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Tule ja koe itse!

nykyaikainen
lähellä Sinua
henkilökohtainen palvelu
www.saastopankki.fi/someronsp
suorat puhelinnumerot
Joensuuntie 27, 31400 Somero
perinteinen
p. 029 041 2310
aitoa palveluhenkeä
palvelua myös aukioloaikojen ulkopuolella

RENGASMARKET SOMERO
OHRATIE 4 P.02-74 86 390

Kaikki tilitoimisto- ja
isännöintipalvelut käytössänne!
Joensuuntie 31, 31400 Somero
puh. 040-5765428

Pellavakeskus
PELLAVAA JA PALJON MUUTA

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

Someron TasoPesu
Joensuuntie 49, 31400 SOMERO

puh (02) 748 6878, 050 3796351
VALKO- JA KEMIALLISTA PESUA, MATOT, NAHKAJA MOKKAHUOLTO, PÖYTÄLIINAVUOKRAUSTA
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Hyvä lukija
Talvea odotellessa
Niin se on taas aurinkoinen kesä mennyt menojaan ja talvi tekee
tuloaan. Yhdistyksen hallitus aloitti perinteestä poiketen toimintansa jo elokuun lopulla. Hallitus pani merkille, että jäsenistö on
pysynyt uskollisena yhdistykselle. Kokouksessa todettiin 22 uutta
jäsentä liittyneen ja yhden eronneen yhdistyksestä. Jäsenkehitys
on oikean suuntainen.
Yhdistyksen pitkäaikainen tavoite jäsenkehityksessä ylittää 1000
jäsenen raja ei edellekään ole toteutunut. Omakotiliitto ja yhdistys
ovat käynnistäneet kampanjan jossa 1.9.2017 jälkeen liittyvän
jäsenen ei tarvitse maksaa enää vuoden 2017 jäsenmaksua.
Yhdistys on päättänyt palkita oman yhdistyksen parhaiten
menestyneet jäsenhankkijat.
Omakotitalkkaritoiminta on myös keskusteluttanut jäseniä. Valtion
avustusrahojen vähyyden vuoksi emme ole saaneet tarpeeksi
rahaa palkataksemme riittävästi talkkareita. Tavoitteena oli
palkata tälle vuodelle viisi talkkaria mutta saimme vain neljä
puolen vuoden palkkatuella. Pestejä pyritään jatkamaan kaupungin avustuksen tuella vuoden loppuun.
Yhdistys esittäytyi hallituksen voimin Somerniemen kesätorilla
kolme kertaa. Totesimme vapaa-ajan asukkaiden vähäisen
tietämyksen yhdistyksen laajasta lainakalustosta ja omakotitalkkaritoiminnasta.
Kiinnostus jäsenyydestä lisääntyi mainittujen asioiden selkiintyessä
kyselijöille.
Etukäteen muistutuksena, että yhdistyksellä on juhlavuosi 2018.
Yhdistys täyttää silloin 20 vuotta. Toivottavasti silloin saamme
tuhannen jäsenrajan rikki. Kaikki jäsenet nyt aktiivisesti mukaan
jäsenhankintaan. Toivomukseni on, että joka jäsen hankkii uuden
jäsenen.
Puheenjohtaja
Keijo Karlsson
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Miten laitat
talon syyskuntoon?
- Ei niitä syystöitä paljon ole. keskuslämmitys. Eniten työtä
Kellariin lämpö päälle, ja puu- on polttopuista. Meillä on puutarhakalusteet sisälle. Rännit keskuslämmitys. Käyn syksyllä
puhdistan, kun on tarvetta, sa- läpi rännit ja muut, että ne ovat
noo Eero Kallio Sillanpäästä. päällisin puolin ehjät. Tyhjen- Leikkaan nurmikot ja pen- nän kasteluletkut. Laitan ilsasaidat ja muotoilen terijoen- manvaihdon talviasentoon,
saalavat ja tuijat. Lämmityksen käytännössä se tarkoittaa suohyväksi ei tarvitse tehdä mitään, dattimien vaihtoa. Tarkistan ulkun on kaukolämpö. Mökillä kovalot. Sanna (vaimo) tykkää
pitää tehdä puuhommia, että on haravoinnista, kertoo Harjun
poittopuita talvella. Pihan laitan alueella asuva Jarkko Pohjakuntoon mökilläkin, tuumaa ranta.
Pekka Suojoki.
- Ikkunat pestään
ulkopuolelta. Ränneistä pitää ottaa roskat
pois. Puutarhakalusteet puhdistetaan ja
kannetaan
sisään.
Leila pesee kukkapurkitkin, Kirkonmäellä asuva Tauno
Kalliola kertoo omista ja vaimonsa Leilan
syystöistä. Perennat ja
nurmikko on syyslannoitettu. Hiekkaa on
varattuna liukkautta Omenapuiden suojaaminen jäniksiltä
kuuluu Jarkko Pohjarannan syystöivarten.
- Meillä on puu- hin kotipihassa.

Someron Omakotiyhdistys

TOIMINTAKALENTERI
Suomi 100 – kavalkadi monitoimitalossa
la 7.10 klo 19 ja su 8.10. klo 15.
Omakotiyhdistys osallistuu keräämällä tuoleja (mahdollisesti jonkun pöytäryhmänkin)) monitoimitalon aulaan.
Syyskokous ti 7.11. klo 18 Torituvassa

Someron Omakotiyhdistys ry

SYYSKOKOUS

ti 7.11. klo 18 Torituvassa
Sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Hallitus

Hyödynnä
jäsenetuja
Someron Omakotiyhdistys on hankkinut jäsenilleen rahanarvoisia etuja paikallisista jäsenetuliikkeistä.
Näytä jäsenkorttiasi ja hyödy
Paikalliset
jäsenetuliikkeet:
Arvo Virtanen Oy
Annen Kukka ja koti
Jalka- ja suolahoitola Salkkari
Kaihdin-Lehtonen
Kylätalkkari T:mi Teppo Salo
Maanrakennusliike
Markku Malin
Paljeovi ja Kaihdintuote
Parturi-kampaamo Fiorina
Putki-Saarinen Ky
K-Rauta
RP-Elementti
Somerikkuna
Someron Autocenter
Someron
Asuntokeskus Oy LKV

Someron Kello- ja Kihla-aitta
Someron Keilahalli
Someron Konevuokraamo
Someron Sähkö ja Kone
Vesijohtoliike Veljekset Tammi
Vilart-lämpöpumput
Muut paikalliset
yhteistyökumppanit:
Lähitapiola
Jussin Baari
Piirinuohooja Pertti Mikkonen
Lounea
Someron Autokoulu
Lounaismaan Osuuspankki
Someron Säästöpankki
UNIRA/Risto Almonkari
Metsäpalvelu T:mi Tyni

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

www.someronomakotiyhdistys .fi
www.facebook.com/someronomakotiyhdistys
SOMERON OMAKOTIYHDISTYS RY:N JÄSENLEHTI
Päätoimittaja: Keijo Karlsson Toimittaja: Salli Lehtinen
Painopaikka: Salon Lehtitehdas, Salo

Tallinnan joulutori pe-su 1 - 3.12.
Teatteriretki helmi-maaliskuussa
Tietoja löytyy myös yhdistyksen www-sivuilta:
www.somero.net/omakotiyhdistys
www.facebook.com/someronomakotiyhdistys
Seuraa ilmoittelua myös Somero-lehdessä

Omakotiyhdistyksen
joulumatka Tallinnaan 1.-3.12.
Lähtö Someron torilta pe 1.12. noin klo 18.30.
Ensimmäinen yö laivassa.
La 2.12. aamupala maissa Kochi aidad:ssa.
Käynti myös KGB-kahvilassa, jossa neuvostotyylinen
ruokailu ja huumoriesitys. Toinen yö hotelli Olumpiassa.
Su 3.12. aamiainen hotellissa, jonka jälkeen vapaata
aikaa, ellei muuta ole sovittu. Laiva lähtee klo 16.30,
Helsinkiin saavutaan noin klo 19.
Hinta 215 euroa (edellyttää väh. 30 osallistujaa).
sis. laivamatkat, hotellimajoituksen sekä matkat
Somerolta Helsinkiin ja takaisin. Linja-auto
käytössä koko matkan ajan.
KGB-kahvilan ruokailusta ja esityksestä
40 euron lisämaksu.
Tervetuloa mukaan!
Ilmoittautumiset 30.10 mennessä Kari Vesterinen 044 566 4640

LIITY JÄSENEKSI

LOPPUVUOSI ILMAISEKSI
Omakotiliitto järjestää 1.9.-31.12. jäsenkampanjan.
Kampanjan aikana liittyneet pääsevät hyödyntämän
jäsenedut, mutta jäsenmaksu peritään vasta
vuodelta 2018. Someron yhdistyksen jäsenmaksu on
25 euroa vuodessa.
Liittyminen käy kätevästi verkossa
www.omakotiliitto.fi tai soittamalla liittoon
09 680 3710 tai täyttämällä ja postittamalla
liittymislomake. Lomakkeita saa yhdistyksen
hallituksen jäseniltä ja talkkareilta.
Someron yhdistyksen jäsenmäärä on kehittynyt
suotuisasti . Elokuun lopussa jäseniä oli 961. Vauhtia
lisätään jäsenhankintakilpailulla. Hanki uusi jäsen, ja
ilmoita samalla jäsenhankkijan numero, jos tiedät sen.
Eniten uusia jäseniä hankkinut palkitaan 50 euron
lahjakortilla voittajan valitsemaan jäsenetuliikkeeseen.
Kaikkien jäsenhankkijoiden kesken arvotaan myös
50 euron lahjakortti.

Vuokrakalustoa kodin ja
puutarhan töihin
Kodin ja puutarhan hoidossa
tarvitaan erilaisia koneita ja laitteita.
Kannattaa kokeilla vuokraamista.
Someron Omakotiyhdistys
lainaa välineistöä jäsenilleen
edullista vuorokausivuokraa
vastaan.
Laite on palautettava takaisin ehjänä ja puhtaana. Mikä
se on palautettaessa likainen
tai rikki, veloitetaan tarvittavat
kustannukset vuokran lisäksi.
Yhdistyksen varasto sijaitsee
Harjun kivimakasiinissa (Härkäläntie 116)
Omakotitalkkari luovuttaa
laitteen ennakkotilaajalle mape klo 14-15 tai sopimuksen
mukaan.
Varaukset:
Omakotitalkkari 040-835 7945.
(Varalla Keijo Karlsson
040-748 6945)
Laite/vuorokausivuokra
Höyrypuhdistin-imuri 

20€

Juhlateltta, valkoinen,
koko 8 x 4m, ( 3kpl) 
35€/kpl*
*Omakotitalkkari toimittaa juhlateltan
paikalle, valvoo pystytystä ja purkua
sekä kuljettaa pois. Talkkarin tuntiveloitus 8€ + matkakorvaus 41 snt/km.
Jyrsin 
Kalkin-/apulannan leivitin
Klapikone (2 kpl)

20€
5€
20€

Kuomullinen peräkärry (2 kpl)
30€/kpl
Lehtipuhallin (2kpl)
5€/kpl
Maaliruisku (sähkö)
5€
Nurmikkojyrä 	
10€
Nurmikkotrimmeri (2 kpl) 
15€/kpl
Nurmikon pintailmaaja 
20€
Oksasilppuri20e
Pensasleikkuri 
5€
Vesikourun puhdistin
(vesiliitännällä)

5€
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Linnunpönttöjä, kierrätystä, kulttuuririentoja
Yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys ovat olleet pinnalla
omakotiyhdistyksen tapahtumissa. Jäsenistö on osallistunut kiitettävästi.
Vuosi 2017 lähti käyntiin
teatteriristeilyllä. Kuntapaneelin aika tuli maaliskuussa.
Yhdistys osallistui vaalipaneelin järjestämiseen Someron
kirjaston, Somero-lehden ja
Someron Kulttuurin kanssa.
Puolueet vastasivat kysymyksiin, joita yleisö oli jättänyt ennakkoon. Markku Kankare
luotsasi keskustelut. Paikalla
oli lähes sata henkeä.
Vasarat paukkuivat linnunpönttötalkoissa K-Raudan kevätpäivillä 1.4. Kauppa tarjosi
raaka-aineet, omakotiyhdistyksen talkoolaiset sahasivat
laudat määrämittaisiksi ja
kävijät alle kouluikäisistä eläkeläisiin ahkeroivat pönttöjä.
Uusia asumuksia linnuille valmistui 40. Työn tuloksia oli
mahdollisuus ilmoittaa television Miljoona linnunpönttöä

–kampanjaan.
Yhdistyksen kevätkokous
täydensi hallitusta uudella jäsenellä. Kari Vesterinen jatkaa eroa pyytäneen Eila Salosen paikalla hallituksessa.
Hevonkakkaa haettiin innolla kotipuutarhoihin Someron Hevosharrrastekeskuksesta 7. toukokuuta. Kotipuutarhurit tietävät, että hevosenlanta on mitä parhainta ainetta
kukkapenkkeihin, marjapensaille, omenapuille ja muille
kasveille. Tallilla oli autoja
jonoksi asti, kun ihmiset tulivat noutamaan maksutonta
lannoitetta peräkärryihin ja
säkkeihin. Omakotiyhdistykseltä sai lapiointiapua. Muutaman tunnin aikana autokuntia
kävi parikymmentä ja väkeä
poikkesi paikalla viitisenkymmentä.
Omakotiyhdistyksen kierrästyskirppis kutsui jälleen
Someron torille valtakunnallisen siivouspäivän tienoilla
20.5. Kotinurkista oli löytynyt

hyväkuntoista tavaraa, jota
oli tarjolla takakonteista, peräkärryistä ja myyntipöydiltä.
Myyjiä oli kolmisenkymmentä. Totuttuun tapaan paikalla
oli myös peräkärry, johon voi
jättää poistotekstiilejä. Yhdistys toimitti ne Forssan Texvexiin. Kärry tuli ääriään myöten
täyteen.
Avoimet puutarhat –päivää
tiedetään odottaa Somerolla.
Kiinnostus lisääntyy vuosi
vuodelta. Yleisö pääsi tutustumaan 2. heinäkuuta yhteen Puutarhaliiton ja neljään
Omakotiyhdistyksen kohteeseen. Puutarhaliiton kohde
oli Villa Rosan ruusupuutarha Pajulassa. Omakotiyhdistyksen luettelossa oli kaksi
vanhaa maalaistalon pihaa ja
kaksi omakotipihaa. Omistajien vieraskirjojen perusteella
kävijöitä oli 200 puutarhaa
kohden. Omakotiyhdistys
kiittää Liisa ja Pentti Virtaperkoa, Anitta ja Väinö
Halla-ahoa, Marja-Leena
ja Kari Romua ja Kaisa

Korvenojaa vastaanotosta ja
esittelystä. Kiitos myös Leeni
Tiirakarille asiantuntevasta
ja innostuneesta panoksesta
puutarhojen etsinnässä.
Esakallion Badding-musiikkinäytelmä oli yleisö-ja
arvostelumenestys. Omakotiyhdistys varasi 40 lippua
jäsentalouksille sunnuntain
23.7. iltapäivänäytökseen.
Lipun lunastaneille yhdistys
tarjosi leivoskahvit väliajalla.
Esitys oli kehujensa arvoinen.
Vuoden
loppupuolella
yhdistys kantaa kortensa kekoon Suomi 100-kavalkadin
hyväksi ja kerää somerolaisilta tuoleja eri vuosikymmeniltä
näytösten ajaksi monitoimitaloon. Tapahtuma on 7.-8. lokakuuta.

Alppiruusut kukoistivat Marja-Leena ja Kari Romun omakotipuutarhassa Ihamäessä. Pihapolku vei mökille, kesäkeittiöön ja tekolammelle.

Kaikki kiinnostuneet jäsenet ovat tervetulleita syyskokoukseen. Marraskuun lopussa käydään vielä ihailemassa
Tallinnan joulutoria.

Pengerrykset ovat tyypillisiä Anitta ja Väinö Halla-ahon
omakotipuutarhalle Rautelan harjulla.
Mia Raivikko, tyttärensä Meri Alhoranta ja Marita ja Matti
Pomppu ihailivat Kaisa Korvenojan betonihärkää Korvenojan puutarhassa Terttiläntien varressa.

Omakotiyhdistyksen kierrätyskirppis siivouspäivän tienoilla on jo traditio. Myyntipisteistä voi tehdä löytöjä edullisesti.

Liisa ja Pentti Virtaperkon pihapiirissä Jaatilassa on vanhan maalaispihan harmoniaa.

Kukat, pensaat ja hedelmäpuut pitävät hevonkakasta, jota kotipuutarhurit voivat noutaa maksutta toukokuisena
sunnuntaian. Peräkärryllä varustettuja autoja oli välillä
jonoksi asti Hevosharrastekeskuksen tallin takana.

Tuolitkin kertovat elämästä Suomessa
Suomi 100 –juhlakavalkadi marssittaa monitoimitalon estradille
kymmeniä eri taiteenalojen esiintyjiä Somerolta ja lähialueelta 7. ja 8.10.
Näytelmällinen kavalkadi on itsenäisyyden juhlavuoden
päätapahtuma Somerolla.
Esitykset lauantaina 7.10. klo 19 ja sunnuntaina 8.10. klo 15.
Vapaa pääsy.
Suomi 100 –juhlakavalkadi marssittaa
monitoimitalon estradille kymmeniä
eri taiteenalojen esiintyjiä Somerolta
ja lähialueelta 7. ja 8.10.
Näytelmällinen kavalkadi on itsenäisyyden juhlavuoden päätapahtuma
Somerolla.
Esityksissä käydään läpi itsenäisen Suomen historiaa vuosikymmenittäin. Käsikirjoituksesta vastaa Kaija Parko. Mittavaa yhteistyötä vaatineen tapahtuman
organisoi Someron Kulttuuri ry.
Someron Omakotiyhdistys kantaa
kortensa kekoon ja kerää kodeista
tuoleja näytille monitoimitalon aulaan
juhlakavalkadin ajaksi.
Katso ympärillesi kotona. Onko sinulla tuoli tai tuoleja, jotka muistuttavat
Suomen vaiheista: tsaarin ajasta, sotavuosista, jälleenrakennuksesta, nousukaudesta, lamasta tai 2010-luvusta.

Omakotiyhdistys hoitaa
tuolien haun kotoa
torstaina 5.10. Tuolit
palautetaan sunnuntaiiltana 8.10. tai
maanantaina 9.10.
Jos niin haluat, voit
tuoda itse tuolisi monitoimitalolle torstaina ja
viedä pois sunnuntain
esityksen jälkeen.
Laita tuolin mukaan lappu, jossa on
omistajan nimi ja tieto, miltä vuosikymmeneltä tuoli on peräisin.
Ilmoita tuolista tai tuoleista:
Juhani Keihäs
040 835 7945 (ma-pe klo 9-15)
Keijo Karlsson
040 7486 945
keijo.karlsson@salonseutu.fi

Heli Eloranta auttoi lapsiaan Patrick (vas.), Henrica ja
Carita Tuomelaa linnunpöntön teossa. Pönttö oli tarkoitus
ripustaa kotipihan puuhun.

Talkkareita töissä läpi syksyn
Someron Omakotiyhdistys
pystyi pitämän neljä talkkaria
läpi kesän, vaikka valtio puolitti palkkatukia. Yhdistys paikkasi vajeen omista varoistaan.
- Viideskin talkkari olisi
ollut tarpeen kesäsesongin
aikaan, mutta palkkatukirahojen niukkuuden takia emme onnistuneet. Käyttäjiltä
tuli palautetta, että apu olisi

ollut tarpeen. Kaikki eivät
saanet talkkaria kotiinsa ainakaan haluamaansa aikaan,
puheenjohtaja Keijo Karlsson
pahoittelee.
Neljä talkkaria jatkaa syyskuun loppuun. Kahden työsuhde jatkuu tammikuun loppuun. Ainakin kolmas talkkari
pyritään myös palkkaamaan.
Kaupungilta on haettu avustusta puuttuvaan palkkatu-

TILAA TALKKARI AVUKSI
Juhani 040 835 7945
Janne 040 140 8035

Elina 040 140 8036
Anne 040 148 5283

Talkkari on tilattavissa maanantaista perjantaihin klo 9-15.
Työtunti maksaa 8€. Lisäksi peritään matkakorvaus yhdistyksen
varastolta työkohteeseen, kilometrikorvaus 41 snt/km.
Yhteiskorvaus kahdesta talkkarista 14€/t.
Talkkari voi käydä myös ennalta tutustumassa työkohteeseen.
Tutustumiskäynnistä peritään normaali matkakorvaus 41 snt/km.
Työkustannus on kotitalousvähennyskelpoinen.
Vapaa-ajan asukas: Liity jäseneks. Muodosta kimppa naapurien kanssa ja palkkaa talkkari pitämään huolta loma-asunnostasi.
Talkkarien työnjohtajana toimii Keijo Karlsson 040-748 6945,
sähköposti:keijo.karlsson@salonseutu.fi

keen. Ensi vuonna on jälleen
käytettävissä normaali valtion
palkkatuki.
Omakotitalkkari on Someron Omakotiyhdistyksen
jäsenpalvelu, joka on yhdistysten jäsenten käytettävissä. Ikääntyneet ihmiset ovat
etusijalla, jotta he pystyisivät
asumaan mahdollisimman
pitkään kotona.

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 antajan pitää olla
Someron Omakotiyhdistyksen jäsen
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Someron
Konevuokraamo

METALLITIE 6

31400 SOMERO

02-7487 388
050 5341 721

puh. 040 5888 641, 040 7669 419
Avoinna ma-pe 9.00-17.00, la 9.00-13.00
www. putkiasennuslindstrom.com

69€
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k
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Palvelupiste

VIRTASEN

ÖLJYMAALIT

ikkunat ovet
portaat
kaikki lasialan palvelut

Kysy lisää!

SOMERIKKUNA OY

Metallitie 5, 31400 SOMERO

Puh. (02)
748 7242
tai 0400 114 824
Seppo
Mäkitalo

Metallitie 5, 31400 Somero • Puh. (02) 7487 242
• Fax (02) 7488 474
mail@somerikkuna.net • www.somerikkuna.net
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Paljeovi ja Kaihdintuote

Harjun Hallitie 4, Somero. P. 02-748 6406
Myymälä avoinna ark. 8–16

www.paljeovi.fi

Markiisit

Rulla- ja sälekaihtimet

Taiteovet

Mittaus- ja asennuspalvelu

Ohratie 2, 31400 Somero
www.uusiokuori.fi

-myös varaosat ja tarvikkeet

Lounas

SOMERON AUTOPELTI
JA MAALAAMO

hinta 8.80

Rypsitie 3, Somero ☎ (02) 748 8278

ma-pe klo 10.30-15.00
HUOLTO- JA VARAOSAPALVELU

• Salo • Somero • Kaarina

• SALO, Joensuunkatu 5 (02) 7211 400
• SOMERO, Ruunalantie 5 (02) 7489 300
• KAARINA, Hallimestarinkatu 4 (02) 7211 500

Rantatie 2

www.someronseurahuone.fi

Valmistamme rautarakenteita
Ismo Mäkitalo
Metallitie 2
31400 Somero

Auto 0400-781635
Telefax 02-7487416
ismo.makitalo@suomi24.fi

Pohjolan oloihin korkealaatuiset

ilmalämpöpumput

Markku Peltola

Pohjolan
oloihinkorkealaatuiset
korkealaatuiset
Pohjolan
oloihin

Viljatie 4
31400 Somero
044 971 5610 & 02 748 5077

ilmalämpöpumput
ilmalämpöpumput

someron.autopalvelu@gmail.com

• Aamiainen
klo 5.00- 9.00
• Lounas ma-pe
klo 10.30-14.00
• Keittolounas ma-la klo 10.30-14.00

- Kolarikorjaukset
- 4-pyöräsuuntaus

Muista varata pikkujoulut!
Someron Seurahuone
027488338, 0407488380, 0407488325
someronseurahuone@gmail.com

Someron Autopalvelu

- Maalaukset
- Ruostevauriot

• Kahvio
• Pitopalvelu
• Kokoustilat
AV-laitteilla

Myy
asentaa:
Myy
jajaasentaa:

VESIJOHTOLIIKE

VESIJOHTOLIIKE

VELJEKSET TAMMI
VELJEKSET
TAMMI
VESIJOHTOLIIKE
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

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

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

SOMERON
KEILAHALLI
PALVELEE
KOKO KESÄN !
- Avoinna Ti-La klo 14-20
Parturi-kampaamo,
solarium
- Ravintolassa herkullinen kesämenu
EDULLINEN KESÄN KYMPPIKORTTI NYT MYYNNISSÄ:
sis.10tuntia keilailua+kengät.
Kaikkien kortin
ostaneiden kesken
€
Avoinna sopimuksen
mukaan
arvotaan
laadukas
Joensuuntie 26, Somero,
p. 044 780arvo
0101n.300€
KEILAPALLO
Eläkeläiset ja opiskelijat 110€.
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Voimassa 8.6.-30.8.15

Hieroja
Seppo Hurmerinta
puh. 040-556 0452

1kortti = 1arpa

Kesäkisa pyörii koko kesän !

