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PIENEMPI KUORMAPIENEMPI KUORMA
MAAPALLOLLE.

KERROSTALO VOI PAINAA 3000 
TONNIA. MEIDÄN AVULLAMME SE ON

www.lassila-tikanoja.fi
 JÄTEHUOLTO JA KIERRÄTYS  KIINTEISTÖHUOLTO JA -TEKNIIKKA  VAHINKOSANEERAUS  
 VIEMÄRIHUOLTO JA -REMONTOINTI  SIIVOUS JA TUKIPALVELUT

L&T on kiinteistöpalvelujen monitaituri, joka pitää 
kaikissa töissä kiinni materiaali- ja energiatehok-
kuudesta. Aina löytyy keinoja säästää ympäristöä 
ja selvää rahaa.

Saat samalta tekijältä kaikki palvelut kiinteistöille 
ja niiden käyttäjille – jätehuollosta pihanhoitoon 
ja siivouksesta viemäriremonttiin.

Kysy lisää monipuolisista palveluistamme!

www.saastopankki.fi/someronsp 

Joensuuntie 27, 31400 Somero 
p. 029 041 2310

Vauhtia  
ja hyviä tuloksia,

kun pankkiasiat  
ovat osaavissa  

käsissä.

www.facebook.com/someronsp

Tykkää 
    meistä

SOMERO

LOUNAS

Fresto tarjoaa maistuvaa 
ja laadukasta arkiruokaa, 
mukavassa ja siistissä ym-
päristössä, hyvän palve-
lun ja hymyn saattelema-
na, järkihinnalla.

Fresto Somero, Turuntie 2, 
31400 Somero Puh. 02 728 8500

ELÄKELÄISET 
saavat joka päivä
noutopöydän 
TARJOUSHINTAAN!

Fresto tarjoaa 
myös joka päivä paikan päällä 
tuoretta itse leivottua leipää sekä 
suolaisia ja makeita herkkuja. 

SEURAA 
meitä myös 
FACEBOOKISSA!
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Someron Liikunta -lehti 
JULKAISIJA: Someron Liikunta ry jäsenjärjestöineen

VASTAAVA TOIMITTAJA: Veera Hälli

PAINOS: 5000 kpl

PAINOPAIKKA: Sälekarin Kirjapaino Oy

KANNEN KUVA: Sauli Kaipainen

ISSN 2323-4954

ILMOITUSMYYNTI: Someron Esa, Someron Voima, 

Someron Pallo Lentopallo, Someron Syke, Sobudo, 

Somerniemen Veikot, Someron Liikunta, SB Somero

LEHDEN AINEISTOT: veera.halli@somero.fi

Pääkirjoitus

Suomalaisten peruskouluikäisten 
lasten liikkumattomuus on mei-

dän kaikkien haaste. Vain neljännes 
koululaisista liikkuu reippaasti tun-
nin päivässä, mutta ruudun ääressä 
yli kaksi tuntia päivässä viettää kol-
me neljästä. Tietokoneet, pelikon-
solit ja älypuhelimet ovat todellisia 
aikasyöppöjä. Koulun henkilökunnan 
tyypillisin kommentti on –Meillä on 
paljon liikkuvia ja liikkumattomia, 
keskinkertaisesti liikkuvien oppilaiden 
joukko on lähes kadonnut. 

Liikkumattomuus -ongelman rat-

kaisemiseksi tarvitaan yhteistä, uut-
ta ajattelutapaa, niin koulussa kuin 
kotona. Koulumatkat omin voimin, 
aktiiviset välitunnit, harrastustoimin-
ta osana koulupäivää tarjoavat osalle 
oppilaista päivän ainoat liikuntahet-
ket. Ne tulisi hyödyntää jokainen 
koulupäivä. Tutkimustuloksissa on 
jo vahvaa näyttöä liikkumisen ja op-
pimisen välisistä yhteyksistä. Liikku-
minen aktivoi suurempaa osaa meidän 
aivoalueista ja tämän vuoksi helpottaa 
myös itse oppimista. Eli harrastustoi-
minta aamulla tai omin voimin kuljet-
tu koulumatka onkin koululaisen etu, 

Koulupäivän aikaisella liikkumisella  
on suurin merkitys vähiten liikkuville oppilaille

kun ajattelemme hänen oppimistaan 
koulupäivän aikana tai keskittymis-
tään läksyihin kotona koulupäivän jäl-
keen. Viime aikoina on virinnyt paljon 
keskustelua heikentyneistä oppimis-
tuloksista, liikkumisen lisääminen on 
varmasti myös yksi ratkaisu tähän.  

Uudella toimintakulttuurilla lisää 
viihtyvyyttä, yhteisöllisyyttä ja 
osallisuutta

Liikkuva koulu -ohjelman keskeisenä 
sisältönä on aktiivisempi ja viihtyi-
sämpi koulupäivä. Tavoitteeseen py-

ritään lähtemällä 
koulun henkilö-
kunnan omista 
lähtökohdista ja 
tavoitteenasette-
luista huomioiden 
olemassa olevat 
normit, koulun 
perustehtävä ja  
sitä ohjaavat lait, 
säädökset ja re-
surssit.

Liikuntatunnit ovat yksi osa 
liikkuvampaa koulupäivää

Liikkuvassa koulussa lähdetään liik-
keelle koulun arkipäivän realiteeteis-
ta, olosuhteista ja ihmisistä. Koulun 
toimintakulttuurin muutosta ei pysty 
tekemään kukaan ulkopuolinen, mut-
ta kokemuksia toimivista käytänteistä 
on jo paljon saatavilla. Koulun muu-
tos aktiiviseen toimintakulttuuriin on 
prosessi, jossa arkipäivän toiminta on 
keskeisin painopiste. Koulupäivän ra-
kenne, oppilaiden ohjaama välitun-
titoiminta, välituntivälineet, harras-
tustoiminta, koulun henkilökunnan 

osaaminen, olosuhteiden kehittämi-
nen sisällä ja ulkona, liikuntatunnit 
eri koulupäivinä jne. Liikkuva koulu 
–ohjelman sisällöllisiksi kärjiksi on 
valittu fyysinen aktiivisuus ja istumi-
sen tauottaminen. Oppiminen, joka 
on koulun ydintehtävä, mutta jota 
tarkastellaan laaja-alaisena, koko-
naisvaltaisena oppimisympäristössä 
tapahtuvana yksilön ja yhteisön toi-
minnallisena prosessina sekä osalli-
suus, joka yhdistää oppilaan aktiivi-
sen roolin, oppimisen sekä fyysisen 
aktiivisuuden.

Tukea matkalle  
Liikkuvaksi kouluksi 

Lounais-Suomen 310:sta peruskoulus-
ta, 170 on jo rekisteröinyt Liikkuvaksi 
kouluksi ja lähtenyt kehittämään kou-
lunsa toimintakulttuuria aktiivisem-
maksi. Someron koulut eivät vielä ole 
rekisteröityneet ja tehneet päätöstä 
tälle matkalle lähtemisestä. Matkalle 
Liikkuvaksi kouluksi lähtiessään kou-
lutoimijat saavat halutessaan omaan 
kouluunsa ulkopuolisen ”vetäjän” 
liikunnan aluejärjestöstä, ilmaiseksi. 
Tämän tavoitteena on helpottaa liik-
keelle lähtöä. Lisäksi kunnat voivat 
hakea tukea liikkuvamman koulu-
päivän, harrastustoiminnan sekä olo-
suhteiden kehittämiseen hallituksen 
kärkihankkeesta, johon on osoitettu 
rahoitusta 21 milj. euroa kolmelle 
vuodelle. 

Karita Toivonen
kehittämispäällikkö

Lounais-Suomen Liikunta ja 
Urheilu ry
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Näemme ihmisen linssien takana.

Someron
Optiikka

Joensuuntie 31 • puh. (02) 748 6133 • www.someronoptiikka.net

Kanna 
ylpeänä 
brändiäsi.

*

www.promopaja.fi 

Mainostekstiilit
Liikelahjat

Mainoslahjat
Työvaatteet

jussi.tapio@promopaja.fi    040 503 4679

työ 040 530 4416
Joensuuntie 5, Somero

Kattavat korjaamo- ja varaosapalvelut Somerolla

Tehdastie 5, Somero

Kirvesmies- ja saneeraustyöt

Rakennuspalvelu
Janne koski

somero
040 565 1809

TIENSUUN
PUUTARHA

Hannu Tiensuu
31520 PITKÄJÄRVI

0400 783 661

T:MI TEKA-PARKETTI
TENHO KAKKO
•parkettien myynti asennettuna

•uusien ja vanhojen lattioiden hionnat ja lakkaukset
Antintie 31, 31400 Somero

P. (02) 748 8580, 0400 531 168 • www.tekaparketti.fi

Maalausliike
J. & J. kasvinen oY

Rakennusmaalaukset, remontit, laatoitukset
Puh. (02) 748 3000, (02) 748 3013, 044 517 1411, 

044 514 4403



                                  SOMERON SYKE JUMPAT / KESÄ 2016 (23.5.-14.8.2016) 
 
 
 
  

Kaikkiin lasten kesän tapahtumiin ilmoittauduttava sähköisesti Sykkeen nettisivuilla  
(www.someronsyke.fi) olevan linkin kautta. Kuhunkin ryhmään otetaan enintään 30 lasta. 
Ryhmä alkaa, mikäli 23.5. mennessä on ko. ryhmässä vähintään 10 ilmoittautunutta. 

JÄSENMAKSUT: Aikuisten kaikki kesäjumpat sisältyvät kevätkauden aikuisten jäsenmaksuun (kevät-kesä 80e, 
ilmoittautuminen nettisivuiltamme). Voimassa oleva jäsenkortti on pidettävä aina mukana jumpissa. 
KERTAMAKSU: 8e. Maksetaan jumpassa ohjaajalle. Ei vaadi ennakkoilmoittautumista. 
Pidätämme oikeudet jumppa- ja ohjaajamuutoksiin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LASTEN KESÄJUMPAT (3-6v.) 6.6.- 7.8. torstaisin Joensuun koululla klo 18-19. Hinta 20e. 
 
ALAKOULUIKÄISTEN TANSSI JA TEMPPUILE 
ma 13.6., ke 15.6., ma 20.6. ja ke 22.6. Joensuun koululla klo 13-14:30 
Jumpassa tanssitaan, leikitään ja temppuillaan eri telineillä. Lopussa rauhoitutaan venyttelemään. Nautitaan kesällä 
liikkumisesta ja pidetään hauskaa. Hinta 20e. Ohjaajina Sanni Ojala, Linnea Heinonen ja Adelina Frankberg. 
 
ALAKOULUIKÄISTEN LOMAPALLOILU 
ma 20.6., ke 22.6., ma 27.6. ja ke 29.6. Joensuun koululla klo 13-14:30 
Lomapalloilun tarkoituksena on tarjota alakoululaisille mielekästä tekemistä palloilun merkeissä! Tunneilla pelaillaan, 
hiotaan jo opittuja taitoja, pidetään hauskaa ja oppitaan jotain uuttakin! Kurssille voivat tulla vasta-alkajat tai jo 
jotain lajia harrastavat. Hinta 20e. Ohjaajina Jani Mäenpää, Kalle Haalijoki ja Mikko Haalijoki. 

JOENSUUN KOULU KIIRUUNPUISTO / URHEILUKENTTÄ 
 

JOENSUUN KOULU 

Tiistai Keskiviikko Torstai 

TOUKOKUU 23.5.-5.6. 

LIIKKUVUUTTA JA 
LIHASVOIMAA 
klo 18-19 / Satu Kapilo 
BODYPUMP 
klo 19-20 / Sari Koivisto 
BODYPUMP- tunneille max 
19hlöä! Paikat täytetään 
tulojärjestyksessä 

KIIRUUNPUISTO 
PUISTOASAHI  
klo 19-19:45 / Outi Kerko, Karoliina Käkönen 

BODYCOMBAT 
klo 18-19 / Vaihtuva ohjaaja 
FOAMROLLER  
klo 19-20 / Sari Majuri 
FoamRoller- tunnille oma rulla! 
(Sykkeellä on 10 rullaa 
jumppaajille.) 

KESÄKUU 6.6.-19.6. 

BODYPUMP 
klo 18-19 / Sari Koivisto 
ZUMBA-SPECIAL 
Klo 19-20 / Minna Kauppinen 

URHEILUKENTTÄ 
AAMUTREENI 
klo 6-6:45 / Sari Majuri 
Oma kahvakuula mukaan!  
KIIRUUNPUISTO 
PUISTOASAHI  
klo 19-19:45 / Outi Kerko, Karoliina Käkönen 

LASTEN KESÄJUMPPA 
klo 18-19 / Eva-Stina, Mirka, Alma 
KUNTOJUMPPA 
klo 18-19 / Vaihtuva ohjaaja 
HIIT 
klo 19-19:30 / Anna Helenius 
CORE 45 
klo 19:30-20:15 / Sari Koivisto 

KESÄKUU 20.6.-30.6.                                                                               HUOM! To 23.6 ei ole jumppia! 

KIINTEYTYS 
klo 18-19 / Karoliina Käkönen 
FOAMROLLER  
klo 19-20 / Sari Majuri 
 

URHEILUKENTTÄ 
AAMUTREENI 
Klo 6-6:45 / Sari Majuri 
KIIRUUNPUISTO 
PUISTOASAHI  
klo 19-19:45 / Outi Kerko,Karoliina Käkönen 

LASTEN KESÄJUMPPA 
klo 18-19 / Sini, Salla 
BODYPUMP 
klo 18-19 / Julia Murtolahti 
SH’ BAM 
klo 19-20 / Janika Helenius 

HEINÄKUU 4.7.-24.7. 

BODYCOMBAT 
klo 18-19 / Petra Sihvonen-Hovila 
HIIT 
klo 19-19:30 / Mira Teräväinen  
CORE45 
klo 19:30-20:15 / Mira Teräväinen 

 
 
 

URHEILUKENTTÄ 
AAMUTREENI 
klo 6-6:45 / Sari Majuri 

LASTEN KESÄJUMPPA 
klo 18-19 / Eva-Stina, Johanna 
BODYPUMP 
klo 18-19 / Julia Murtolahti  
ZUMBA-SPECIAL 
klo 19-20 / Minna Kauppinen 

HEINÄKUU 25.7.-14.8.  

BODYPUMP 
klo 18-19 / Sari Koivisto 
CORE 45 
klo 19-19:45 / Sari Koivisto 

 LASTEN KESÄJUMPPA (11.8. ei ole!) 
klo 18-19 / Sanni, Ottilia 
BODYCOMBAT 
klo 18-19 / Petra Sihvonen-Hovila 
SH’BAM 
klo 19-20 / Janika Helenius 
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• sälekaihtimet  • parvekekaihtimet
• pimennysrullaverhot  • markiisit
www.kaihdinlehtonen.fi  |  p. 02 748 5814 | 040 564 8946
Jaatilantie 113, 31400 SOMERO  |  info@kaihdinlehtonen.fi

Rakennuspeltityöt
konesaumakatot
sadevesijärjestelmät
kattoturvatuotteet
peltilistat (max 6m)

Ilmastointityöt
asennukset
tarvikemyynti
iv-mittaukset

Rauta- ja Peltineliö Oy
Lummetie 5
31400 Somero

p.02-7485 929    www.rautajapeltinelio.fi

Autoilija 
Jussi Aaltonen

Somero 
P. 040 593 6237

• kuljetukset umpikoriautolla kantavuus 8000 kg
• kokosivuaukeava 7,5 m
• sisäkorkeus 2.60 m, leveys 2.45 m
• perälautanostin

Someron Huoltomestarit
Sähköasennus/urakointi

Ilmalämpöpumput

Kari Laine
0400 533 865

HÄNNINEN YHTIÖT
Puh. 050 515 1082

SOMERON HAUTAKIVIHUOLTO
HELLSTÉN AY

PAPPILANTIE 30, 31400 SOMERO 
Puh. (02) 748 5228

I-METALLI
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Katso lisää op.fi/lounaismaa

Omistaja-asiakkaana 
omistat palan pankistasi!
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Täysin uusi harrastus lapsille  
ja nuorille - FREEGYM!
 
Maistuisiko lapselle tai nuorelle voimistelu, mutta kilpaileminen ei kiinnosta? 
Suomen Voimisteluliitossa kehitetty uusi Freegym tarjoaa vaihtoehdon kilpa-
voimistelulle.
 
Freegym on uusi - yli kahdeksanvuotiaille lapsille ja nuorille suunnattu har-
rastus, joka rikkoo perinteisen voimistelun rajoja. 
Freegymissä yhdistyvät voimistelu, voimaharjoittelu, voltit ja parkour. Tärkeintä on erilaisten tai-
tojen ja temppujen opettelu unohtaen kilpailut ja niiden vaatimukset. Freegymiä voi tehdä ikään, 
taustaan tai kokemukseen katsomatta sisällä saleissa tai ulkona. Sitä voi tehdä yksin tai yhdessä.
Freegym on myös siitä hyvä, että se sopii mainiosti oheisharjoitteluksi muille liikuntalajeille. 
 

Freegymiä on kehitetty yhteistyössä lasten ja nuorten 
kanssa ja se sai ideansa syksyllä 2014 toteutetusta van-
hemmille suunnatusta selvityksestä 
”Mitä vanhempi haluaa lapsen liikuntaharrastukselta?"

 
Freegym tulee Someron Sykkeen tarjontaan syksyllä, 
valitut ohjaajat ovat jo aloittaneet kouluttautumisen 
uuteen lajiin!
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M.TERVO
www.mtervo.fi

Huoletonta matkantekoa
valmismatkoilla ja tilausajoilla

Onnistunut matka on 
hyvän reissun perusta.

Tommi Tervo  050-4323257

JALKAKEIJU
EIJA LAINE

Vanha Härkätie 5 (Nuppulinna)
040 700 9271

jalkakeiju.fi

Joensuuntie 29, Somero • Puh. (02) 748 5898 

Ajanvaraus
24h

www.tazzi.fi

– Kankaita
– Loimia luotuina
– matonkuteita, mattoja
– Poppanakuteita,
– kutomatarvikkeet
– vahakankaat

SOMERON LANKA Ky
Ohratie, 31400 sOmerO
Puh. (02) 748 6816

AUTOILIJA
 SEPPO MÄKINEN

PUH: 0400 535 558

sOranaJOa

SORAT JA MURSKEET

Kourla Oy
Morontie 4, 31470 Somerniemi

puh. 0400 635 797, (02) 748 2984

SOMERON LIHASAVUSTAMON
TEHTAANMYYMÄLÄ

Palvelemme Teitä

ke-pe 9-17, ma, ti ja la suljettu

SOMERON LIHASAVUSTAMO
Takalan teollisuusalue, puh. 748 6655

TAKSI 1+8
JAANA SAARNI

Somerniemi
0400-780 690



9

SOBUDO RY
Judon ja karaten peruskurssit uusille 
harrastajille alkavat syyskuussa.

Tiedustelut:

WWW.SOBUDO.FI
Judo: Janne Siviranta   050 3764 798
Karate: Jallu Siviranta  0400 863 717

S
A

U
LI

 K
A

IP
A

IN
E

N

Urheilun harrastaminen ei aina 
ole pelkkää fyysistä puurta-

mista, toistoja toistojen perään. Par-
haimmillaan liikunnan parissa oppii 
paljon myös esimerkiksi historiaa ja 
mielenkiintoisia asioita eri maiden 
kulttuureista. Osa somerolaisista ka-
ratekoista on suuntaamassa syksyllä 
Japaniin suurleirille, jonne odotetaan 

satoja osallistujia kaikilta mantereil-
ta. Mutta sitä ennen on kohteliasta 
kerrata hieman isäntämaan harjoituk-
sissa käytettäviä tekniikoita. Vähän 
samaan tapaan kuin turisti, joka opet-
telee kohdemaan kohteliaisuusfraaseja 
etukäteen.

Kannen ja tämän sivun kuvissa 
näemme väläyksiä kobudo-taidoista, 
joiden perinteet ja juuret juontavat 
syvälle Japanin historiaan. Sobudon 

Sobudo valmistautuu Japanin matkaan

riveissä kobudoa on treenattu kara-
ten ohella jo vuosia. Ennen matkalle 
lähtöä on kuitenkin hyvä kerrata ja-
panilaisia harjoitustekniikoita. Näitä 
meille kävi opettamassa lajimme pää-
valmentaja Ilpo Jalamo, joka vierailee 
Somerolla säännöllisesti.

Kuten kuvista voi päätellä, kara-
teharjoittelu on muutakin kuin käm-

mensyrjälyöntejä. Karate on moni-
puolinen urheilulaji ja opittavaa on 
paljon. Siksi olemmekin lisänneet tä-
män vuoden aikana harjoitusmääriä 
merkittävästi. Meillä on nyt normaa-
lien vuorojen lisäksi keskiviikkoisin 
pelkästään jalka- ja ottelutyöskente-
lyyn keskittyvä vuoro ja perjantain 
karateharjoitusten jälkeen jatkamme 
vielä ”keppi-treenillä” eli kobudolla. 
Kaikkiaan seuramme karate-jaosto 

tarjoaa ohjattua liikuntaa lähes joka 
toinen päivä viikossa. Judo mukaan 
lukien ohjattuja harjoituksia riittää 
seurassamme miltei viikon jokaiselle 
päivälle.

Me Sobudossa olemmekin olleet 
ilahtuneita, että salitilanteesta ja kou-
luremontista huolimatta seuramme on 
saanut kohtuullisesti harjoitusaiko-
ja. Siitä iso kiitos Someron Liikunta 
ry:lle, jonka kanssa yhteistyötä teke-
mällä olemme voineet vastata kasva-
van harrastajajoukkomme tarpeisiin. 
Toki kompromisseja on pitänyt tehdä 
molemmin puolin, mutta lopputule-
ma on ollut parempi kuin olisi voinut 
uneksia.     

Tällä hetkellä Sobudon tilanne 
näyttää kaiken kaikkiaan aika suo-
tuisalta. Meillä on paljon aktiivisia 
harrastajia, ikäjakauma on laaja ja 
harjoituksiin osallistutaan tunnol-
lisesti. Lisäksi me olemme saaneet 
kouliintuneita – ja mikä on erityisen 
ilahduttavaa – varsin erityyppisiä 
valmentajia. Valmentajia, jotka ky-
kenevät antamaan harrastajille hyvin 
vivahteikkaan kuvan perinteisestä 
karatesta. 

Karate mielletään usein yksilö-
lajiksi, mutta harjoitukset ovat aina 
tapahtuma, jossa iso ryhmä touhuaa 
yhdessä. Me koemme, että yhdessä 
treenaaminen antaa paljon ja edes-
auttaa sekä henkistä että fyysistä 
hyvinvointia. Sobudon porukassa 
harjoitteleminen ei kysy ikää tai ko-
kemusta, joten tervetuloa syksyllä 
mukaan!

Kobudo-harjoittelua päävalmentaja Ilpo Jalamon johdolla.
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Someron Liikunta ry:n aloitti jakamaan Lasten Liikuntatukea vuoden 2016 tammikuussa. Lasten 
Liikuntatuki on tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille, joiden harrastuksen aloittaminen tai sen jatka-
minen on uhattuna perheen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi.

Tukea voidaan myöntää lapsen harrastamisen edellyttämiin yksilöityihin hankintoihin tai kuluihin ku-
ten harrastusvälineiden hankintaan, tunti- ja kausimaksuihin tai muihin osallistumisen edellyttämiin 
kohtuullisiin kustannuksiin. Edellytyksenä on, että harrastaminen on ohjattua ja säännöllistä. Hakijan 
tulee myös olla somerolainen ja edustaa Someron Liikunta ry:n jäsenseuraa. Tuki on yksilötukea 
eikä sitä myönnetä ryhmille tai harrastusseuroille.

Tukea myönnetään tarveharkintaperusteisesti määräaikaan mennessä saapuneiden hakemusten 
perusteella. Toinen hakukierros käynnistyy 1.8. ja päättyy 31.8.2016. Seuraava hakukierros järjes-
tetään tammikuussa 2017. 

Lisätietoja Lasten Liikuntatuesta www.someronliikunta.fi/liikuntatuki tai puh. 044 7791 264.
Hakulomake aukeaa www- sivuilla 1.8.2016.

Someron Liikunta ry käynnisti 
LASTEN LIIKUNTATUEN jakamisen 
– uusi hakukierros käynnistyy elokuussa
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Ennätykselliset yhdeksän SB Someron joukkuetta 
SSBL:n sarjoissa 

SB Somero teki jälleen historiaa kasvattamalla salibandy-
liiton sarjoihin osallistuneiden joukkueiden määrän yhdek-
sään, joista kuusi oli juniorijoukkueita ja kolme aikuisten 
joukkueita. Tämän lisäksi Eija Mattilan ja Juha-Matti 
Kyyrän vetämät naisten ja miesten kuntoiluvuorot sekä 
aivan nuorimpien juniorien harrastusryhmät täydensivät 
kauden tarjontaa.

Juniorit hyvin muuallakin edustettuina 

SB Someron juniorit Juuso Helmi ja Santtu Vahtera pe-
lasivat kaksoisedustuksella FoSu:n B-junioreissa päätyen 
SM-sarjassa viidennelle sijalle. Antti Pirttilä pelasi vastaa-
vasti LoSB:n A-junioreissa 1-divisioonaa. 
Lisäksi juniorimme Katariina Kankaanpää sai kutsun 
Salibandyliiton alueleirille, joten jatkoa varmasti seuraa.

Valmennuskoulutusta, uusia erotuomareita ym.

SB Somero teki historiaa myös kouluttautumisrintamalla. 
Omien koulutusten lisäksi osallistui Somerolta SSBL:n 
valmentajakoulutukseen seitsemän henkilöä, mukana myös 
vanhimpia junioreita kuten Ilmari ja Aaro Kankare. Myös 
erotuomarikoulutuksen käyneiden joukko kasvoi. 
  
Juniorien toiminta aktiivista kaikissa ikäluokissa

Kaksi nuorinta ikäryhmää pelasivat länsirannikon kort-
teliliigassa ja vähän vanhemmat E-juniorit pelasivat yli 40 
pelaajan voimin kahdella joukkueella liiton aluesarjassa. 
E2-juniorit pääsivät ylempään jatkosarjaan ja E1-joukkue 
eteni mitalipelikarsintoihin asti. Myös C- ja B-juniorit 
pelasivat omissa nousujohteiset sarjat.  B-juniorit saivat 
järjestettäväkseen sarjan loppuhuipennuksena pelattavan 
turnauksen Someron Monitoimihallille.

Nuorten miesten esiinmarssi jatkui 
5-divisioonassa 

"Se rennompi" SB Someron miesten kakkonen tarjoaa 
nuorille kasvupaikan junioreista aikuisten sarjoihin ja 
samalla kokeneemmille pelaajille rennomman vaihtoehdon 
sarjapelaamiseen. Kuluneella kaudella rinkiin saatiin lisää 
uusia junioreja konkareiden seuraksi. 

Enemmän, paremmin, korkeammalle
Naisten edustuksen toinen kausi 4-divisioonassa 
vei nousukarsintoihin 

Naisten toinen kausi 4-divisioonassa jatkui Lauri Nivalin-
nan valmennuksessa. Kausi pelattiin vahvasti nousujoh-
teisena ja joukkue nousi alkusarjan kärkisijalta ylempään 
jatkosarjaan. Ylemmän jatkosarjan kolmas sija varmisti 
jatkon nousukarsintoihin, mutta nousu 3-divisioonaan ei 
kuitenkaan vielä toteutunut. Kaiken kaikkiaan erittäin 
vakuuttava kausi naisilta, joilta voidaan odottaa paljon 
myös tulevilla kausilla. 

Miesten edustus nuorentui, säilytti 
3-divisioonapaikkansa ja tähtää korkeammalle  

Kauden aikana ajettiin sisään neljä uutta junioria tavoit-
teen mukaisesti. Janne Telirannan johdolla pelattu kausi 
päätyi runkosarjassa karsijan paikalle. Loppukauden hyvä 
pelivire jatkui karsinnassa ja ensimmäisen ottelun voitolla 
varmistui säilyminen kolmosessa. Heti kauden päätyttyä 
SB Somero solmi Jannen kanssa uuden kahden vuoden 
valmennussopimuksen. Tavoitteena on kehittää peliä ja 
nostaa joukkue 2-divisioonaan. 
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Shell Somero
                                          Joensuuntie 3  

Avoinna: ma-pe 7.00–20.00
 la 7.00–19.00
 su 9.00–19.00 Puh. (02) 748 5821

Shell Somero
                                          Joensuuntie 3  

Avoinna: ma-pe 7.00–20.00
 la 7.00–19.00
 su 9.00–19.00 Puh. (02) 748 5821

 Joensuuntie 33 p. 748 9833 www.redhead.fi

 • Käsi-, kasvo-, jalka- ja vartalohoitoja
 • Karvanpoistot sokerilla (Alexandria Body Sugaring)
   ja hygieenisellä PhD-vahalla
 • Artdeco meikit ja meikkaus
                                                         ... ja paljon muuta!

    
    Joensuuntie 29 A 5 Puh. 040 702 049 Avoinna: ti - la
    (Poliisitalon 2. krs)         (02) 748 8248 muulloin sopim. mukaan  

                       KOSMETOLOGI PALVELUT       

arjonM

• Ayurveda • Artdeco meikit ja meikkaus
  kuumakivihierontaa • Lahjakortit 
• Ultraääni-ihonpuhdistus  • Bernard Cassiere tuotteet
• Käsi-, kasvo-, jalka- • Denova Pro -tuotteet
  ja vartalohoitoja • Tulsi-yrttijuomat
• Timanttimikrohionta  
• Karvanpoistot sokerilla 
  (Alexandria Body Sugaring)

                          
                         ... ja paljon muuta!

Hoitoja’’kaikille’’,                       niin naisille kuin miehille!

Joensuuntie 13 puh. 02 748 8248
31400 Somero gsm 040 702 0498

Koulutettu hieroja
OUTI KERKO

Myytävänä värikkäitä urheilutukisukkia!

Karhutie 18, somero
P. 050 307 4144

KIMALAN KYLÄHAMMASLÄÄKÄRI OY

Joensuuntie 31, 31400 Somero, Puh. (02) 7483 727

Someron
Vartioimisyhdistys ry

0400 318 863
Autoilija

KAI AALTONEN
☎ 0400 721 427

Luomukanan munia

UUTELAN KANALA 
Somero

Puh. 0500 114 303, (02) 748 4287

Joensuuntie 49, Somero
puh. 040 126 8347

vesi@somero.fi • www.someronvesihuolto.fi

Joensuuntie 49, Somero
puh. 040 126 8346

lampo@somero.fi • www.someronlampo.fi

www.someronseurahuone.fi

JANNE NOKI
KaLKinLevityKset

p. 050 515 1592

Ma–pe lounaspöytä 8,50 €    Muina aikoina tilauksesta

• Käsi-, kasvo-, jalka-
    ja vartalohoitoja
• Ultraääni-ihonpuhdistus
• Kuumakivihierontaa
• Timanttimikrohionta
• Karvanpoistot sokerilla

• Bo.Ho meikit ja meikkaus
• Lahjakortit
• Bernard Cassiere tuotteet
• Denova Pro -tuotteet
• Kasvolymfa
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Täysin ainutlaatuinen matkailukohde Hiidenlinna 
löytyy Somerniemeltä Särkjärven rannalta. Sisu-

metsän Seikkailupuisto sijaitsee Hiidenlinnan pihapiirin 
kauniissa Kalevala-henkisessä ympäristössä.

Hiidenlinna on uudistunut kovaa vauhtia. Yrittäjävaih-
doksen jälkeen linnassa on tehty suuria muutoksia ja 
panostus on jälleen vankkaa! Viime kesäksi Hiidenlinnaa 
ympäröivään upeaan metsämaisemaan avattiin Sisumet-
sän Seikkailupuisto. Puistossa on eritasoisia köysiratoja. 
Ratoja on lisätty ja uudistettu niin, että seikkailupuisto-
radat ovat jo 2-vuotiaista alkaen aina ikäihmisiin saakka. 
Lisäksi puisto tarjoaa ainoana Suomessa riippusiltoja 
myös senioriryhmille. Perheen pienimmät voivat lisäksi 
poiketa Hiidenpolulla ja pomppulinnassa.

Koe uusi Sisumetsän Seikkailupuisto ja 
nauti Hiidenlinnan ainutlaatuisesta tunnelmasta 
Särkjärven rannalla Somerniemellä!

Hiidenlinnan ja Sisumetsän Seikkailupuiston yhteyteen val-
mistui myös SKI-MUSEO, jossa on näytillä alppihiihdon 
ja laskettelun historiikkia ja kehitystä, Kalle Palanderin 
maailmanmestaruus Vail-99 mitali sekä muita arvokkaita 
palkintoja!

Hiidenlinna on avoinna kaikille kesäkuukaudet ja lisätietoja 
löytyy osoitteesta www.hiidenlinna.com
Linnaa voi varata myös yksityiskäyttöön. Hiidenlinnassa 
järjestyvät niin kokoukset kuin häätkin. Järjestämme myös 
opastettuja kierroksia. Linna on avoinna erillisvarauksesta 
koko vuoden.

Hiidenlinna sijaitsee vain reilun tunnin matkan päässä Hel-
singistä, Turusta ja Tampereelta.  
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MURSKE, SORA, SEPELI,
KIVITUHKA, HIEKKA, MULTA

Myynti ja toimitukset
SOMERO ja LÄHIKUNNAT

Velj. NUORITALO OY
info@vnoy.fi

Vanhatie 13, 31400 Somero • Puh. (02) 748 8117, 040 585 0600
rantatupa@gmail.com • www.rantatupa.fi

Kesäravintola avoinna pääsiäisestä syksyyn.
Motelli avoinna ympäri vuoden.

A VASELIUS SOMERO 02-748 5443

• autojen pesut, vahaukset ja siivoukset
• vahat  ja shampoot 

 ym. autonhoitotuotteet
www.mhclean.fi

Pete Koivisto

Helsingintie 1085 Puh. 0400 123 726
31460 Hirsjärvi 

 
 
 

 
 

• kosteusmittaukset 
• vahinkokartoitukset 
• rakenteiden kuivaus 
• rakennustyöt 

 
      
     Recover Nordic Oy 
      Katkiluodonkatu 4 
      24100 Salo 
      040 3130072, 040 6303033  
 
 

 

SEMENTTIVALIMO

HANNU LINDÉN
turuntie 169, 31400 somero ☎ 748 5433

www.sementtivalimo.fi

Autoilija 

M. Virtanen 
040 749 5209

Joensuuntie 26, Somero
P. (02) 748 5316

ti-pe 9-17, la 8-14, myös ilman ajanvarausta

Meiltä myös
geelilakkaukset

Pirkko Hurmerinta
Joensuuntie 31
31400 Somero

Puh. (02) 748 7230
 040 538 6105

www.luontaistuntijasomero.fi
pirkko.hurmerinta@gmail.com
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Yllytyshulluja tietysti olemme. Se 
ei kuitenkaan riitä selittämään 

sitä, että Someron Torstairasteilla 
on, sen hieman runsaan kolmen vuo-
sikymmenen historian aikana, kirjattu 
noin 85 000 suoritusta. Perustellusti 
voidaan puhua varsin huomattavasta 
liikuttajasta, jolla varmasti on merki-
tystä kansanterveydellisestikin.

Liikkuminen luonnon helmassa 
rentouttaa ja rauhoittaa sekä ihan tut-
kitusti alentaa verenpainetta, vaikka 
ei kaikkia puita halailisikaan.

Aleksis Kivi runoili aikanaan: 
”Metsän poika tahdon olla, sankar 
jylhän kuusiston. Tapiolan vainiolla 
karhun kanssa painii lyön, ja maailma 
unholaan jääköön.”  

Lienee vinha perä siinä, että valta-
osaan meistä on ihan syntyperäisesti 
juurrutettu kaipuu luontoon. Jyl-
hässä kuusistossa tuulen humistessa 
puitten latvoissa on mukava kulkea. 
Tuntee itsensä suorastaan sankariksi, 
olkoonkin, että harvemmin ilmenee 
vähäistä suurempaa kaipuuta runossa 
mainittuun karhun kanssa painimi-
seen. Eikä painimatsiin muutenkaan 
avaudu mahdollisuutta, sillä tiettävästi 
kukaan rastejamme kiertänyt ei reis-
sussaan ole otsoa nähnyt.  

Liikuttava suunnistus
Runon ydin mielestäni piilee sano-

massa ”maailma unholaan jääköön.”
Arkipäivän kiireet ja murheet 

unohtuvat edes hetkeksi. ”Kaukana 
kavala maailma.”

Iloa ja tyydytystä tuottaa toisaalta 
punavalkoisen rastilipun löytyminen 

ihan omilla tai kaverin avuilla pel-
kästään karttaa, kompassia ja ajatte-
luelimiä käyttäen. Navigaattorit ynnä 
muut nykyajan vempaimet unholaan 
jääköön!

Someron Esan suunnistusjaosto 
tarjoaa mahdollisuuden metsässä 
samoiluun järjestämällä kaudella 
kaikkiaan 22 iltarastitapahtumaa 
huipentuen Kerkolassa kirmattavaan 
”loppuhikeen”. Yksi Torstairastien lii-
kunnallista nautittavuutta lisäävä seik-

ka on se, että joka kerta pääsee 
tutustumaan erilaiseen maastoon 
ja saa käytettäväkseen ajantasaisia 
erikoiskarttoja, joita voi myöhemmin 
hyödyntää vaikkapa marjastuksessa, 
sienestyksessä tai oma-aloitteisessa 
liikunnassa.

Eritasoisia ja -pituisia reittivaih-
toehtoja iltarasteillamme on neljä ja 
niitten ohella rastibongaus, jossa osal-
listuja voi oman mielensä mukaan va-
lita rastit, joilla käy ja missä järjestyk-
sessä. Niin, että jokaiselle varmastikin 
löytyy mieleinen osallistumismuoto.

Uusien karttojen valmistaminen ja 
vanhojen ajantasaistaminen maasto-
töineen sekä erilaisen välttämättömän 
tarpeiston hankinta ja kunnossapito 
nielee varoja. Viime kädessä ainoastaan 
lukuisten henkilöitten talkoomuotoinen 
työpanos eri muodoissaan ylipäätään 
mahdollistaa rastikauden onnistuneen 
läpiviennin kohtuullisin karttamaksuin. 
Myös maanomistajien suopea suhtautu-
minen lajiin ansaitsee kiitoksen.

Niin, että torstairastipöytä monine 
myöhemminkin muisteltavine herk-
kuineen ja yllätyksineen on katettu. 
Lähde nauttimaan!

Pekka Alitalo

Someron Esan järjestämä urheilu-
koulu starttaa kesäkuussa ja se on 

suunnattu vuonna 2003-2010 synty-
neille lapsille. Koulu kokoontuu kol-
mesti viikossa Someron urheilukentäl-
lä. Urheilukoulua on maanantaisin, 
keskiviikkoisin ja perjantaisin 6.6.-1.7. 
välisenä aikana. Ensimmäinen ryh-
mä 2007-2010 syntyneille urheilee klo 
9.00-10.30 ja toinen ryhmä 2003-2006 
syntyneille klo 10.45-12.15.

Urheilukoulussa käydään läpi eri 
urheilulajeja yleisurheilusta pallope-
leihin. Tarkoituksena on tutustua eri 
lajeihin innokkaasti. Aikaisempaa 
kokemusta eri lajeista ei tarvitse olla, 
kunhan on kiinnostusta ja innostusta 
kokeilla. Tarkoitus on myös, että lap-
set nauttivat liikunnasta ja huomaavat 
liikunnan tuomat monet positiiviset 
vaikutukset. 

Meitä ohjaajia urheilukoulussa on 
kolme, Sanni Verho, Mira Teräväinen 

Urheilukouluun kesällä 2016!
ja Amanda Laurila. Olemme kaikki 
harrastaneet liikuntaa pienestä pitäen 
ja edelleen liikunta on lähellä sydän-
tä ja osana elämää.  Olemme kaikki 
myös koulutettuja toimimaan urheilun 
ja nuorten parissa. Koulutuksia löytyy 
niin yleisurheiluohjaajan ensimmäi-
sestä tasosta liikunnanohjaajan pe-
ruskurssiin. Haluamme jakaa lapsille 
saman innon liikuntaa kohtaan kuin 
meilläkin on. Yritämme myös kan-
nustaa heitä liikunnalliseen elämän-
tapaan, jotta aikuisenakin kiinnostus 
liikuntaan pysyisi.

Liikunnallista kesää!
Sanni, Mira ja Amanda

Ilmoittautuminen ja mahdolliset kysy-
mykset urheilukouluun sähköpostitse 
osoitteeseen sanni.verho@gmail.com. 
Laitathan ilmoittautumiseen lapsen 
nimen, syntymävuoden ja vanhemman 

puhelinnumeron sekä mahdollisesti 
muuta huomioitavaa, mikä ohjaajien 
olisi hyvä tietää. Ilmoittautumisaika 
päättyy viikkoa ennen urheilukoulun 
alkua ja koulun hinta on 60 euroa.

Tiistaikisat 2016

Tiistaikisat alkavat 
urheilukentällä 10.5. 

5-vuotiaat ja nuoremmat 
aloittavat klo 18.30.  

6-vuotiaat ja vanhemmat 
klo 19.

Viimeiset tiistaikisat ovat 30.8. 

Syyskuussa järjestetään 
tiistaisin klo 18 pururadalla 
maastojuoksua.

Tervetuloa!
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OHJELMAA (huhti-heinäkuu) 

Keskiviikon päivätanssit klo 13–17 
KE 20.4.  Kari Piironen  
KE 27.4.  La Strada  
KE 4.5.  Teuvo Oinas  
KE 11.5.  Eija Sinikka  
KE 18.5.  Kari Vepsä  
KE 25.5.  Pekkaniskan Pojat  
KE 1.6.  Tulipunaruusut 
KE 8.6.  Matti Esko 
KE 15.6.  Kalle Jussila 
KE 22.6.  Finlanders  
KE 29.6.  Pekkaniskan Pojat  
KE 6.7.  Risto Nevala  
KE 13.7.  Korsuorkesteri / Focus  
KE 20.7.  Arto Nuotio 
KE 27.7.  Saija Tuupanen   

LA 25.6 Juhannuspäivä 

JUHANNUS 2016
PE 24.6 Juhannusaatto

SU 26.6 Juhannusmatinea 
RNO:n Tangotentetti & Kyösti Mäkimattila

Jari Sillanpää

FBI Beat

Jorma
Kääriäinen

Juha TapioJ. Karjalainen

SUOMIROCK

Pertti Kurikan 

nimipäivät

Klamydia

TO 14.7

Perjantaitanssit klo 21–02 
PE 22.4.  Finlanders / Pekkaniskan Pojat  
PE 29.4.  Sinitaivas / Saija Tuupanen  
PE 6.5.  Neljänsuora / Myrskytuuli  
PE 13.5.  Taikakuu / Teemu Harjukari  
PE 20.5.  Matti ja Teppo / Helminauha 
PE 27.5.  Yölintu / Kinojake 
PE 3.6.  La Strada / Heidi Pakarinen 
PE 10.6.  Reijo Taipale / Sinitaivas  
PE 17.6.  Markku Aro / Onnentähti  
PE 24.6.  Jari Sillanpää, Jorma Kääriäinen, FBI Beat 
PE 1.7.  Hurma / Jarkko Honkanen  
PE 8.7.  Anne Mattila / Henkka ja Kulkurit 
PE 15.7.  Leif Lindeman / La Strada  
PE 22.7.  Arja Koriseva / Helmenkalastajat  
PE 29.7.  Sinitaivas / FBI Beat   

LA 25.6 Juha Tapio

J. Karjalainen
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Esakallion  tanssikeskuksen  lavakausi  alkaa  keskiviikkona  20. 
huhtikuuta. Luvassa on kaikkien aikojen artistikesä tällä yhdellä 
maamme  suurimmista  ja  suosituimmista  viihdekeskuksista  ja 
tanssilavoista. Esakalliolla nähdään kevään ja kesän aikana suuri 
joukko tämän päivän hittiartisteja sekä kattava kaarti suomalaisen 
viihdemusiikin legendoja.
 
Päivätanssien  avajaisissa  nähdään  keskiviikkona  20.4.  tango-
kuningas Kari Piironen. Keskiviikkopäivien muita artisteja ovat 
mm. Korsuorkesteri, Matti Esko, Eija Sinikka, Kari Vepsä ja Saija 
Tuupanen. Perjantaina 22. huhtikuuta alkavat myös suositut  il-
tatanssit Finlandersin ja Pekkaniskan Poikien merkeissä. Muita 
tähtiä ovat kesän aikana mm. Arja Koriseva, Reijo Taipale, Yölintu, 
Neljänsuora, Hurma, Markku Aro sekä Matti ja Teppo.
 
Esakallion juhannusviikon aloittaa keskiviikkona 22. kesäkuuta 
Finlanders, ja menoa jatkavat juhannusaattona Jari Sillanpää, Jor-
ma Kääriäinen sekä FBI Beat. Juhannuspäivänä lavalle nousevat 
Suomipopin suurnimet J. Karjalainen ja Juha Tapio. Viikon päät-
tävät sunnuntaina 26. kesäkuuta iltakonsertillaan Riku Niemen 
johtama RNO:n Tangotentetti ja Kyösti Mäkimattila.

Menestysartistien kesää täydentävät Suomirock-illat, joiden tähtiä 
ovat mm. Pertti Kurikan nimipäivät, Klamydia, Popeda, Eläkeläiset 
ja Tiisu sekä M. A. Numminen ja Undergound Rock Orchestra.
 
Jo yli miljoona tanssijaa kerännyt Esakallion lava on yksi maamme 
suurimmista ja suosituimmista viihdekeskuksista ja tanssilavoista. 
Liput ovat jo myynnissä Lippupalvelussa ja Muotiputiikki Helmessä.
 
– Olemme ylpeitä, että voimme tarjota yleisöllemme näin komean 
määrän maamme huippuartisteja, toteaa Esakallion ohjelmaillois-
ta vastaava promoottori Joe Lunnas. – Tulevan kesän esiintyjät 
ja huikea lavakausi on hyvä jatkumo jo yli 50 vuotta kestäneelle 
Esakallion historialle, Lunnas jatkaa.

Someron keskustan tuntumassa sijaitsevan Esakallion tuhannen 
neliön jättiparketille mahtuu yhtä aikaa kaikkiaan 2 000 tanssi-
jaa. Urheiluseura Someron Esa ry:n tanssilava Esakallio avattiin 
juhannuksena 1965. Lavaa on uudistettu viime vuosina mittavilla 
investoinneilla.

SUOMIROCK

Popeda

Tiisu

KE 27.7

Eläkeläiset

Underground 
Rock Orchestra

LA 13.8.
Perjantaitanssit klo 21–02 
PE 22.4.  Finlanders / Pekkaniskan Pojat  
PE 29.4.  Sinitaivas / Saija Tuupanen  
PE 6.5.  Neljänsuora / Myrskytuuli  
PE 13.5.  Taikakuu / Teemu Harjukari  
PE 20.5.  Matti ja Teppo / Helminauha 
PE 27.5.  Yölintu / Kinojake 
PE 3.6.  La Strada / Heidi Pakarinen 
PE 10.6.  Reijo Taipale / Sinitaivas  
PE 17.6.  Markku Aro / Onnentähti  
PE 24.6.  Jari Sillanpää, Jorma Kääriäinen, FBI Beat 
PE 1.7.  Hurma / Jarkko Honkanen  
PE 8.7.  Anne Mattila / Henkka ja Kulkurit 
PE 15.7.  Leif Lindeman / La Strada  
PE 22.7.  Arja Koriseva / Helmenkalastajat  
PE 29.7.  Sinitaivas / FBI Beat   

Esakallio 2016 – luvassa kaikkien 
aikojen artistikesä!
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Savi palaa -juoksu saa jatkoa! Perinteinen kylätapahtuma saa väistyä juoksijoiden tieltä.Tänä vuonna juoksu on 
nostettu tapahtuman keskipisteeseen ja juoksun ympärille on koottu erilaisia liikunnallisia tapahtumapisteitä. 
Kultelan Savipuisto kokoaa taas joukon juoksijoita ja muita urheilun ystäviä yhteen. Elokuun toisena lauantaina 

juoksijat juoksevat viime vuodesta tutut kaksi reittiä. Lyhyempi reitti on pituudeltaan 5,8 km ja se kuljettaa pitkin 
historiallista ja kaunista Härkätietä. Pidemmän reitin juoksijat kiertävät lenkin kahteen kertaan. Savi palaa -juoksu 
on tarkoitettu kaikenlaisille kulkijoille. Lähde siis mukaan juoksemaan, hölkkäämään tai kävelemään ja ota kaveri 
mukaan.
Juoksutapahtuman ympärille on kerätty erilaisia liikunnallisia aktiviteetteja. Tapahtumassa on mahdollista kokeilla 
sumopukua ja ottaa kaverin kanssa vaikka pieni leikkimielinen ottelu. Lapsille erikoisuutena tänä vuonna on lasten 
oma Extreme run reitti savipuiston alueella. Lapset saavat haastaa itsensä monipuolisella ja varmasti ikimuistoisella 
juoksuradalla. Lapsia hauskuuttamaan paikalle on tulossa myös Riesa Pelle.
Kultelan viihtyisä Savipuisto tarjoaa oivallisen paikan koko perheen juoksutapahtumalle. Tänä vuonna kaikki toimin-
not ovat tiiviisti Savipuiston ytimessä, joten tunnelma on varmasti tiivis. Juoksijat starttaavat matkaan klo 20.
Me kultelalaiset toivomme näkevämme teidät sankoin joukoin seuraamassa, kannustamassa tai juoksemassa elokuun 
pimenevässä illassa. Savipuiston tapahtuma-alueelle ei ole pääsymaksua, mutta kolikkoja kannattaa varata tapahtu-
mapisteiden ja myyntikojujen varalle.  Juoksun osallistumismaksu 10 euroa ja maalissa kaikkia osallistujia odottaa 
muistopalkinto.
Tapahtuman lisätietoja Kultelan kyläyhdistyksen nettisivuilta www.kultela.fi sekä facebookista.

Elämysten Kultela
Savi palaa -juoksu 
13.8.2016  klo 18-22
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RETKEILLEN SOMERON KULTTUURI- JA JÄRVIMAISEMASSA 
Paimionjoki-yhdistyksen Someron järviketjun polut ja reitit – kehittämishanke järjestää retkien ja  

tapahtumien sarjan kesä- ja syyskaudella 2016 Someron järvimaisemissa.
26.5. klo 17.30 YLEISÖILTA KIIRUUN PUISTOSSA

Yleisöillassa keskustellaan Someron järviketjun kulttuuriympäristö- ja luontoretkeilyn kehittämisestä ja kohteista. 
Mukana projektipäällikkö Tapio Hartikainen (liikenne- ja retkeilysuunnittelu) 

& toiminnanjohtaja Veera Hälli, Someron Liikunta ry. 
TERVETULOA jakamaan ideoita ja ajatuksia! 

Ilta on tarkoitettu kaikille teemasta kiinnostuneille. 
Tapahtuman osoite: Kiiruun puisto, Joensuuntie 22, Somero.  

PYÖRÄ, KÄVELY – ja MELONTARETKET 
Retkillä tutustumme havaitsemamme maiseman erityispiirteisiin, nautimme hetken elämyksistä  
ja suunnittelemme yhdessä kulttuuriympäristö- ja luontoretkeilyn tulevaisuutta Somerolla. 
 • 1.6.  klo 17.30 Kennintien ja Vilukselan pyöräretki 
 • 8.6.  klo 17.30 Kimalan rantatien pyöräretki
 • 15.6  klo 17.30 Painio-järven pyöräretki
 • 22.6.  klo 17.30 Lamminniemen ja Havuharjun kävelyretki 
 • 17.8.   Painio-järven iltamelonta
Reitit, lähtöpaikat, paussipaikat & yhteistyökumppanit päivitetään 
sivuille: www.paimionjoki. 
Seuraa myös: www.facebook.com/Paimionjoki-yhdistys 
Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.
Kulttuurikuntoa kohentamassa myös Someron Liikunta ry. 
Lisätietoja retkistä, sisällöistä, aikatauluista 
Elina Tuomarila 
projektikoordinaattori 
Paimionjoki-yhdistys ry 
puhelin 0400 211 857
elina.tuomarila@somero.fi

Psst…
Tulossa maisema-

seminaari  ja 
taidejatkot 17.6. 

Hovilan kartanossa 
& Someron 

Kivimeijerissä… 
Lue lisää 

www.paimionjoki.fi
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Joensuun pallokenttä saa uuden te-
konurmipinnoitteen huhti-touko-

kuussa 2016. Samalla kenttä saa kai-
paamaansa lisäpituutta viiden metrin 
verran. Tämän ansiosta uusittu teko-
nurmi täyttää jälleen jalkapallo-ottelui-
den kentän mittojen vähimmäisvaati-
mukset ja näin ollen otteluja voidaan 
pelata aina miesten Kolmoseen saakka.

Valtion avustuksen myötä  
(62 000 €) harjoitteluolosuhteet pa-

Tekonurmen remontti
ranevat merkittävästi valaistuksen 
valmistuttua. Valaistuksen avulla 
saadaan syksylle harjoitusaikoihin 
toivottua lisäaikaa arki-iltoihin.

Urakoitsijoina toimivat kentän 
pinnan osalta Jäämestarit Oy ja va-
laistuksen osalta Eltel Oy. Jäämestarit 
toteuttivat mm. vuonna 2015 Salon 
tekonurmen uusimisen.

Kentällä voidaan pelata jatkossa 
myös piirin uuden pelimuodon 8v8 

otteluja kahdella kentällä. 8v8 peli-
muoto korvaa aikaisemmat 7v7 ja 9v9 
ottelut. Lisäksi kentästä löytyy jatkos-
sakin pesäpallokentän viivat etenkin 
koululaiskäyttöä varten.

Remontin aikana Someron Voiman jalkapallo-
joukkueet ovat harjoitelleet mm. Somerniemen 
urheilukentällä.  Askellusharjoitteita tekemässä 
Akseli Hakamäki ja Nikolai Varjus.

Vanha tekonurmi rullattiin 
siististi odottamaan 
seuraavaa käyttökohdetta.

Uusia valaisimia 
varten valetaan 
tukevat pohjat.

Aukioloajat
Ma	 Ti–Pe		 La	 Su
Suljettu	 10–17	 10–14	 12–16

Takalankuja	5,	
31400	Somero

Paikkavaraukset ja tiedustelut 044 573 1233
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SOMERON AUTOPALVELU
Erkki Mentula

Henkilö- ja pakettiautojen
korjaukset ja maalaukset

Viljatie 4, Somero, puh. (02) 7485 077

Hämeentie 2, 31400 SOMERO
Ali Tuominen  040 576 5428
Virpi Pohjaranta  0400 318 863

Kaikki tilitoimisto- ja isännöintipalvelut käytössänne!

Joensuuntie 26, Somero • Puh. (02) 748 8417

Tasoite ja Maalaus
R i K a v a  O y

Risto Kavander
Puh. 0400 531 129

KAIVINKONEURAKOINTIA
T & M SUND

 puh. Markku  0400 222 685
                Toivo    050-524 6286

Homeopaatin ASYRAtm PROFESSIONAL – mittauksia
Analysoidaan vitamiinien, hivenaineiden, rasva- ja aminohappojen lisä-
tarvetta, yliherkkyyttä aiheuttavia ruoka-aineita, hormoneja, toksiineja, 
emotionaalisia häiriöitä, homeopaattisten aineiden sopivuutta, ym.

Mittaus tapahtuu kivuttomasta ja se sopii kaikenikäisille.

Piiti Järvenpää, 040 538 5442 
www.luomutilajarvenpaa.net

Kosmetologinen Hoitola Sienna
Joensuuntie 36, Somero
Puh. 050 4648 745    
www.hoitolasienna.fi

– Jätehuolto, astiat – Kuljetukset
– Vaihtolavat – Paperin- ja pahvinkeräys

Puh. 040 505 3915Asiakaspalvelu  044 703 8071 
Päivystys  0440 535 635

Marketta Torkkomäki 044 542 7497
Pirjo Haavisto  0500 470 997
Maarit Kankare  050 523 8039

–	sopimussiivoukset
–	ikkunoidenpesut
–	tekstiilihuonekalujen,	
	 konttorituolien	ym.	pesut

Siivouspalvelua 25 vuoden kokemuksella
Yrityksille ja yksityisille

0500 408 512, 0500 611 090
siivouspalvelujkangas@seutuposti.fi

www.siivouspalvelujkangas.fi

–		lattiapintojen	perus-	
	 pesut	ja	vahaukset
–		kotitalousvähennys		
	 45%	työveloituksesta
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Sopan lentopallotoiminnassa vuosi 
on ollut täynnä tapahtumia. Seu-

ran kapeille resursseille toiminta on 
asettanut suuria haasteita. Juniori-
joukkueita on ollut mukana sarjoissa 
ennätysmäärä, lisäksi veteraanit pelaa-
vat kahdella joukkueella SM-sarjaa 
ja naisten kakkossarjassa on pelattu 
kahden joukkueen toimesta. Palloilu-
koulussa on ollut myös ennätyksellisen 
vilkasta. Yhteensä sarjatoimintaan on 
osallistunut junioreissa 15 joukkuet-
ta ja aikuisissa 4 joukkuetta.  Määrä 
on seuran historiassa ennätyksellisen 
suuri. 

Menestystäkin on taas kerran 
mahtunut matkaan. Naisten edustus-
joukkue on selvittänyt tiensä ykkös-
sarjan karsintaturnaukseen ja C-tytöt 
pelaavat ikäluokkansa SM-finaaleissa. 
E-tyttöjen joukkueet ovat vallanneet 
tiikerisarjan lopputurnauksen peräti 
kolmen joukkueen voimin.  Naisten 
veteraanijoukkueet taistelevat ikä-
luokkien mitaleista viime vuoden ta-
paan Rovaniemellä ja Somerolla.

Sopasta huipulle

Sopassa on liigavuosien jälkeen valittu 
toiminnan painopisteeksi junioritoi-
minnan kehittäminen. Tavoitteena 
on kasvattaa nuoria pelaajia hyvään 
elämänalkuun. Samalla pyritään ra-
kentamaan nuorille lupaaville urheili-

Seuratoiminnan vauhdikkain 
kausi menossa

joille myös mahdollisuus siirtyä kohti 
valtakunnan korkeimpia sarjatasoja. 

On miellyttävää seurata seuran 
omien kasvattien kuten Mira Hämä-
läisen ja Pilvi Kettusen pelaajapolun 
etenemistä. Mira on pitkään pelannut 
liigatasolla ja Pilvi teki talven aikana 
läpilyöntinsä Salon Viestin ykkössar-
jajoukkueessa. Tytöt toimivat erittäin 
hyvinä esikuvina uraansa aloittaville 
palloilijanaluille. Nykyisestäkin yk-
kössarjajoukkueesta löytyy runsaasti 
lahjakkaita nuoria, jotka Pilvin ja Mi-
ran tavoin panostamalla voivat edetä 
pääsarjatasolle asti. Menestyminen 
vaatii paljon työtä ja tietysti ripauksen 
onnea mukaan.  Edustusjoukkueessa 
vahvasti esiintyneet Janina Hieta ja 
Johanna Witka sekä ensimmäisen sar-
jakautensa kakkosessa pelanneet Oli-
via Varjus, Annika Lehtonen ja Kaisa 
Leppä kuuluvat tähän ryhmään.

Tapahtumarikas  
vuosi menossa

Normaalin sarjatoiminnan lisäk-
si kuluvaan kauteen on mahtunut 
runsaasti suuria tapahtumia. Seuran 
taustahenkilöille kausi on ollut ras-
kas. Syyskuussa pelattu C-nuorten 
SM-aluemestaruusturnaus keräsi 
Somerolle lähes kolmesataa pelaajaa 
ja valmentajaa. Hyvin onnistunut tur-
naus sai jatkoa, kun liiton toimesta 

tiedusteltiin Sopan halukkuutta jär-
jestää myös B-nuorten vastaava tur-
naus toukokuun lopulla.

Järjestelyoikeutta ei muiden seu-
rojen toimesta Lounaiselle alueelle 
haettu ja niinpä kolmipäiväisiä kisoja 
tarjottiin Somerolle. B-nuorten tur-
nauksen järjestäminen on haastavaa, 
koska pelikenttien koko ei tahdo enää 
riittää B-nuorten tarpeisiin.  Talou-
dellisesti tämäntyyppiset tapahtumat 
ovat kuitenkin kaupungille tärkeitä, 
joten Sopa päätti ottaa haasteen vas-
taan. Syksyn turnauksen laskettiin 
tuottavan kaupungille lähes 100 000 
euron lisätulon. Sopan osalta tapah-
tuman liikevaihto kohoaa 25 000 eu-
ron luokkaan. Joukkueet majoittuvat 
Joensuun koululle, joka tulee ääriään 
myöten täyteen. Ruokailu tapahtuu 
Joensuun koulun ruokalassa. 

Syksyn turnauksen osalta Eini 
Moisanderin ja muun keittiöhenki-
löstön johdolla rakennettu ruokalista 
ja lähes 3000 ruokailukertaa saikin 
vieraiden toimesta arvosanan ”val-
takunnan paras kisaruoka”. Osansa 
kiitoksesta sai myös lähes satapäinen 
keittiön talkooporukka. 

Kun pakkaan lisätään vielä Nais-
ten Masters veteraanien 40 v. SM-
turnauksen järjestäminen huhtikuun 
lopulla, on vuodelle riittänyt tapah-
tumia. 

Koulua odotellaan kuin  
kuuta nousevaa

Kiiruun koulun salin valmistuminen 
suunniteltua hitaammassa aikatau-
lussa on kolhinut kovalla kädellä seu-
ratoimintaa. Someron monipuolinen 
ja hyvätasoinen seurakenttä on ollut 
ahtaassa raossa. Salivuorot tahtovat 
loppua kesken ja kun vuorot ovat ly-
hyitä ja niitä on liian vähän, on seu-
rakentän yhteistyö koetuksella. Lähes 
kaikki ovat joutuneet tinkimään ra-
justi vuoroistaan, toistaiseksi on pär-
jätty jotenkuten. Tätä valtakunnan 
surkeinta salitilannetta pitäisi vielä 
kestää pari vuotta. Toivotaan että 
laadukas seuratoimintamme jaksaa 
tämän ajan vielä puristaa. 

SoPa-C valmistautumassa Kuortaneella pelattavaan SM-finaaliin.
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Tehokas – Turvallinen – Tutkittu

HubSalo, Tehdask. 6, 3. krs

Tehokas – Turvallinen – Tutkittu

HubSalo, Tehdask. 6, 3. krs
www.cambridgeohjelma.fi

Haluatko laihtua 
ja voida hyvin?

 

www.cambridgeohjelma.fi

Ota yhteyttä ja kysy lisää:
Cambridge valmentaja Liisa Lehtonen

Monitoimihalli, Somero
liisa.lehtonen@cambridgeohjelma.fi, p. 0400 209441

Someron 38. kansainväliset

7.–10.7.2016

La 9.7. klo 16.30 PÄÄKILPAILU
Kauko Nyström sr muistokilpailu

• Miehet ja Naiset A    Kutsukilpailu

Liput 5 €   Alle 15 v. maksutta

  SOMERON SEIVÄSKARNEVAALITOIMIKUNTA

Turuntie 24, 31400 Somero • Puh. (02) 779 330 • www.salekarinkirjapaino.fi

 
www.salekarinkirjapaino.fi

 
www.salekarinkirjapaino.fi

TULOSSA
la 28.1.2017

puh. 0400 826 360
Olemme kesällä Somerniemen torilla

-suoja kotiin
www.peltikiinni.fi



23

Koriskausi 2015-2016 on ollut 
Arska-Basketille jälleen askel 

eteenpäin monellakin tapaa. Vuon-
na 2009 perustettu somerolainen ko-
ripallon erikoisseura on kasvanut 
tasaiseen tahtiin ja uusia ikäluokkia 
on tullut harrastuksen pariin joka 
vuosi. Koripallo elää tällä hetkellä 
kasvukautta ihan valtakunnallises-
tikin. 18 000 lisenssipelaajan raja 
rikkoutui maaliskuussa ja korislii-
gassa tehtiin uusi ennätys keskimää-
räisissä ottelukeskiarvoissa. 

Iso askel nuoren seuran histo-
riassa on kaudella 2015-2016 ollut 
myös seuran ensimmäisen oman 
kasvatin tulo "aikuisikään". Kulu-
neella kaudella Arttu Nikula pelasi 
viimeisen junioriottelunsa seuran 
paidassa ja saikin ottelun jälkeen 
joukkuekavereiltaan "läksiäiskas-
teen" Monitoimitalon suihkussa. 
Arttu aloitti koripallon 12 -vuotiaa-
na seuran minipojissa ja on Rädyn 
Markon valmennuksessa pelannut 
korista siitä saakka. Tämä on mer-
kittävä virstanpylväs seurallemme 
ja osoittaa, että meillä on tarjota 
lapsille harrastus, jota voi jatkaa 
paikkakunnallamme läpi kaikkien 
juniorivuosien.   

Kauden 2015-2016 aikana 
Arskan omat junnut tekivät myös 
onnistuneen sisääntulon miesten 
sarjoihin. "Tulikasteen" miesten 
sarjoissa kävivät ottamassa Alek-
sejs Trofimofs, Arttu Nikula, San-
teri Räty ja Justus Mäenpää. Pojat 
pärjäsivät hyvin ja toivat ihan uutta 
vauhtia ja energiaa edustusjoukku-

Ensimmäinen "pulla uunista ulos"! 
een pelaamiseen. Samalla pojat saivat 
hyvää kokemusta ja kovuutta omiin 
junioripeleihinsä.  

Arska-Basketilla pelasi kuluneella 
kaudella 3 joukkuetta alueen sarjois-
sa, minkä lisäksi seuran koripallo-
koulu osallistui Salossa pelattavaan 
Microsoft-liigaan. Seuran B-pojat 
pelasivat viime kaudella vielä II-
divisioonassa, mutta tällä kaudella 
lähdettiin testaamaan taitoja alueen 
I-divisioonassa. Poikien pelit meni yli 
ennakko-odotusten ja kaudella voi-

tettiinkin suuria korisseuroja kuten 
esim. FoKoPo, Tampereen Pyrintö 
ja BC Nokia. Pojat kehittyivät hui-
min harppauksin ja varsinkin Justus 
Mäenpää ja Kasper Varheenmaa pe-
lasivat hienon kauden. B-pojat jäivät 
harmittavasti yhden voiton päähän 
alueen Final Four- paikasta.    

Arska-Basketin minipoikien har-
joituksissa on käynyt 12 pelaajaa, jois-
ta 10 on osallistunut myös peleihin. 
Minien valmentajina ovat toimineet 
Jani Mäenpää ja Arttu Nikula sekä 
JoJona Tommy Lundberg. Syksyllä 
minit selvittivät tiensä alueen II-diva-
rin ylempään jatkosarjaan. Keväältä 
voittoja on tullut kaksi ja tappioita 
neljä, jotka kaikki niukkoja 1-4 pis-
teen tappioita. Joukkue on kehittynyt 
viime vuodesta aimo harppauksin, ja 
pystyy kamppailemaan voitosta jouk-
kuetta kuin joukkuetta vastaan. Tu-
levana syksynä on muutos isompaan 
pallokokoon, korkeimpiin koreihin ja 
isompaan kenttään. 

Mikro-pojilla tuntuvat pelit nou-
dattavan aina samaa kaavaa vastus-

tajasta riippumatta. Pelin ensim-
mäinen neljännes on hyvää korista 
ja pojat pelaavatkin piste-pisteestä 
ihan kovimpia joukkueita vastaan. 
Mutta  jostain syystä toisessa nel-
jänneksessä tyrehtyy korinteko 
lähes kokonaan. Puoliajalta pala-
taan taas mukaan korintekoon ja 
viimeisessä erässä alkaa tyypillisesti 
kunnon kiri. Yli 20 pisteen etumat-
ka on näissä sarjoissa vaan liian iso 
ero kurottavaksi umpeen yhdessä 
erässä. Kyllä pojat kuitenkin koreja 
osaavat tehdä, sillä he ovat pussit-
taneet sarjapeleissä kauden aikana 
yhteensä 609 pistettä!  

Arska-Basketin Supermikrot 
ovat pääsääntöisesti vuonna 2008 
syntyneitä poikia. Joukkue on to-
della liikunnallinen ja ensimmäinen 
vuosi on sujunut oikein mallikkaas-
ti. Salon alueen Microsoft-liigassa 
on opeteltu pelaamisen alkeita. 
Voittoja on tullut reilusti enemmän 
kuin tappioita, vaikka vastassa on 
usein ollut pidempiä ja vanhempia 
pelaajia. Nuoret valmentajat Justus 
Mäenpää ja Aleksejs Trofimovs ovat 
tehneet hienoa työtä ja Supermikrot 
ovatkin todella innostuneita korik-
sesta. Harjoitusten osallistujamäärä 
sen myös kertoo: Melkein joka ker-
ta viidestätoista pojasta on paikalla 
ollut vähintään 13! Mitä tästä po-
rukasta vielä tuleekaan!  

Kevätkaudella myös käytiin 
koko seuran junioreiden voimalla 
hakemassa vähän lisäintoa har-
joitteluun järjestämällä yhteinen 
fanimatka Salon Vilppaan Koris-
liiga-otteluun. Seuramme juniorit 
pääsivät ihan eturivin paikoilta 
katsomaan suomalaista huippukori-
palloa. Nähtiinpä pelissä yksi Vilp-
paan pelaajien suorittama näyttävä 
Alley-Oop- donkkikin, jossa pelaaja 
otti syötön suoraan ilmasta kiinni ja 
donkkasi sen samalla koriin alas-
päin. Pojat saivatkin fanimatkasta 
taas lisäinspiraatiota omien koris-
taitojen kehittämiseen. Ehkäpä joku 
päivä joku näistäkin pojista tekee 
Korisliigassa Alley-Oop donkin...  
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Soraa, mursketta, multaa, polttopuuta

R Helly R Helly 

Autokorjaamo ja maalaamo

Ilpo Lemberg Ky
Kulmatie 5, 31400 Somero

Puh. 748 5395

Perunaa – porkkanaa
PESTYNÄ TAI MULTAISENA

Mikko Pentti
Morontie 4, 31470 Somerniemi

puh. (02) 748 2984 ja 0400 635 797

Puh. 040 576 9608

INSINÖÖRITOIMISTO

Piirinuohooja
PERTTI MIKKONEN
Puh. 0400 823 139
 (02) 748 8359

RAKENNUSPELTITYÖT
SADEVESIJÄRJESTELMÄT • KATTOREMONTIT

KAHIMET KY
Rypsitie 4, Somero

puh. 040 5144 239Urheilutie 37, Somero. Puh. (02) 748 7291, info@putkisaarinen.fi

O N N E K S I  O NVESIJOHTOLIIKE

PUTKI‑SAARINEN

Mukava lämpö

Varma 
vesihuolto

Helppo  
kodinhuolto

Miellyttävä 
hygienia
Hyvä sisäilma

Uima-allas-
kemikaalit

LVI-alan ammattilainen

v
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HUOLTO- JA VARAOSAPALVELU

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

HUOLTO- JA VARAOSAPALVELU

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

Meiltä oikea varustus 
vapaa-aikaan,  
liikkumiseen ja työmaalle!

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

Tutustu myös
 verkkokauppaamme 

www.sporttikone.fi
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Somerniemen Veikkojen toiminnan 
pääpaino on erityisesti lasten ja 

nuorten liikunnan edistämisessä – 
aikuisia kuitenkaan unohtamatta. 
Tavoitteena on tarjota kaikille mo-
nipuolisia ja laadukkaita lähiliikun-
nallisia elämyksiä ympäri vuoden. 
Osallistumiskynnys on seurassam-
me pidetty matalana ja ovet avoinna 
kaikille – mielestämme jokaisella on 
oikeus liikkua ja tavoitteenamme on 
että kaikilla hauskaa.

Kun kevät vaihtuu kesäksi, niin 
Somerniemen urheilukentällä aloi-
tetaan jälleen perinteiset yleisurhei-
lun perjantaikilpailut, joissa on ollut 
keskimääräisenä iltana noin 40–50 
urheilijan alkua. Parhaimpina iltoi-
na on osanottajia ollut jopa lähes 90. 
Tulevan kesän ensimmäiset yleisurhei-
lun sarjakilpailut pidetään kesäkuus-
sa heti koulujen loputtua 10.6.2016. 
Veikkojen järjestämissä sarjakilpailus-
sa sarjoja on aina 3-vuotiaasta lähtien. 
Veikkojen perjantaikilpailut kuuluvat 
myös Suomen Urheiluliiton Seurakisa 
sarjaan, mikä on tuonut kilpailuihin 
vierailijoita myös muista seuroista 
varsin laajalta alueelta. Vähintään 
kolmena perjantaina kilpailuihin osal-
listuneet kilpailijat palkitaan kesän 

Veikot järjestää urheilukoulun 
Somerniemellä

päätteeksi. Veikkojen sarjakilpailut on 
koko perheen perinteinen tapahtuma, 
jossa jokainen osallistuja ja huoltaja 
voi kokea yleisurheiluelämyksiä.

Suunnistuksesta kiinnostuneet 
Veikot osallistuvat jo perinteisesti 
Someron Esan torstairasteille. Tänä 
vuonna yhteistyötä on kehitetty edel-
leen ja 21.7 Veikot järjestävät Tors-
tairastit Hossojan kartalla. Tuolloin 
kannattaa tulla tutustumaan rastien 
etsintään lähimetsiin.

Aiempien vuosien tapaan Veikkojen 
"Höntsä" futis-ilta palvelee jalkapallo-
nälkäisiä pelaajia. Kesäkuussa pidettä-
vien jalkapallon EM-kisojen televisi-
ointien välissä voi jokainen tulla kokei-
lemaan Somerniemen urheilukentälle, 
miten pallo pysyy itsellä "koukussa". 
Jalkapalloa pelataan kahden ryhmän 
voimin, josta ensimmäinen suunnattu 
alle kymmenvuotiaille ja toisessa ryh-
mässä pelaajat ovat yli kymmenvuoti-
aasta aina viisi-kymppisiin. Jos futis 
ei kiinnosta niin tällöin voi osallistua 
aikuisilla suunnattuihin kuntojump-
piin, joita Vuokko on luvannut tänäkin 
vuonna urheilukentällä pitää. Tarjolla 
on mm. kahvakuulailuun tutustumista. 

Tulevana kesänä Veikot vastaa 
Somerniemellä järjestettävän las-

Urheilukouluohjaajat Matilda ja Amanda toivovat, että kesäkuussa on vähemmän lunta kuin kuvassa.

ten urheilukoulun järjestelyistä. So-
merniemen urheilukoulua pidetään 
kesäkuussa yhteensä 8 kertaa ja en-
simmäinen kerta on tiistaina 7.6. Ur-
heilukouluun ovat tervetulleita kaikki 
6–12-vuotiaat lapset. Urheilukoulu 
tulee kokoontumaan Somerniemen 
urheilukentällä tiistaisin ja torstaisin 
aamupäivällä klo 10.00 alkaen. Yhden 
urheilukoulu kerran pituus on 1,5 h. 
Urheilukoulussa tutustaan moniin eri 
urheilulajeihin kuten yleisurheiluun ja 
sen eri lajeihin. Siellä pelataan erilaisia 
pallopelejä sekä yleensäkin liikutaan 
ja leikitään yhdessä. Urheilukoulun 
hinta on 25 €/hlö. Urheilukouluun 
voit ilmoittautua toukokuun loppuun 
mennessä Katille kati.fonsell-laurila@
somero.salonseutu.fi. Ohjaajina ur-
heilukoulussa toimivat Amanda ja 
Matilda.

Somerniemen Veikot toivotta-
vat kaikki uudet ja vanhat liikkujat, 
niin vakituiset kuin kesäasukkaatkin 
lämpimästi tervetulleiksi tutustu-
maan lähemmin esikaupunkialueen 
urheiluseuran toimintaan. Seuram-
me toiminnasta saat helpoiten lisä-
tietoa facebookista sekä internetistä, 
osoitteesta http://somerniemenveikot.
sporttisaitti.com.
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Someron Voiman 04-05 syntyneet pojat

Tällä kaudella toiminnan aloittanut 08-09 syntyneiden poikien joukkue 
ryhmäkuvassa ensimmäisten harjoitusten jälkeen.

Someron Voima on ilmoittanut 
Piirin jalkapallosarjoihin edustus-

joukkueen, naisten joukkueen sekä 9 
juniorijoukkuetta, joista 3 on tyttö-
joukkuetta. SoVo:n edustusjoukkue 
pelaa IV-divisioonassa alkavalla kau-
della Turun piirissä. Sarjoissa pelaa-
via on yhteensä n. 250. Näiden lisäksi 
SoVo järjestää nuoremmille pelaajille, 
jot-ka eivät vielä osallistu sarjatoimin-
taan, Nappulaliigan sekä Pallokoulun. 
Näiden tavoitteena on opastaa lapsia 
ja nuoria palloilun sekä liikunnan rie-
muihin. Nappulaliigassa on vuosittain 
palloillut n. 200 lasta. Mukana toi-
minnassa on myös iso joukko lasten 
vanhempia. Juniorisarjoissa tausta-
henkilöinä, esimerkiksi valmennus-
puolella ja tuomaritehtävissä, toimii 
myös paljon entisiä sekä nuoria pelaa-
jia talkoopohjaisesti. Tämä edesauttaa 
sitä, että pystymme Somerolla tarjo-

Someron Voiman jalkapallotoiminnasta 
kaudella 2016

amaan nuorille jalkapallon harrasta-
misen kohtuukustannuksin. 

Someron Voiman jalkapallojaosto 
on ottanut askeleen kohti uutta tu-
levaisuutta uudistamalla esimerkiksi 
kokous- ja muita käytäntöjä. Tavoit-
teena on rakentaa hyvä toimintamalli 
tuleville kausille. Tarkoitus on yhte-
näistää koko SoVo:n ja ennen kaikkea 
joukkueiden ilmettä. Tämän avulla 
pyritään siihen, että joukkueet ja pe-
laajat voivat olla ylpeitä omasta jouk-
kueestaan ja seurastaan.

Jalkapallojaoston kauden pääta-
voite edustusjoukkueelle on joukku-
een nousu takaisin III-divisioonaan. 
Tällä kaudella Voiman edustuksella on 
käytössään 2 valmentajaa, huoltaja ja 
joukkueenjohtaja. Hyvällä taustajou-
kolla pyrimme siihen, että pelaajat saa-
vat mahdollisimman paljon tukea sekä 
harjoituksissa että otteluissa. Tukea 

tarvitaan myös Someron asukkailta. 
Yksi toiveista tänä vuonna onkin, että 
saisimme mahdollisimman paljon vä-
keä kannustamaan SoVo:n otteluihin, 
vaikka joukkue onkin "IV-divarissa". 
Pelaajakaartiin kuuluu tänä vuonna 
myös poikia B-juniorijoukkueesta. 
Positiivisen palautteen saaminen on 
kaikille pelaajille tärkeää, etenkin 
nuorille.

Juniorijoukkueiden kohdalla tavoit-
teena on sitouttaa pelaajat joukkueen 
toimintaan ja harjoitteluun, jatkossa 
myös ympäri vuoden. Tällä pyritään 
estämään niin sanottua "Drop-out" 
-ilmiötä, eli sitä että pelaajat lopetta-
vat kokonaan tai kesken kauden. Yksi 
joukkueiden tavoitteista on pyrkiä ole-
maan yksi sarjansa kärkijoukkueista, 
unohtamatta kuitenkaan hauskanpi-
toa. Lisäksi useat juniorijoukkueet ovat 
kesäisin osallistuneet erilli-siin turnauk-
siin, joten Voima on ollut edustettuna 
myös sarjojensa ulkopuolella. Talvi-
kausilla SoVo on yhteistyössä naapu-
rikuntien kanssa mahdollistanut jalka-
pallon harrastamisen myös yksitäisille 
junioripelaajille. Tämä on tapahtunut 
Eerikkilässä, nimellä Taitokoulu. Täs-
tä kuuluu ISO kiitos vetäjälle Janne 
Laineelle sekä koko hänen perheelleen, 
vaimosta lapsiin. 

Kesällä järjestetään SSO:n ja 
SoVo:n yhteistyössä S-Market Nap-
pulaliiga, jossa toivon mukaan taas 
temmeltää ja palloilee muutama sata 
pientä poikaa ja tyttöä. Kevät- ja syys-
kaudella pelataan viisi turnausta, eli 
yhteensä kymmenen kertaa. Tämän 
lisäksi aikomus on järjestää pienväelle 
myös viikon kestävä Pallokoulu, jossa 
paneudutaan syvemmin jalkapallon 
peruspeliin ja -sääntöihin. Tällä ta-
valla saadaan myös nuoriväki tutus-
tumaan jalkapalloiluun ja etenkin 
liikkumaan. 

Someron Voiman toimintaan kuu-
luu myös futsal. Tällä hetkellä futsa-
lissa on viisi joukkuetta. Edustusjouk-
kue, joka pelaa jo viidettä kauttaan 
Liigassa, varmisti runkosarjan 3. sijan 
ja pelaa nyt semifinaalissa ja on vähin-
tään 4:s. SoVo futsal pelaajasta, Arber 
Istrefistä, tuli tällä kaudella Suomen 
kaikkien aikojen pistemies, tekemällä 

80 v
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huikeat 60 pistettä, josta maaleja oli 
36 ja syöttöjä 24. On erittäin hienoa 
nähdä somerolainen joukkue pelaa-
massa näin korkealla tasolla. Voit-
tokulun myötä tietoisuus futsalista 
on kasvanut ja se on tuonut yleisön 
katsomoon. Kotipeleissä on useasti 
ollut "kattoa nostattava" tunnelma. 
Edustusjoukkueen lisäksi futsalia pe-
laa SoVo 2, joka nousi viime kaudella 
II-divisioonaan ja joka toivon mukaan 
myös säilyttää siellä paikkansa. Li-

säksi futsalia pelaa B-juniorit, tytöt ja 
naiset omissa sarjoissaan. Myös ikä-
miehillä on futsalissa oma joukkue, 
jonka meno on välillä varsin hurjaa, 
uskokaa pois.

Tiedot jalkapallosta ja futsalista 
löydät helposti Someron Voiman ko-
tisivuilta:
http://someronvoima.sporttisaitti.
com/tapahtumat/siirretyt-sivut/jal-
kapallo/someron-voiman-jalkapal-
lojoukkue  

Innokkaiden pelaajien lisäksi jatkos-
sakin kaivataan taustahenkilöitä. 
Etenkin junioritoimintaan kaikki 
apu on tervetullutta. Jos joku tuntee 
suurta paloa ja halua osallistua toi-
mintaan niin yhteys vaan reippaasti 
joukkueen valmentajaan tai valmen-
nuspäällikköön Tommy Lundbergiin, 
apuja tarvitaan aina.

Mitä:
Hippojalkapallokoulussa 
pidetään hauskaa yhdessä 
samalla kun harjoitellaan lajin 
perustaitoja

Kenelle:
2008 – 2012 syntyneille 
lapsille

Hinta:
55€, sis. ohjauksen & välipalan

Milloin:
6. – 11.6.2016 

Ark. klo 10 – 13
La klo 10 – 12

Missä:
Someron Urheilukentällä

 
Mitä mukaan:

Liikuntaan sopivat varusteet, 
juomapullo ja iloista mieltä  

Menossa mukana

Hippo-jalkapallokoulu

Rasilan Kurkku

80 v

Futsal-Liigan pronssimitalit kaudella 2015-2016 SoVo Futsal
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Lataa kesäuinnit
rannekkeellesi

ajalle 9.5.–10.7. hintaan 

✿ aikuiset  39 €
✿ lapset (6–16 v.), opiskelijat, 
työttömät, eläkeläiset  29 €

(1 uintikerta / pv, ei sisällä kuntosalin käyttöä)

TMI MAKEN KAUPPA JA KUPPILA
~ Kahvila ~ Leipomon myymälä ~

Turuntie 3, Somero P. 050 3759265
Avoinna ma-pe 8-17, la 9-14

Someron Voiman jalkapallojaoston järjestämä       

S-Market NAPPULALIIGA
Jalkapallosarja on tarkoitettu 2011–2005 (5-11 v.) syntyneille tytöille ja pojille.
S-Market-Nappulaliigaturnaukset ovat maanantaisin 23.5. – 20.6. (kevätkausi) ja 1.8. – 29.8. 
(syyskausi) kello 16:30 – 19:00 välisenä aikana Someron urheilukentällä. Pelataan  kahdessa tai 
kolmessa sarjassa riippuen osallistujamäärästä ja ikäjakaumasta. Tytöt saavat halutessaan pelata 
vuotta nuorempien sarjassa.

S-Market-Nappulaliigan hinta on S-etukortilla 45 € (ilman korttia 50 €)
Maksu sisältää vakuutuksen,  juomapullon, mitalin ja kunniakirjan.

Ilmoittautuminen S-Market-Nappulaliigaan on tehtävä maanantaihin 16.5 mennessä sähköpostiin 
tullarelundberg@hotmail.com  tai tekstiviestillä numeroon 0400 970259. Ilmoitukseen: NIMI, OS-
OITE, HETU/SOTU, PUH.NRO ja S-POSTIOSOITE

Mukaan voi ilmoittaa myös valmiita joukkueita esim. koululuokat, asuinalue tai joku yhteinen ryhmä. 
Pelaajia on kentällä 5 vastaan 5. Joukkueen koko on 7 – 11 pelaajaa. Henkilö- ja sosiaaliturvatun-
nuksia voi täydentää vielä ensimmäisessä turnauksessa.

Joukkuelistat sekä turnauksien ottelulistat ja mahdolliset muutokset ovat nähtävillä pe 20.5. 
alkaen seuran nettisivuilla, osoitteessa www.someronvoima.sporttisaitti.com

Mukavia turnauksia ja reilua peliä, FAIR-PLAY! 

Tuhansia terveystuotteita - Somerniemellä
terveysmarket.fi 
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Tässä on haastateltu jalkapallon-
pelaajia, jotka nuoresta iästään 

huolimatta ovat ehtineet harrasta-
maan jo montaa eri lajia. Iso kiitos 
näillekin pelaajille siitä, että ovat 
vuodesta toiseen olleet aktiivisesti 
jalkapallon parissa. Haastatellut pe-
laajat ovat pihapeleistä nappulaliigan 
kautta edenneet jo SoVo:n jalkapallo-
joukkueisiin, kuten otsikkokin kertoo. 
Kyseiset pojat ovat talvilajiensa lisäksi 

Pihapeleistä nappulaliigan kautta joukkueeseen

Kysymykset olivat:
1. Milloin aloitit jalkapalloharrastuk-

sen?
2. Mikä sai sinut innostumaan jalka-

pallosta?
3. Missä olet pelannut/pelaat?
4. Mikä jalkapallossa on parasta?
5. Suosikkijoukkueesi ja suosikkipe-

laaja?
6. Miten näet tulevaisuutesi jalkapallon 

osalta?

Akseli Hakamäki, 9 v.

1. 5-vuotiaana pihapeleissä ja nap-
pulaliigassa.
2. Pihapelit naapurin lapsien kanssa ja 
jalkapallon katselu televisiosta.
3. Nappulaliigassa, Someron Voiman 
P06-joukkueessa ja Eerikkilän taito-
koulussa.
4. Kaverien kanssa pelaaminen ja yh-
dessäolo
5. Liverpool ja Luis Suarez.
6. Pelaamassa Liverpoolissa.

osallistuneet Eerikkilässä järjestettyyn 
Taito-kouluun, vaikka se onkin vaa-
tinut heiltä melkoista jaksamista. So-
merolla lapsilla on erittäin hyvät mah-
dollisuudet harrastaa eri urheilulajeja, 
mikä on rikkaus meidän nuorelle vä-
elle. Haasteeksi onkin muodostunut 
se, että kun samat lapset harrastavat 
montaa eri lajia, pelaajia ei oikein riitä 
kaikille lajeille. Tämä on yksi syy, mik-
si juniorivaiheessa jalkapalloa ei sata 

prosenttisesti pysty harrastamaan 
Somerolla vuoden ympäri. Toisaalta 
pääasia on, että lapset liikkuvat. Jo-
kainen pelaaja löytää varmasti oman 
lajinsa jossain vaiheessa. Someron 
Voima kuitenkin haluaa tarjota näistä 
muutaman vaihtoehdon, jalkapallon 
tai futsalin. 

Katsotaan nyt kuitenkin, mitä 
haastatellut pelaajat ovat mieltä jal-
kapallosta.

Eemil Vaittinen 11 v.

1. Muistaakseni aloitin Nappulalii-
gassa heti kun minulla oli ikää siihen. 
Olin ehkä jotain 5 vuotta.
2. En tiedä. Se on kiva harrastus ke-
sällä. Sitten sitä on pelattu koulussa 
välkällä.
3. Nappulaliigassa ja sitten SoVo:n 
P04-joukkueessa ja nyt olen talven 
aikana ollut Eerikkilän taitokoulussa.
4. En tiedä. Kaverien kanssa pelaa-
minen.
5. Barcelona ja Ronaldo.
6. En mä oikein tiedä. Pelaan myös 
jääkiekkoa, joten en tiedä. Jalkapallo 
on myös kivaa.

Eetu Tuomisto 11 v.

1. Aloitin pienenä Nappulaliigassa 
kun Tomppa rupes vetämään sitä.
2. Kun sai potkia palloa, se on kivaa.
3. Nappulaliigassa ja sitten SoVo:n 
P04-joukkueessa ja nyt olen myös ol-
lut talvella Eerikkilän taitokoulussa.
4. Sitä saa potkia kesällä ja vielä ka-
vereiden kanssa.
5. Barcelona ja Lionel Messi.
6. Et musta tulisi vähintään Messin 
tasoinen pelaaja.

Sofia Vaittinen, 14 v.

1.7-vuotiaana nappulaliigassa
2. Karri Andersson perusti tyttöjouk-
kueen, johon liityin mukaan.
3. Nappulaliigassa, Someron Voiman 
tyttöjen C-joukkueessa.
4. Pelaaminen, kaverien kanssa yh-
dessä olo. 
5. SoVo Tytöt & minä itse.
6. Jalkapallo on kakkoslaji, mutta py-
syy mukana jatkossa edelleen.

80 v

Akseli Hakamäki
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Aikuisten uintitekniikkakurssi
Someron uimahalli Loiskeessa

la 10.9.–15.10.2016 klo 10.45–11.30

Haluatko parantaa uintitekniikkaasi?
Kurssi on tarkoitettu eritasoisille uimareille,  

jotka haluavat parantaa tekniikkaansa.
Kurssin aikana harjoitellaan krooli-, selkä-  

ja rintauinnin osa-alueita. 

6 kertaa / 45 min kerta / hinta 59 €  
(sis. sisäänpääsymaksun uimahalliin) / max. 15 hlö

Ohjaajana Iida Ahtaanluoma 

Lisätiedot: someron.uimahalli@somero.fi, 044-7791 264
Ilmoittautuminen: ke 31.8.2016 mennessä 

www.someronliikunta.fi/ilmoittautuminen

SOMERON UIMAHALLI

Tulossa 

syksyllä

Someron uimahalli Loiskeessa la 10.9.-15.10.2016  klo 9.30-10.15
6 kertaa / 45 min / 85€
Erityisuintia järjestetään erityistukea tarvitseville uimareille, jotka eivät pysty 
osallistumaan yleiseen uimakouluun.

Erityisuinnin tavoitteena on vesitaitojen oppiminen.

Ilmoittautuminen www.someronliikunta.fi/ilmoittautuminen 
31.8.2016 mennessä.

Osallistujia min. 5 ja max. 8 henkilöä, ei ikärajaa.
Osallistujalla tulee olla avustaja mukana. Avustajan osallistuminen on maksuton.
Ohjaajina Iida Ahtaanluoma ja Tarja Korvenoja.

 Lisätietoja someron.liikunta@somero.fi, p. 044-7791 264

Tervetuloa mukaan!

Erityisuinti

Paranna Uintitekniikkaasi

Tarvitsetko uimataitoosi kohennusta?
Tule henkilökohtaiseen opetukseen yksin tai 
yhdessä ystäväsi kanssa.

Uimaopettajana Iida Ahtaanluoma
Lisätietoja ja ajanvaraukset p. 044-7791 264

45 min / 39 € / hlö
3 x 45 min / 75 € / hlö
3 x 45 min / 100 € / 2 hlöä

Puh. 0440 550 551 

www.tilausliikennehelenius.fi

puh. 0440 550 551

Tilausliikenne AIMO HELENIUS

aimo.helenius@kuljetusahelenius.fi

Puh. 0440 550 551 aimo.helenius@kuljetusahelenius.fi

Kuljetuksiin käytössänne
50+1 ja 11+1 -paikkaiset linja-autot

puh. 0440 550 551

Tilausliikenne AIMO HELENIUS

aimo.helenius@kuljetusahelenius.fi

Puh. 0440 550 551 aimo.helenius@kuljetusahelenius.fi

Kuljetuksiin käytössänne
50+1 ja 11+1 -paikkaiset linja-autot

Puh. 0440 550 551 

www.tilausliikennehelenius.fi

puh. 0440 550 551

Tilausliikenne AIMO HELENIUS

aimo.helenius@kuljetusahelenius.fi

Puh. 0440 550 551 aimo.helenius@kuljetusahelenius.fi

Kuljetuksiin käytössänne
50+1 ja 11+1 -paikkaiset linja-autot

puh. 0440 550 551

Tilausliikenne AIMO HELENIUS

aimo.helenius@kuljetusahelenius.fi

Puh. 0440 550 551 aimo.helenius@kuljetusahelenius.fi

Kuljetuksiin käytössänne
50+1 ja 11+1 -paikkaiset linja-autot

Puh. 0440 550 551 

www.tilausliikennehelenius.fi

puh. 0440 550 551

Tilausliikenne AIMO HELENIUS

aimo.helenius@kuljetusahelenius.fi

Puh. 0440 550 551 aimo.helenius@kuljetusahelenius.fi

Kuljetuksiin käytössänne
50+1 ja 11+1 -paikkaiset linja-autot

puh. 0440 550 551

Tilausliikenne AIMO HELENIUS

aimo.helenius@kuljetusahelenius.fi

Puh. 0440 550 551 aimo.helenius@kuljetusahelenius.fi

Kuljetuksiin käytössänne
50+1 ja 11+1 -paikkaiset linja-autot

www.somero-opisto.fi | Puh. 044 779 1270

Liity onnellisten oppijoiden joukkoon!
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Koululaisten uintikerho saa jatkoa syksyllä

Someron Liikunta ry järjestää alakoulun 1-4 –luok-
kalaisille uintikerhoa syys- ja kevätlukukausina 

tiistai iltapäivisin. Kerho on kokoontunut jo usean 
lukukauden aikana ja jatkoa saadaan jälleen syyskuun 
alusta alkaen. 

Uintikerhossa toimii ohjaajana uimaopettaja Iida 
Ahtaanluoma. Tähän asti uintikerhon sisältönä on 
ollut mm. erilaisten uimataitojen kuten sukelluksen, 
hyppyjen ja vesipelastuksen harjoittelu sekä vesilei-
kit ja –pelit. Jatkossa uintikerhossa on mahdollisuus 
suorittaa myös Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelas-
tusliiton uintimerkkejä. Merkkien suorittaminen on 
vapaaehtoista. Jokaisen kerholaisen kanssa edetään 
merkkiuinneissa henkilökohtaisen taitotason mukai-
sesti. Someron uimahallissa voi olosuhteiden puitteissa 
suorittaa korkeimmillaan uimamaisterin merkin.

Uintikerhoon  voi halutessaan sisällyttää myös 
uimahallin kahviossa nautittavan välipalan. Peetu 
Torkkomäki, 8, haukkaa sämpylää ja kertoo viih-
tyneensä hyvin uintikerhossa. ”Hauskinta on ollut 
liukumäessä laskeminen ja vapaa-aika altaassa”, Pee-
tu sanoo. Sofie Koivu, 7, mielestä mukavaa on ollut 
leikkiä erilaisilla välineillä, kuten isolla uimapatjalla 
ja rakentaa pötköistä ja laudoista soutuvene, jolla voi 
soutaa pitkin allasta. ”Kotona leikin paljon koirien 
kanssa”, Sofie ilmoittaa ja kertoo aikovansa jatkaa 
kerhossa myös syksyllä. Merkkiuinnit kiinnostavat 
molempia uimareita. 

Someron uimahallin järjestyssääntöjen mukaan 
alle 10-vuotiaat lapset voivat tulla uimaan ainoastaan 
täysi-ikäisen huoltajan kanssa. Uintikerho antaa oivan 
mahdollisuuden tarjota lapselle viikoittainen uintireis-
su ohjatusti heti koulupäivän päätteeksi. Uimataidot 
karttuvat ja yhdessä polskiminen on aina hauskempaa!

Hyppiminen 
on kaikkien 
uintikerholaisten 
mielestä mukavaa.

Sofie Koivu (vas.), Peetu Torkkomäki, Aleksi Juote ja 
Vertti Kymäläinen ovat kokoontuneet uimahallin aulaan 
odottamaan uintikerhon alkua.

www.someronuimahalli.fi

UINTIKERHO
KOULULAISILLE
6.9. – 29.11.2016 (ei vko 42)

TIISTAISIN 1-4 LUOKKALAISILLE                                                               
(vaatimuksena 25 metrin uimataito)                                                           
Aika: klo 15.15-16.30                                                   
(Kokoontuminen kahviossa, jossa klo 15.15–15.30 
välipala, uinti Loiskeessa klo 15.30–16.30)                                                           
Ryhmän koko: 12 koululaista (min. 6 hlö)                                     
Hinnat: 55 € / 12 kertaa ilman välipalaa,
90 € / 12 kertaa sis. välipalan (sämpylä + Trip), 
sekä ohjatun uintikerran

UUTUUS  Voit halutessasi suorittaa kerhon aikana 
myös merkki-uinteja: taitomerkki, uimakandidaatti, 
uimamaisteri… 5 € / merkki

Ennakkoilmoittautuminen pe 26.8. mennessä 
www.someronliikunta.fi/ilmoittautuminen
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Tanssikurssit torstaisin, 4.6. Marko Keränen

 

 

 

 

Nuorisotoimi 

Nuorisotoimessa tapahtuu kesälomalla: 
 
      TAIKURIKURSSI 
  7-12 vuotiaille 

KAUNEUSILTA TYTÖILLE      
  13-18 vuotiaille 

    retki FUNPARKiin   
  alle 12 vuotiaat  
     huoltajan seurassa 
 
SEURAA ILMOITTELUA FACEBOOKISSA  
JA PAIKALLISLEHDESSÄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuorisotoimessa tapahtuu kesälomalla:

TAIKURIKURSSI
7–12-vuotiaille
KAUNEUSILTA TYTÖILLE
13–18-vuotiaille
retki FUNPARKiin
alle 12-vuotiaat huoltajan 
seurassa

SEURAA ILMOITTELUAMME FACEBOOKISSA JA PAIKALLISLEHDESSÄ

NUoRISoToImI

Vauvauintia vuosien 
kokemuksella 
su 8.30–11.00.
Infot: ke 17.8 klo 18.00, 
to 13.10 klo 18.00

EasySwim 
uimakoulukerho 
ke 3–4 v. ja 5–6 v. ryhmät 
info ke 17.8 klo 19.00
Arja Lundeqvist
040-768 7746   vesikaste@gmail.com  www.vesikaste.net

 

 
 
Maatilan esterata • Omenan 
ja pomeranssin tarinakarsina 

• Kiiruux-suunnistus • 
Pehmoiset pikkueläimet • 

Kisällikerhon improvisaatio-
työpaja • Sovottarien 

lettukestit ja karkkikoju•  
 

Esiintymässä klo 14 

TAIKURI LEHMÄ 
 

to 7.7. klo 13-16  
Kiiruun puistossa  

nuorisotoimi someron kuvataideyhdistys ry 

Nouda Kekkereiltä 
2€:n uintilippu 

 
 
 

Voim. 10.7. asti. 

 

 
 
Maatilan esterata • Omenan 
ja pomeranssin tarinakarsina 

• Kiiruux-suunnistus • 
Pehmoiset pikkueläimet • 

Kisällikerhon improvisaatio-
työpaja • Sovottarien 

lettukestit ja karkkikoju•  
 

Esiintymässä klo 14 

TAIKURI LEHMÄ 
 

to 7.7. klo 13-16  
Kiiruun puistossa  

nuorisotoimi someron kuvataideyhdistys ry 

Nouda Kekkereiltä 
2€:n uintilippu 

 
 
 

Voim. 10.7. asti. 

Somerniemen
Kesätori

aperitaivas
ja

TEUVO

Ensi-ilta 1.7. klo 19:00
Su 3.7. klo 19:00
Ke 6.7. klo 19:00
To 7.7. klo 19:00

Su 10.7. klo 19:00

Ma 11.7. klo 19:00
Ke 13.7. klo 19:00
Pe 15.7. klo 19:00
La 16.7. klo 19:00
Su 17.7. klo 19:00

Somerniemen Musiikkiteatteri esittää
Leevi and the Leavings -musikaalin:

Somerniemen musiikkiteatteri

@somerniemenmusiikkiteatteri 

Liput:
Aikuiset 17€
lapset (alle 12.v) 10 €
Ryhmät (min. 10 henkilöä)
14€/aikuinen ja 8€/lapsi

Varaa liput netistä: www.somerniemenmusiikkiteatteri.fi
tai puhelimitse numerosta 0504095270

Ohjaus: Mikko Semi
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Tapahtumakalenteri 2016
La 7.5. klo 15 SoVo–Heitto, M4, urheilukenttä
Su 15.5. klo 12 Viikin Lenkki, pyöräilytapahtuma,  
 Someron Voima
La 21.5. klo 15  Sykkeen kevätnäytös, monitoimitalo
La 21.5. klo 15 SoVo–FC Komar, M4, urheilukenttä
Pe 27.5. klo 17  Seiväskoulun kevätkisat,  
 Someron Esa, urheilukenttä
Pe-su 27.–29.5.  B-tyttöjen lentopallon SM-turnaus,  
 monitoimitalo, SoPa LP
To 2.6. klo 14 SoVo–LoPS M4, urheilukenttä
Ti 7.6. klo 18  Salon alueen 1.seuraottelu,  
 Someron Esa, urheilukenttä
Ke 22.6. klo 18.30 SoVo–FC Bosna, M4, urheilukenttä
Pe 24.6. klo 9.30 Juhannuskisat, Someron Esa,  
 urheilukenttä
Ke 29.6. Puulaakiviesti, suunnistus,  
 Someron Esa
Pe 1.7.-–La 2.7.  Suviheinäturnaus, jalkapallo,  
 Someron Voima
To 7.7. klo 13-16 Lasten Kesäkekkerit, Kiiruun puisto
To-su 7.–10.7. Someron 38. kansainväliset  
 Seiväskarnevaalit, urheilukenttä   
 (pääkilpailu la 9.7. klo 16.30)
Ke 20.7. klo 18.30 SoVo–Hot Lips, M4, urheilukenttä
To 4.8. klo 19 SoVo–Lieto, M4, urheilukenttä
La 6.8. Retkirogaining 2016 SM, suunnistus,  
 Someron Esa
To 11.8. Suunnistuksen Kaupunginmestaruus- 
 kilpailut, Someron Esa
Pe 12.8. klo 18 Yleisurheilun Kaupunginmestaruus- 
 kilpailut, urheilukenttä
La 13.8. klo 18 Savi Palaa –juoksu, koko perheen  
 liikuntatapahtuma, Kultelan Savipuisto
La 20.8. klo 15 SoVo–FC Inter, M4, urheilukenttä
La 3.9. klo 15 SoVo–SaTo, M4, urheilukenttä
La 17.9. klo 10 Nuorten Heittokisat, urheilukenttä,  
 Someron Esa
La 17.9. klo 15 SoVo–FC Boda, M4, urheilukenttä
To 22.9. Loppuhiki, suunnistus, Someron Esa
La 24.9. klo 15 SoVo–RaiFu, M4, urheilukenttä
To 6.10. Valtakunnallinen iäkkäiden ulkoilu- 
 päivä, uimahalli Loiske/
 Someron Syke
Su 9.10. klo 13 26. Esakalliohölkkä, Someron Esa,  
 Esakallio

KAHVAKUULAHARJOITTELUA

LEHTILÄ, Lehtimäentie 607, Pitkäjärvi
   Maanantaisin klo 19.00-20.00

HÄNTÄLÄN KYLÄKESKUS, Häntäläntie 316, Häntälä
   Keskiviikkoisin klo 19.00-20.00

Kuulaillaan ulkotiloissa, joten päälle sään mukainen varustus. 
Ohjaajalla on 20 kpl (6kg – 20kg) kisamallin kuulia,  joita saa 

lainata. 5e/krt. Laskutus tai käteismaksu. Maksuna käy myös SporttiPassi.

TYKKÄÄ FACEBOOKISSA: 
www.facebook.com/sanninkahvakuularyhma

LIsEnsOITU KAHVAKUULAOHJAAJA
sAnnI IngERmAn-LAInE, 040 740 7849

 
KEVÄÄN JA KESÄN KUULAILUT

Heinäkuussa lomaillaan!

puh. (02) 748 7047     www.someronfysioterapia.fi

Joensuuntie 36, Somero

puh. 040 751 7569      www.somerkunto.fi
Joensuuntie 36, Somero

Kirjaston kesä 2016
Kirjasto on avoinna kesä-, heinä- ja elokuussa klo 11-19, 
lauantaisin suljettu. Kirjastoauto ei kulje 4.-30.7. 
Info puh. 040 1268 331 ja somero.verkkokirjasto.fi.

Gallerian näyttelyt
Toukokuu 
Somero-opiston kuvataideryhmä, 
Yläkoulun ja lukion kuvaamataidon töitä
Kesäkuu 
Ossi Kuisma: Luontokuvia ja värien harmoniaa
Heinäkuu
Osmo Kivimäki: Silmukoita Somerolla
Elokuu
Sampo Mäkelä: Kaupungissa on kauneutta
Poistokirjamyynti kirjaston aukioloaikoina 4.-8.7. 
Omenan ja Pomeranssin tarinakarsina lasten 
kesäkekkereillä Kiiruun puistossa 7.7. klo 13-16.

TULOSSA SYKSYLLÄ

NUORTEN LIIKUNTAKERHO 
yli 11-vuotiaille tytöille ja pojille

Monitoimikerho pitää sisällään pelailua ja lajikokeiluja 
rennolla otteella. Kerho kokoontuu kerran viikossa 
klo 15.00-16.30 monitoimitalolla. Tarkempi ohjelma 
ja lisätietoja julkaistaan kesän aikana.
Toiminta käynnistyy syyskuussa viikolla 36. 
Kerho on kaikille avoin.

Ole kuulolla ja 
tule mukaan LIIKKUMAAN!

Someron nuorisotoimi•Ecotekola•Someron Liikunta ry
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Toiminnanjohtaja Veera Hälli veera.halli@somero.fi 044-7791 264
Liikuntapaikkamestari Teemu Kujanpää teemu.kujanpaa@somero.fi 044-7791 274 
Laitosmies Janne Lehtonen janne.lehtonen@somero.fi 044-7791 275
Uimavalvojat    044-7791 278
Uimaopettaja Iida Ahtaanluoma iida.ahtaanluoma@gmail.com 044-7791 265  
Liikunnanohjaaja Anzela Trofimova anzela.trofimova@somero.fi
Uimahallin kahvio ja lipunmyynti (löytötavarat) uimahalli.kahvio@somero.fi 044-7791 266

SOMERON LIIKUNTA Ry 
Kiiruuntie 6
31400 Somero

p. 044-7791 264/
toimisto
p. 044-7791 266/
lipunmyynti

someron.liikunta@somero.fi 
www.someronliikunta.fi
someron.uimahalli@somero.fi 
www.someronuimahalli.fi

Arska-Basket ry www.arska-basket.fi

Puheenjohtaja Jussi Varjus jussi.varjus@live.com 050-537 5817

Varapuheenjohtaja Timo Härmä timo.harma@seutuposti.fi 041-544 7310

Sihteeri Janne Käkönen janne.kakonen@arskametalli.fi 050-511 5540

Rahastonhoitaja Jari Käkönen jari.kakonen@arskametalli.fi 0400-531 611

Edustusjoukkueen yht.henk. Jaro Pennanen jaro.pennanen@autogear.fi 050-347 9024

Valmentaja, C-pojat Marko Räty raty.marko@suomi24.fi 040-191 8939

Koriskerho ja C-pojat Jani Mäenpää jani.maenpaa@somero.fi 040-140 6030

SB Somero ry www.sbsomero.fi    Facebook: SB Somero ry

Puheenjohtaja/kilpasarjat Lauri Nivalinna laurinivalinna@gmail.com 045-134 1190

Johtokunnan jäsen Eero Mäkelä eero.makela@superliitto.fi 040-505 1914

Nuoremmat juniorit/kuntoilu Timo Sillanpää timo.a.sillanpaa@renesasmobile.com 050-568 0178

Vanhemmat juniorit/rahasto Markku Kankare tmi.markku.kankare@pp.inet.fi 050-547 5691

Vanhemmat juniorit/valment. Ossi Viitanen ossi.viitanen@nokia.com 050-486 2080

Valm. päällikkö/valm. edustus Janne Teliranta janne.teliranta@realstickfloorball.com 040-525 0550

Kuntoilu ja kilpasarja – naiset Eija Mattila eija.laukkanen@suomi24.fi 050-431 0751

Kuntoilu – miehet Juha-Matti Kyyrä juha-matti.kyyra@mbnet.fi 040-750 0855

Sobudo www.sobudo.fi

Puheenjohtaja Matti Salonen 0400-476 278

Judo Janne Siviranta janne.siviranta@ebaana.net 050-376 4798

Karate Jallu Siviranta jallu.siviranta@sci.fi 0400-863 717

Somerniemen Veikot ry http://somerniemenveikot.sporttisaitti.com

Puheenjohtaja/aikuisliikunta Asmo Saarinen asmo.saarinen@berner.fi 0500-703 420

Sihteeri/hiihtojaosto
ja naisvoimistelu

Kati Fonsell-Laurila kati.fonsell-laurila@somero.salonseutu.fi 040-559 5080

Suunnistus Ulla Mellin matti@yliluikki.fi 040-722 7673

Yleisurheilu ja palloilu Aki Laurila aki.kj.laurila@gmail.com 040-551 3947

Someron Esa ry www.someronesa.fi

Puheenjohtaja Joni Rintamaa joni.rintamaa@saastopankki.fi 050-511 8557

Sihteeri Eija Aaltonen eija.e.aaltonen@gmail.com 050-516 5981

Hiihto Yrjö Teräväinen merja.teravainen@hotmail.com 0400-607 202

Suunnistus Mikko Kankare mikko.kankare@antti-teollisuus.fi 044-264 1309

Uinti Pertti Tamminen pertti.tamminen@berner.fi 0500-320 543

Yleisurheilu Kalle Pomppu kpomppu@seutuposti.fi 0500-840 071

Esakallio Matti Oksanen matti.oksanen@esakallio.net 0400-120 907
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Someron Pallo Lentopallo ry www.sopa.fi

Puheenjohtaja/Markkinointi Jouni Oksanen jouni.oksanen12@gmail.com 040-900 9501

Junioripäällikkö/Nettisivut Markus Sinkkonen markus.sinkkonen@microsoft.com 040-801 9820

Talouspäällikkö/Laskutus Tero Tähtinen tero.tahtinen@taeme.fi 040-576 9608

Someron Pallo Sulkapallo ry sopa.sulkapallo@gmail.com

Puheenjohtaja Mikko Mäkelä makela.mikko@gmail.com 0400-788 665

Sihteeri Vesa Riepponen vesariepponen@gmail.com 040-594 9826

Someron Pallon Juniorit ry www.sopajuniorit.com

Puheenjohtaja Teemu Heinonen teemu.heinonen@vilart.fi 040-5108906

Varapuheenjohtaja Jari Vaittinen jari.vaittinen@jaatimet.fi 045-134 6199

Valmennusvastaava Jari-Matti Salo jari.matti.salo@lemminkainen.fi 0400-720 673

Sihteeri/Rahastonhoitaja/Edustus Sanna Lindström sanna.lindstrom@kuljetusahelenius.fi 040-9000 635

Joukkueenjohtaja D-02/03 Atte Virta 02.sopajuniorit@gmail.com 0400-765 728

Joukkueenjohtaja E-04/05 Jari Vaittinen jari.vaittinen@jaatimet.fi 045-134 6199

Joukkueenjohtaja F-06/07 Saija Valve saija.valve@gmail.com 040-716 9445

Joukkueenjohtaja G-08/09 Tuomas Luukkonen tuomas.luukkonen@gmail.com 045-134 2010

SoPa Tytöt Maija Laine maijaht@hotmail.com 050-486 7473

Leijona-kiekkokoulu Mikko Lehtonen mikko.sa.lehtonen@gmail.com 050-343 542

Rullakiekko juniorit Harri Häkli harri.hakli@ideapaint.fi 044-580 6071

Someron Ratsastajat ry www.someronratsastajat.sporttisaitti.com, someronratsastajat@gmail.com 
www.someronhevosharrastekeskus.fi

Puheenjohtaja Marita Nuutila marita.nuutila@hotmail.com 050-462 9015

Someron Hevosharrastekeskus Helena Lehti mhstable@gmail.com 044-011 0106

Someron Syke ry www.someronsyke.fi 

Puheenjohtaja Sari Koivisto sari.koivisto@digia.com 040-550 1775

Varapuheenjohtaja, seurakoordinaat. Anna Helenius annahelenius@hotmail.com 040-535 5712

Rahastonhoitaja Tiina Hauhia tiina.hauhia@gmail.com 040-504 6913

Sihteeri Nina Vartemaa nina.vartemaa@gmail.com 040-548 7860

Lasten ja nuorten liikunnan vast. (LaNu) Eva-Stina Haalijoki-Koski eva-stina.haalijoki@hotmail.com 040-523 8092

Lasten ja nuorten liikunnan vast. Niina Sariola niina.sariola@luukku.com 0400-439 418

Lasten ja nuorten liikunnan vast. Marja Koivuniemi-Jussila marja.koivuniemi-jussila@hotmail.com 040-735 2478

Aikuisten liikunnan vastaava Sari Majuri sari.majuri@gmail.com

Aikuisten liikunnan vastaava Karoliina Käkönen karoliina.kakonen@suomi24.fi 040-716 2698

Aikuisten liikunnan vastaava Sari Mäki-Latikka sari.makilatikka@gmail.com 045-633 8463

Someron Voima ry www.someronvoima.sporttisaitti.com

Puheenjohtaja Timo Rannikko timo.rannikko123@gmail.com 040-778 2464

Varapuheenjohtaja Heikki Lehtinen heikkirk@gmail.com 0400-780 869

Sihteeri ja lentopallojaosto Harri Vuorela harri.vuorela@somero.fi 050-337 3168

Taloudenhoitaja Anja Rannikko

Yleisurheilujaosto Antti Kujansuu antti.kujansuu@suomi24.fi 050-491 9394

Jalkapallo Ismo Valve ismo.valve@gmail.com 044-580 1702

Nyrkkeily Kimmo Korpi-Seppälä kimmo.korpi-seppälä@k-maatalous.fi 0500-933 157

Kuntojaosto Terttu Lindroos 040-565 1812

Naiset ja nuoriso Marjaana Hieta marjaana.hieta@gmail.com 050-361 1217

Veteraanit Mauno Hagelberg 040-748 3032

Futsal Jarkko Ihalainen jake.futis@hotmail.com 040-526 5309



LASTEN SALIBANDYKERHO
Monitoimitalolla
tiistaisin ja torstaisin 7.6.–30.6. (ei to 23.6.)
klo 14.30–15.30  6–8-vuotiaat
klo 15.30–16.30  9–12-vuotiaat
Hinta: 7 kertaa / 29 € sis. uimakassin (sisar- 
alennus 10 €)   Ilmoittautuminen 31.5. mennessä.
Ohjaajana Ville Nummila

AIKUISILLE
Vesijumpat 3.5.–10.7. ja 15.8.–4.9.
Joka somerolaisen vesijumppa ti  klo 17.00–17.30
Joka somerolaisen vesijumppa  to  klo 11.00–11.30
Aamuvirkkujen vesijumppa  pe klo 6.30–7.00
Ei ennakko-ilmoittautumista.

KESÄ 2016 (2.5.–4.9.)

LASTEN UIMAKOULUT
Uimahalli Loiskeessa kesäkuussa 
6.–16.6.2016
Ilmoittautuminen käynnissä 
www.someronliikunta.fi/ilmoittautuminen

Aukioloajat:
ma, ke ja pe klo  6–21
ti klo  12–21
to klo  9–21
la, su klo  12–18

Kuntosali Kareliini ja uimahallin 
kahvio palvelevat koko kesän!
Herkulliset jäätelöannokset  
myös iltaisin ja 
viikonloppuisin

Ajalla 11.7.–14.8. 
ma–pe  klo 14–21
la  klo 12–16

C-
oikeudet

SOMERON LIIKUNTA RY 
p. 044-7791 264
www.someronliikunta.fi
www.someronuimahalli.fi

11.7.–14.8. Uimahalli Loiske suljettu, kesähuolto.
Syksyn kaikki ryhmät käynnistyvät viikolla 36.

Kaikki ilmoittautumiset 
www.someronliikunta.fi/ilmoittautuminen

MA 22.8. klo 18–20
VESIJUMPPAMARATON

4x30 min
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KAHVI JA PULLA

ILMAISEKSI
KAHDELLE!

Tällä lipukkeella
Sisumetsän pääsylipun 
ostaneille kahvi ja pulla 
kahdelle veloituksetta.
Voimassa 19.6.2016 asti.

RYHMÄRETKET • KOKOUKSET
ILLANVIETOT • JUHLAT • HÄÄT

www.hiidenlinna.com


