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Täyden palvelun
autokorjaamo
Tuulilasien vaihdot ja korjaukset,
vakuutuksella tai ilman

Ristikudos- ja
vyörenkaat,
taattua laatua
ja pitoa!

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

Meiltä kattava valikoima
AutoGlym -autonhoitotuotteita!

Poikkea kaupoille
ennen kevään
tuomia kiireitä!
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Hyvä lukija
Hyvä lukija

Koronan varjostama vuosi 2020 on takana, ja toinen
koronavuosi edennyt kevääseen. Toivottavasti tästä vuodesta tulee hiukan parempi kuin edellinen.
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Seuratkaa
yhdistyksen
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Ostamalla
talkkarilahjakortin
tai tekemällä kiinteistönhoiPirkko Nurmi
aloitti työt.
tosopimuksen voit suunnitella kiinteistössä tehtävät työt
Yhdistyksen jäsenmäärä on hieman notkahtanut
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viimeisten vuosien aikana. Tämän johdosta yhdistys
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Matkakorvausta
ei peritä.
Toivottavasti yhdistys on jäsenyytenne arvoinen.
Kesästä tulee hyvin arvoituksellinen, koska ei ole tietoa,
kuinka kauan tätä pandemiaa kestää. Seurailkaa yhdistyksen
ilmoittelua sähköpostissa, netissä, facebookissa ja
Puheenjohtaja
lehdessä.
Keijo Karlsson
Iloista mieltä, terveyttä, kevättä ja kesää kaikille!

Mitä palveluja käytät,
mitä kalustoa toivot?
Puheenjohtaja
Keijo Karlsson
040 7486 945, keijo.karlsson@salonseutu.fi

ILMOITA SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI - NOPEUTA TIEDONKULKUA
Kolme
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jäsentä kertoi
käyttämistään
yhdisOmakotiliitto
tiedottaa jäsenilleen
sähköpostitse
muun
tyksen
palveluista.
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teista.
nettisivulla (www.someronomakotiyhdistys.fi) vuoden 2020
Ilmoita sähköpostiosoitteesi liiton toimistoon, niin pysyt
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Mitä palveluja
haluaisit Omakoti
yhdistykseltä?

Jäsen Anita Hallapelto, asuu omakotitalossa Somerolla.
1. Ruohonleikkuupalvelua, itselläni on leikkuukone mutta yhdistys tuo kuulemma omankin leikkurin ja bensat. Lisäksi olen
vuokrannut juhlatelttoja tapahtumiin. Hienosti on palvelu pelannut, talkkarit tulevat pystyttämään ja purkamaan sekä vievät pois.
2. Voin viettää oman vapaa-aikani minulle mieluisalla tavalla
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Vapaa-aikakin on tietysti
rajallista.
Olen
suositellut ja kehunut
omakotiyhdistyksen
jäseniä
ja saimme
vastauksia.
myös
muille
omakotiyhdistyksen
palveluja. jossa on parhailAnna
sinäkin
palautetta vaikka facebookissa,
laan
jossa
voi
voittaa
2h talkkaripalveluja
vastaamalla
nyt äkkiä
osaa
sanoa,
mutta
kiva jos voi vaikuttaa.
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Jäsen Mirja Honkanen, asuu omakotitalossa Somerolla.
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jäsen, Pihatöitä,
Ahola Mauri,
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tekemään.
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Ei Jäsen, Kannisto Minna,
asuu omakotitalossa Somerolla.
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2. Jos en saisi apua muutoin niin liittyisin.
Päätoimittaja: Keijo Karlsson
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Kiiruun talossa ti 3.11.
Salli Lehtinen,
klo 18.15. Sääntömääräiset
Minna Kari-Åberg
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yhteistyökumppaneiden linkkejä.
www.someronomakotiyhdistys.fi
2. Nyt
kun tiedän
yhdistyksestä
voisin liittyä.
Meidät
löytää
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facebookista!
3. En ole koska en tiennyt asiasta.

SYYSKOKOUS

16. huhtikuuta 2021 - N:o 1

16. lokakuuta 2020 - N:o 2
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Ihmiset ihmisinä

Tilaa talkkari töihin

Omakotitalkkari kantaa klapit,
pesee ikkunat ja leikkaa nurmikot
Omakotiyhdistyksellä
on
jälleen riveissään naistalkkari, jota on kaipailtu. Pirkko Nurmi otti tehtävän
vastaan tällä viikolla.
Hän teki 12 vuotta kotisiivoojan työtä Lahden vuosinaan. Asuinpaikka vaihtui
avioliiton myötä Tl. Koskelle ja keväällä Somerolle.
Kotiäitinä hurahti seitsemän vuotta ja siinä sivussa
tuli opiskelluksi musiikkiterapiaakin. Kun tuli aika
hakeutua työmarkkinoille,
työvoimatoimistosta kerrottiin että Somero tarvitsee
kipeästi kotisiivoojan.
- Ai että nautin, kun saan

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

Pirkko
Nurmi
tarttuu
siivouksen
lisäksi
mielellään
myös
piha- ja
puutarhatöihin.

Nurmi Pirkko
0400 280437

Siikjärvi Janne
040 835 7945

Jaalamo Jukka
040 1485 283

Toroi Leo
040 1408 036

Talkkarien työnjohtajana toimii Keijo Karlsson 040 7486 945, varalla Kari
Vesterinen 044 5663 640.
tannus on kotitalousvähennysKaluston vuokraus. TiTilaukset suoraan talkkarien työnumeroihin ma-pe klo 9-15. Työtunnin hinta
kelpoinen.
laukset ma-pe klo 9–15 puh.
10 € + matkakorvaus 43 snt/km. Tuntitaksa kahdesta talkkarista 18 €. TyöTyö tehdään
pääasiassa asi- 040 835 7945. Haku ja nouto
kustannus
on kotitalousvähennyskelpoinen.
akkaan välineillä. Asiakas voi yhdistyksen varikolta, HärkäTalkkarilahjakortti, esim. 10 tuntia työtä 100 €. Antajan tai saajan oltava yhkäyttää yhdistyksen työväli- läntie 116, mieluiten aamu- tai
distyksen jäsen.
neitä, mikäli ne ovat vapaana iltapäivällä kalustohoitajan
Kiinteistöjen
valvontaa.
Tee sopimus omakoti
käynti(esim. lumilinko,
trimmeri,
työajanyhdistyksen
alussa taikanssa
lopussa.
määristä ja tarvittavista töistä.
ruohonleikkuri, pensasleikAsiointiapua.
Asiointiapua
ikäihmisille
ja riskiryhmäläisille
koronarajoikuri, lehtipuhallin).
Vuokra
5 Nurmi
Pirkko 0400
280437
tusten
ajan.
Saajan
oltava
yhdistyksen
jäsen.
Hinta
5
€
matkoineen.
Kattaa
euroa. Työ nopeutuu, ja tunti- Toroi Leo 040 1408 036
Someron alueen.

veloitus pienenee.

Kiinteistönvalvontaa. tee
sopimus omakotiyhdistyksen
kanssa käyntimääristä ja töistä.
Asiointiapua ikäihmisille
ja riskiryhmäläisille koronarajoitusten ajan. Hinta 5 euroa
matkoineen. Kattaa Someron
alueen. Saajan oltava yhdistyksen jäsen.

Jokinen Petri 040 148 5283
Peter Wickström 040 835 7945

Talkkarit avuksi ja telttatalli pystyyn

Petri Jokinen (vas.) aloitti omakotitalkkarina helmikuussa.
Leo Toroin vuoden pesti päättyy toukokuussa. Pirkko Nurmi
tuntee jo kulmakunnat ja paljon ihmisiä kierrettyään talkkarikeikoilla viime syksystä.
Klapit pitäisi kantaa sisään.
Nurmikko
on häärää
leikkaamatta.
Miesporukka
presKuka
auttaisi
ikkunoiden
pesutallin
pystytyksessä
Veijo
sussa?
Iivosen Omakotiyhdistykset
talon pihapiirissä
Härkälässä.
Aurinkoomakotihautarjoavat
ratkaisuksi
rastutti vanhan
telttatallin.
talkkareita,
jotta ikääntyvä
jäUusi suoja
piti asumaan
saada autolle
senistö
pystyisi
mahtalveksi.
dollisimman
pitkään kotona.
Ikämiehenä Iivonen
katsoi parhaaksi kutsua
Someron
avukseenOmakotiyhdistyksen
omakotitalkkarit
ringissä
on kolmestajaviiteen
Janne Siikjärven
Leo
talkkaria.
Talvella
kolToroin. Hän
on riittää
käyttänyt
me,
kesällä tarvitaan
talkkarien
palveluja useampi.
muutaman vuoden.
Talkkarit
palkataan TE-toimistarvitsee
ton-Meikäläinen
tuella.
apua
silloin tällöin.
OmaOmakotitalkkarit
ja kalustokotitalkkarit
ovat helposti
vuokraus
ovat Someron
yhdissaatavissa.
Ainakin palvelut.
meillä
tyksen
käytetyimmät
on käynyt hyvä tuuri, pojat
Lumityöt
ja klapit
työllistivät
ovat
erittäin
ystävällisiä
ja
Leo
Toroita
ja Petrihuolella,
Jokista
tekevät
hommansa
menneenä
talvena. KuusiaitoIivonen kiittelee.
jen leikkaamisesta siirryttiin
keväällä muihin piha- ja puutarhatöihin. Kesämökeilleen
Telttatallin
pystytys sujui
sutjakkaasti Leo
Toroilta ja Janne
Siikjärveltä.

tulevat alkoivat soitella.
Naisasiakkaat ovat vakuuttuneita, että vain nainen osaa
siivota. Pirkko Nurmella
riittää siivouskeikkoja ja ikkunoiden pesua. Toinen naistalkkari on toiveissa.

Someron Omakotiyhdistykseen kuuluu yli 900 jäsentä:
omakoti-, rivitalo-, kerrostaloasukkaita ja vapaa-ajan
asukkaita. Liity sinäkin.

asumisterveys, energia,
jätevesi, piha ja puutarha.
• Talon huoltokirja
• Omakotilehti

Säästät
noKato
kävijäsenmaksun
omakotiyhdistyksen
peasti takaisin käyttämällä
yleisötapahtumissa
koronajäsenetuja.
viruksen
tärväämänä kesänä.
Suunnitelluista tapahtumista
jäivät
toteutumatta
Jäsenen
käytössä: kierrätyskirppis,
Someron avoimet
• Omakotitalkkarien
palpuutarhat,
yhdistyksen infot
velut
Someniemen kesätorilla ja
• Yhdistyksen vuokraEsakalmusiikkiteatteriesitys
kalusto
liolla.
• Sen
Jäsenetuliikkeiden
sijaan pidettiinalenkiinni
nuksetkiittää henkilöä tai
tavasta
• Tapahtumat
ja retket
tahoa
merkittävästä
työstä
somerolaisten
Kun• Maksutontahyväksi.
neuvontaa:
niakirjan
stipendin sai
lakiasiat,jarakentaminen,

Liity netissä:kirjaston
Someron
henomakotiliitto.fi/jaseneksi
kilökunta.
Kirjastonjohtaja
tai ota yhteyttä
Laura
TyysteriSomeron
otti huomionosoituksen
vastaan yhOmakotiyhdistykseen.
distyksen hallituksen kokouksessa
9.6.
Jäsenmaksu
29 euroa.
Paikalliset teatteriseurueet
Monijäseneltä
19 euroa.
joutuivat perumaan esitykToisen
omakotiyhdistyksen
siään. Harvoihin toteutuneisijäsen
voi liittyä
Someronteatin
kuului
Myötätuulen
yhdistykseen
ja halutessaan
terin
evakkonäytelmä
Vieraat
käyttää myös
saappaat,
johonSomeron
yhdistys varjäsenetuja
ja palveluja
asi
20 lippua.
Omakotiväki
istui
katsomossa turvavälein
(omakotitalkkarit,
kalusto2.8.
ja piti esityksestä.
vuokraus,
ym.)

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

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

Yli 900 jäsentä
Kiitosta kirjaston
henkilökunnalle

Talkkarien työnjohtajana toimii Keijo Karlsson 040 748
6945, varalla Kari Vesterinen 044 5663640.
Talkkarilahjakortti, esim. 10
tuntia työtä 100 euroa. Saajan
tai antajan oltava yhdistyksen
jäsen.

Uusi talkkari
Peter Wickström on Someron Omakotiyhdistyksen uusin
omakotitalkkari. Työsuhde alkoi 12. huhtikuuta. Työkenttään tutustuminen alkoi toisen
talkkarin parina pihatöistä, jotka ovat miehelle tuttuja. Hän
on myös yhdistyksen kalustonhoitaja.
- Muutin Helsingistä Somerolle kymmenen vuotta sitten,
kun löysin kivan talon täältä.

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

Uusi talkkari Peter
Wickström
aloitti tällä
viikolla.

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

www.someronomakotiyhdistys.fi
Meidät löytää myös facebookista!

Kaikki tilitoimisto- ja
isännöintipalvelut käytössänne!
Hämeentie 2, 31400 Somero
puh. 0400 905548
www.tili-isannat.fi

