristoretki. Ihmiset ovat saaneet huvia, hyötyä ja mahdollisuuden tavata toisiaan
omakotiyhdistyksen riennoissa.

Yhdistys vietti 20-vuotisjuhlaansa nostalgiaviikon kierrätyskirppiksellä. Moranderin veljekset musisoivat harmonikkoineen. Asiakkaat ja myyjät yllätettiin kahvitarjoilulla.

Vihtamestari Pentti Heinonen antoi neuvot ja omakotiyhdistys järjesti ainekset vihtatalkoisiin viikko ennen juhannusta. Nuoret ja vanhat tekivät toista sataa vihtaa K-Rauta
Someron pihassa

Åvikin sirpaleita –näytelmä käsitteli Åvikin lasitehtaan vaiheita. Omakotiyhdistyksen lippu sisälsi myös tietopaketin
Åvikin lasitehtaan ja kartanon vaiheista, joista Georg Haggren kertoi kartanon pihapiirissä.
Somerniemen Musiikkiteatterin Sommerå luotasi nykysomerolaista elämänmenoa. Yhdistyksen varaamat 30 lippua
hupenivat nopeasti.

Yhdistys esittäytyi Somerniemen kesätorilla neljänä heinäkuun lauantaina. Puheenjohtaja Keijo Karlsson (oik.) ja
varapuheenjohtaja Heikki Rauhala päivystysvuorossa.

Ilahduta talkkarilahjakortilla

Someron yhdistys myy talkkarilahjakortteja,
jollaisella voit ilahduttaa vaikkapa omaista, ystävää,
syntymäpäiväsankaria tai eläkkeelle lähtijää.

Esimerkiksi 10 tuntia omakotitalkkarin työtä maksaa 80 e.
Lahjakortteja myy Keijo Karlsson 040 7486 945,
keijo.karlsson@salonseutu.fi
Saajan tai antajan tulee olla
Someron Omakotiyhdistys jäsen

Someron Omakotiyhdistys

TOIMINTAKALENTERI
2.10. Hallituksen kokous
30.10. Hallituksen kokous
30.10. Syyskokous
5.11. Piirin syyskokous
6.11. Hallituksen kokous

1.-2.12. Tallinnan joulutori
8.1.19 Hallituksen kokous
5.2. Hallituksen kokous
Helmik. Teatterimatka
15.3. Yhdistyksen lehti

Mikkolan metsäpuisto Kivisojalla.

Maritta ja Markku Ällin puutarha Joensuussa.

Someron avoimet puutarhat -päivä vetää väkeä vuodesta toiseen. Tutustumiskohteita oli neljä, ja niistä jokaísessa vieraili
150 –200 vierasta. Omakotiyhdistys kiittää omistajia kävijöitä onnistuneesta tapahtumasta.

Tietoja löytyy myös yhdistyksen www-sivuilta:
www.someronomakotiyhdistys.fi
Seuraa ilmoittelua myös Somero-lehdessä

Uutta palvelua omakotiyhdistykseltä

Kiinteistön
valvontaa
sopimuksesta
Haluatko jonkun tarkistamaan, että kaikki on kunnossa
kiinteistölläsi, kun olet poissa?

omistaja tai haltija sopii käyntimääristä omakotiyhdistyksen kanssa.

Someron Omakotiyhdistys
ottaa hoitaakseen kiinteistön
valvontaa, jota omakotitalkkarit hoitavat. Kiinteistön

Käynnin aikana tarkastetaan kiinteistö ulkopuolelta ja
pidetään ulkoalueet asutun
näköisinä. Sisätiloissa talk-

Kultelan savipuisto.
kari käy sopimuksen mukaan
hänelle annetulla avaimella.
Talkkari varmistaa, että lämmitys on päällä, kastelee kasvit annetun ohjeen mukaan
ja tarkistaa, että kylmälaitteet
toimivat. Muista toimenpiteistä omistajat jättävät erilliset,

Raili ja Matti Ryypön pihapiiriä Jaatilassa.
kirjalliset ohjeet.
Mikäli normaalioloista
poikkeavia asioita ilmenee,
talkkarien työnjohtaja ottaa
sovitulla tavalla yhteyttä kiinteistön omistajaan/ haltijaan.
Esimerkiksi saman tien

varrella olevien mökkien
omistajat voivat sopia kimpassa valvontakäynneistä, ja
jakaa kustannukset. Omakotitalkkarin tuntitaksa on 8
euroa ynnä matkakulut (42
snt./ km).
Kiinteistön omistajan/

haltijan tulee olla Someron
Omakotiyhdistyksen jäsen.
Sopimusasioita hoitaa Keijo Karlsson 040 – 7486 945,
keijo.karlsson@salonseutu.fi
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Pohjolan oloihin korkealaatuiset

ilmalämpöpumput

Pohjolan
oloihinkorkealaatuiset
korkealaatuiset
Pohjolan
oloihin

ilmalämpöpumput
ilmalämpöpumput

Kaikki tilitoimisto- ja
isännöintipalvelut käytössänne!

Myy
asentaa:
Myy
jajaasentaa:

VESIJOHTOLIIKE

VESIJOHTOLIIKE

VELJEKSET TAMMI
VELJEKSET
TAMMI
VESIJOHTOLIIKE

Joensuuntie 31, 31400 Somero
puh. 040-5765428

Myy ja7,asentaa:
Palmantie
31400 Somero
• Toimisto (02) 748 6735 • Matti Tammi 040 557 5482

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

VELJEKSET TAMMI

Cafè

Palmantie 7, 31400 Somero
Avoinna:
ma
suljettu
Muotiputiikki
• Toimisto (02) 748
6735 • Matti Tammi
040
557 5482

Nauti paikanpäällä,
osta mukaan tai
tilaa herkut kotiin.

Rose

Joensuuntie 28, Somero, P (02) 748 6688

Joensuuntie 47
Someron vanha Meijeri
31400 Somero
Puh. 02 748 9209/
040 541 6316

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

Hieroja
Seppo Hurmerinta
puh. 040-556 0452

jotta koti toimisi

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

ti – ke
to – pe
la

klo 11-17
klo 10-17
klo 10-13

tai sopimuksen mukaan
www.muotiputiikkihelmi.com
muotiputiikkihelmi@gmail.com
Muotiputiikki Helmi, käy kurkkaamassa ja
tykkäämässä – näet koko malliston.

• SiiSti • ViihtyiSä • terASSi • PitoPAlVelu
• lounas ma-pe klo 10.30-14.00
• Keittolounas ma-la klo 10.30-14.00
• listalta pihvit, hampurilaiset ja muut annokset
• tilauksesta täyte- ja voileipäkakut
• Kokoustilat AV-laitteilla
• Pienet ja isot juhlat • Pitopalvelu

www.hanakat.fi • www.hanakatverkkokauppa.fi

Helmi

pikkujoulut
meillä
Joensuuntie 10, Somero
Avoinna ark. 5-17, la 6-14
P. (02) 748 7147, 040 720 4375
www.toritupa.fi

”Kun pelkkä
vilkaisu ei riitä”

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

0400-327870

Someron Asuntokeskus Oy

- liikekirjanpidot
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ
UUDESSA-- palkanlaskenta
YHTEISKONTTORISSA
isännöintitoiminta
- kiinteistönvälitys

Jo vuodesta 1982 Somerolla

Parturi-kampaamo, solarium

Someron

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

www.saastopankki.fi/someronsp
Joensuuntie 27, 31400 Somero p. 029 041 2310
| @someronsp

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

