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Lyhytkin, moniamma-
tillisella tiimillä toteu-
tettu kuntoutusjakso 
palauttaa toiminta-
kyvyn tehokkaasti. 

Leikkauksen tai  
sairastumisen  
jälkeinen kuntoutus

“Kyl mää vaa niin pal 
tykkään asuu tääl”

Jaa miks? 
No pas käyden osottees

www.somero.fi/somerolainen

 www.saastopankki.fi/someronsp
Joensuuntie 27, 31400 Somero, p. 029 041 2310
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Auttaa aina

SÄÄNNÖLLINEN 
LIIKUNTA JA 

SÄÄSTÄMINEN 
TEKEVÄT SINULLE 

HYVÄÄ! Säästöpankista
saat parhaat 

säästämisen  ja 
sijoittamisen 

vinkit!PIIPAHDA 
JUTTUSILLE! 

Tallenna 
tästä pankin  
yhteystiedot 
älypuhelimeesi! 
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Poikkesin muutamaan otteeseen 
Someron kaupungintalolla ennen 

virkani alkua. Näillä kerroilla tapasin 
somerolaislähtöisen seiväshyppyle-
genda Pentti Nikulan peräti neljästi: 
kahdesti ”livenä” kaupungintalolla, 
patsaana kaupungin pääkadun varressa 
ja vieläpä saman patsaan pienennökse-
nä kaupunginjohtajan työhuoneessa. 
Tämä tavallaan kuvasti urheilun ja 
liikunnan intensiivistä läsnäoloa so-
merolaisuudessa. Toisen kuvajaisen 
samasta asiasta saa koska tahansa ly-
hyelläkin kaupunkikierroksella, jolla ei 
voi olla huomioimatta ensiluokkaisten 
liikuntapaikkojen moninaisuutta ja 
niiden ympärillä esiintyvää kuhinaa.

Niinpä liikunnalla on myös kau-
pungin taloudessa monta roolia, joista 
vuotuinen kustannusrasitus on tieten-
kin yksi. Vuonna 2013 kaupungin 
liikuntaan ja urheiluun kohdistamat 
resurssit lähentelivät kirjanpidollisesti 
paria miljoonaa euroa. Tämä sisältää 
pääasiassa maksuja Someron Liikunta 
ry:lle kaupungin liikuntapalvelutuo-
tannosta, seuroille kohdistuvia eril-
lisavustuksia, markkinointi- ja yh-
teistyösopimuksia sekä merkittävästi 
kaupungin suoraan itse kustantamaa 
liikuntapaikkojen ja -tilojen ylläpitoa. 

Vaakakupin toisella puolella on 
liikuntapalvelujen tuottamien hyvin-
vointivaikutusten tuottoarvo. Tämä 
muodostuu alenevista terveydenhuol-
lon ja sosiaalitoimen kustannuksista, 
viihtyisyystekijöistä ja muista vastaa-
vista välillisvaikutuksista. Maksimaa-
lista hyötyä tuskin on vielä ulosmitat-
tu, sillä joidenkin arvioiden mukaan 
esimerkiksi liian vähäinen liikunta 
aiheuttaa Suomessa 300 - 400 mil-

Liikuntakulttuuri osaksi 
Someron kaupungin strategiaa?

joonan euron vuosittaiset kustannuk-
set, jotka jakaantuvat noin puoliksi 
suorien terveydenhuolto- ja sosiaa-
limenojen sekä työn tuottavuuden 
heikkenemisen ja sairauspoissaolojen 
kesken.

On tietenkin mahdotonta perus-
tellusti arvioida, paljonko yhteisöllis-
tä ja taloudellista hyötyä paikallisilla 
liikuntapanoksilla jo on tuotettu tai 
mikä osa edellä mainitusta summasta 
olisi Someron säästöpotentiaali. Joka 
tapauksessa kaupungin valmisteil-
la oleva uusi strategia tarttuu tähän 
mahdollisuuteen.  Siihen on tässä vai-
heessa kehittämiskohteiksi nostettu 
mm. Someron Liikunta ry:n tuotta-
mat terveys- ja hyvinvointivaikutuksia 
edistävät palvelut sekä kevyen liiken-
teen väylästön laajentaminen paitsi 
liikenneturvallisuuden, myös asuk-
kaiden arkiliikuntamahdollisuuksien 
lisääjänä.

Näistä strategisista painotuksista 
huolimatta kaupungin lisäpanostukset 
nykyiseen liikuntapalvelutasoon ovat 
käytännössä ylivoimainen haaste, sillä 
parhaillaan realisoituvat talouspaineet 
edellyttävät pikemminkin resurssien 
pienentämistä. On myös muistettava, 
etteivät liikuntapalvelut suinkaan ole 
ainoa ennaltaehkäisevä palvelutarve 
tilanteessa, jossa ikärakenteen muutos 
samanaikaisesti väistämättä lisää mm. 
välitöntä tuettujen asumispalvelujen 
kysyntää. 

Onneksi yhteisissä neuvottelupöy-
dissä Someron kaupungin ja Liikunta 
ry:n pyrkimykset mainitussa resurs-
siongelmassa on todettu yhdensuun-
taisiksi. Kaupungin ja Liikunta ry:n 
yhteinen haaste on myös edellä mai-

nitun strategisen hyvinvointitavoit-
teen konkreettinen määrittely. Yhtenä 
mahdollisuutena ilmaan voi heittää 
vaikkapa ”liikuntaneuvojapalvelun”, 
josta on kokemuksia ainakin Päijät-
Hämeen ja pääkaupunkiseudun alu-
eella. Tässä toimintatavassa terveyden-
huoltohenkilökunta ohjaa asiakkaita 
aktiivisesti terveysliikuntaa edistäväl-
le liikuntaneuvojalle, ja kokemukset 
kuuluvat olevan hyviä.

Uusien yhteiskunnallisten kei-
nojen etsinnästä huolimatta on syy-
tä muistaa, että ensisijainen vaiku-
tusmahdollisuus - ja sanonpa myös 
velvollisuus – omasta hyvinvoinnista 
huolehtimiseen on meillä kaikilla itsel-
lämme, ei julkishallinnolla. Liikkumi-
nen on lopulta halpaa ja helppoa, vaik-
kakin erinomaiset suorituspaikkamme 
varmasti edistävät liikuntamyönteisen 
kulttuurin juurtumista koko Someron 
asujaimistoon. 

Toivotankin tämän lehden lukijoille 
elämyksellistä liikuntakevättä! 

Sami Suikkanen
kaupunginjohtaja
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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
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Sään- ja vauhdinkestävät

Hämeen Härkätie 93, 31400 SOMERO 
Puh. 050 5151 089

Juoksu- yleisurheilu- triathlon- suunnistus- ym. tilaisuudet
KILPAILUNUMEROT

vare@kilpailunmerot.fi
www.kilpailunumerot.fi

Myös hakaneulat

Painopalvelu  Jouni Väre Ky

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

Ajanvaraus
24h

www.tazzi.fi

Fysikaalinen hoitolaitos

Joensuuntie 40
P. 748 7572, 050 566 7856

– 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

TMI MAKEN KAUPPA JA KUPPILA
~ Kahvila ~ Leipomon myymälä ~

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

Maittavat sämpylät, herkulliset leivonnaiset, 
kahvit, erikoiskahvit, jäätelöt ja jäätelöannokset
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Taas alkaa olla aika pistää kirjan 
kannet kiinni yhden vauhdikkaan 

lentopallokauden osalta. 
Toki vielä on jäljellä jokaiseen kau-

teen kuuluva huipputapahtuma Power- 
Cup. Tänä vuonna yksi maailman 
suurimmista lentopallon junioritur-
nauksista kerää lentopallokaravaanin 
neljäksi päiväksi Raaheen. Somerolta 
matkaan lähtee perinteisesti bussilas-
tillinen pelaajia. Mukana upeassa tur-
naustunnelmassa on kuusi joukkuetta. 

Pelintäyteinen sarjakausi takana
Päättyvällä sarjakaudella seuran toi-
minta on ollut laajuudeltaan yksi 
SoPan vilkkaimmista. Mukana sar-
jatoiminnassa on ollut ennätysmäärä 
pelaajia, valmentajia ja joukkueita. 
Sarjatoimintaan osallistui joukkueita 
kaikissa ikäryhmissä. Pienen tauon 
jälkeen mukaan saatiin jälleen myös 
joukkue naisten sarjoihin. Kakkossar-
jaan osallistunut joukkue menestyi 
kohtuullisen hyvin. Nuorten ja en-
tisten liigapelaajien ympärille kerät-
ty ryhmä eteni ykkössarjan porteille 
asti. Ilman vakavaa tavoitetta sarjaan 
osallistunut ryhmä pelasi laajalla ros-

Vauhdikas lentopallokausi 
on päättymässä

terilla ja harjoitteli juniorisarjatreenien 
ja perheen pienimpien ehdoilla. Tule-
valle kaudelle tavoitetta pyritään terä-
vöittämään ja harjoittelua lisäämään. 
Toinen uusi ryhmä, joka on naisten 
35-v sarjan SM-lopputurnaukseen 
Kouvolassa osallistuva joukkue. Vete-
raanisarjoissa ei aikaisempina vuosina 
ole Somerolta ollut edustusta. 

Vanhemmat juniorit pelasivat 
uudella järjestelmällä 
Uuden valtakunnallisen sarjajärjes-
telmän mukaisesti Sopan A-, B- ja 
C-tyttöjen kaksi joukkuetta osallis-
tuivat suoraan SM-sarjaan. Menestyk-
sen mukaan jaetut sarjalohkot toivat 
tullessaan uusia vastustajia eteläisen 
Suomen alueelta. Uusien joukkuei-
den kohtaaminen toi tullessaan myös 
lisää kilometrejä matkamittariin. Nuo-
rimpien tyttöjen sarjoissa tiikerisarjan 
voitto D-tytöissä napsahti Somerolle 
lopputurnausvoitto. Myös E-tytöt 
ovat kuuluneet lounaisen alueen tii-
kerisarjan aateliin.

Kaiken kaikkiaan sarjatoiminnassa 
oli kauden aikana mukana ennätys-
määrä joukkueita, 14 kappaletta.

Kesällä biitsiä ja pesistä
Kun kesäkausi koittaa, viime kesänä 
aloitettu pesisbuumi saa jatkoa. Seu-
ran junioripelurit osallistuvat kesällä 
pesiksen sarjatoimintaan. Jatkuvasti 
suosiotaan lisäävä beach-volley kerää 
myös laajan joukon pelureita urheilu-
kentän santa-areenalle. Rantalentik-
sen kesän kilpailutoimintaan toivo-
taankin runsaasti osallistujia. Useat 
joukkueet ovat myös suunnitelleet 
harjoittelevansa entistä enemmän 
myös kesäkaudella. Tulevan kauden 
valmistelu on myös vahvassa vauh-
dissa. Nuorisopäällikkö Markus 
Sinkkonen on tehnyt hyvää työtä 
ja tulevan kauden osalta joukkuei-
den valmennuskuviot ovatkin lähes 
viimeistä piirtoa vailla valmiina. 
Suurimman haasteen toiminnal-
le tuleekin aiheuttamaan Someron 
haasteellinen salitilanne. Kiirun kou-
lun salin poistuminen käytöstä tulee 
varmasti haittaamaan merkittävästi 
ensikauden toiminnan tehokkuut-
ta. Toivottavasti kaikille joukkueille 
löytyy riittävä määrä salivuoroja, jotta 
virkeätä toimintaa pystytään nykyi-
sessä laajuudessaan jatkamaan.

SoPa-D2 tytöt voittivat kultaa 
alueen tiikerisarjassa.
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Kauppi
SOMERON KUKKAKESKUS

JA HAUTAUSTOIMISTO

Joensuuntie 25
puh. (02) 748 5385

Ma-Pe
8.30-17
La 
8-14
Su 
9-13

Liikeajan jälkeen 
puh. 0500 743 024,
050 461 8978www.kukkakeskuskauppi.com

Metallitie 5, 31400 Somero  Puh. (02) 7487 242
Auto 0400 114 824  Fax (02) 7488 474  mail@somerikkuna.net

Oy

Seppo Mäkitalo

SOMERON AUTOPALVELU
Erkki Mentula

Henkilö- ja pakettiautojen
korjaukset ja maalaukset

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

AUTOJA JOKA LÄHTÖÖN
Kaikkina vuorokaudenaikoina

Puh. 748 900
LUOTETTAVA SYDÄMELLINEN AMMATTILAINEN

Joensuuntie 31, 31400 Somero, puh. (02) 748 6133
www.someronoptiikka.net
Joensuuntie 31, 31400 Somero
puh. (02) 748 6133
www.someronoptiikka.net

Mhy Salometsä, Somero
0400 532 867

KiRvESMiES- ja SANEERAUSTyÖT

Rakennuspalvelu
Janne koski

Somero
040 565 1809

LUOTETTAVA SYDÄMELLINEN AMMATTILAINEN

Joensuuntie 31, 31400 Somero, puh. (02) 748 6133
www.someronoptiikka.net

Kassatie 3-5, 31400 Somero, Puh. 040 510 8906
www.vilart.fi

työ 040 530 4416
Joensuuntie 5, Somero
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Judo on maailman levinnein ja har-
rastajamääriltään suurin kamppai-

lulaji. Kansainväliseen judoliittoon 
kuuluu 200 jäsenmaata ja pelkästään 
Euroopassa lajia harrastaa yli 2 mil-
joonaa judokaa. Olympialajiksi judo 
valittiin ensimmäisen kerran 1964 ja 
se on tällä hetkellä viidenneksi suurin 
laji harrastajamääriltään olympiaper-
heessä. Suomessa seuroja on 138 ja 
lisenssiharrastajia 15000. Sobudossa 
on judoa harrastettu vuodesta 1979 ja 
tällä hetkellä aktiivijudokoiden määrä 
on n. 60.

Sobudossa oli alkuaikoina kilpaju-
dossa melkoisen rauhallista. Toimin-
nan kasvaessa 80-luvun puolivälissä 
alkoi ensimmäinen vaihe, jolloin kan-
sallisia kisoja kierrettiin ja ensimmäisiä 
SM-mitaleja saatiin odottaa 90-luvun 
loppupuolelle asti. Ensimmäiset mita-
lit tulivat nuorten kisoissa ja aikuisten 
mattojudossa.

Vuosituhannen taitteessa Sobudon 
judotoiminnassa aloitettiin voimakas 
panostus kilpailutoimintaan. Harjoi-
tusryhmiä uudistettiin ja saatiin täs-
mällisempää valmennusta orastaville 
lahjakkuuksille. Näistä esimerkkeinä 
Emilia Kautto, joka peruskurssilta 
siirtyi juniorien jatkokurssille ja sieltä 
13 vuotiaana juniorien kilparyhmään 
aikuisten kanssa. Kymmenet kilpai-
lut tuottivat B-nuorten SM-hopeaa 
ja aikuisten SM-pronssia vain 16 
vuotiaana. Emilian nykyinen seura 
on Lappajärven Veikot. Samanlaisen 
kilpakarusellin on käynyt Artturi Lau-
ranto, joka voitti B-nuorten SM-kul-
taa 2010. Artturi palvelee parhaillaan 
varusmiespalvelustaan, mutta on jat-

JUDO kilpalajina

kamassa kilpajudoa aikuisten sarjoissa.
Tällä hetkellä Sobudon junioreissa 

on poikkeuksellisen suuri joukko Emi-
lian ja Artturin kaltaisia lahjakkuuk-
sia. Kohta kolmen vuosikymmenen 
kokemuksella voin sanoa, etten ole 
aiemmin nähnyt sellaista motorista ja 
liikunnallista lahjakkuutta kuin muu-
tamilla juniorikilpailijoilla on nyt. 

Kauton sisaruksista Julia voitti 
Lahti-shiaissa ylivoimaisesti sarjansa 
ja pikkusiskonsa Kiia edelliskautena 
koko Junnu-Cup sarjan kaikki osa-
kilpailut häviämättä kertaakaan koko 
kauden aikana. Kestomenestyjiä ovat 
olleet myös Riikka ja Miro Hakala. 
Junnu-Cupeissa tänä vuonna osakil-
pailun on voittanut Juho Wallin, sekä 
mitali sijoituksia ovat saavuttaneet Jere 
ja Iiro Lahti sekä Lauri Uotila. Muissa 

kansallisissa kisoissa Lahden veljesten 
lisäksi mitalisijoituksia on saavuttanut 
Niko Oksanen.

Näiden em. kilpailijoiden takana 
koko joukko juniorijudokoita, jotka 
harjoituksesta toiseen haastavat jo me-
nestyksen makuun päässeitä. Tämän 
kilpakauden aikana vielä kymmen-
kunta uutta junioria tulee saamaan 
kilpakasteensa.

Onko sitten judossa pakko kil-
pailla? - Ei. Judoa voi myös harrastaa 
kilpailematta omaan tahtiinsa, eikä 
kukaan koskaan joudu vastentahtoi-
sesti kilpatatameille.

Tosiasia on myös se, että vasta kil-
pailuissa vierasta vastustajaa vastaan 
päästään testaamaan tekniikoiden 
toimivuus ja henkisen kantin kesto 
painetilanteessa.

Judo-juniorien pystytekniikkaharjoittelua.

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
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Someron  Esan  keulakuva 
–ESAKALLIO– on opittu tun-

temaan yhtenä Suomen suurimpa-
na ja tasokkaimpana tanssilavana. 
Pitkän kesäkauden aikana lavalla on 
noin kuudetkymmenet tanssit. Jo 
muutaman menneen kesän aikana 
siellä on voinut nauttia myös Suo-
mirokin keulahahmojen musiikista, 
niin nytkin. Tulevan kesän uutuute-
na on monipuolinen estradi-viihde, 
jota nähdään yhdeksänä sunnuntai-
iltana juhannuksesta lähtien.

Suvisunnuntain 
matineat
Juhannussunnuntaina 22.6. klo19 
alkaa uusi ohjelmasarja, jolle tan-
gokuningas Kyösti Mäkimattila 
antoi tämän nimen. Hän ja Hanna 
Ekola esiintyvät tuolloin teemalla 
”Lauluja ja runoja lemmestä ja elä-
mästä”. Kaksi seuraavaa sunnuntai-
iltaa kuluu perinteisten Monokkaan 
iltamien parissa. Matineat jatku-
vat 13.7.viihteellisellä Hansun ja 
Pirren Fakta Hommalla. Su 20.7.  
on vuorossa Tapio Liinojan ja 
kumppanien  esitys ”Mainio Jun-
nu Vainio”. Imitaattorina ja näyt-
telijänä tunnetun Jukka Puotilan 
show on nähtävissä 27.7. Susanna 

Haaviston käsikirjoittama ”Laulaja- 
Olavi Virta” elämänkerta kuullaan su 
3.8. Susannan itsensä ja monen muun 
tasokkaan tulkitsijan laulamana.  Sarja 
jatkuu 10.8. ”Suomi-filmin sävelin”, 
jolloin  Arja Koriseva ja Hannu Leh-
tonen laulavat elokuvista tunnetuksi 
tulleita kappaleita. Viimeisenä, muttei 
vähäisimpänä, aina sympaattinen Ulla 
Tapaninen viihdyttää meitä 17.8. esi-
tyksellään ”Lava-ammuntaa”.

Esakallion sali on mitä mainioin 
tällaisille viihdeohjelmille: istuma-
paikkoja lähes tuhannelle, laaja estradi 
ja tasokas lavatekniikka.

Ohjelmatarjonta 
lavenee
Robin ja rokki-keskiviikot

Suomi-rokki -illat aloittaa per-
heen nuorison tämänhetkinen suo-
sikkipoika Robin torstaina.3.7. klo19. 
Lippujen ennakkomyynnin lukemat 
antavat ennusteen oikeasta mega-
tapahtumasta. Menneiden kesien 
tapaan suuren suosion saavuttaneet 
rokki-keskiviikot jatkuvat: 16.7. Erin 
ja Elastinen, 23.7. J.Karjalainen ja 
Agents sekä 31.7. jokakesäinen vieras 
Esakallion lavalla, Popeda, kaverinaan 
rokki-mimmi Muska.

Juhannustanssit 
kannattaa kokea
Tanssitarjonta lavalla jatkuu enti-
seen tapaan, keskiviikkoisin päiväl-
lä ja perjantaisin illalla. Perjantai-
ilta aloitetaan tuttuun tapaan aina 
tanssikurssilla. Tanssimusiikista 
vastaavat Suomen ykkösrivin tans-
siorkesterit ja solistit. Juhannus-
tanssit Esakalliolla on suvijuhlaa 
parhaimmillaan. Aattona nauti-
taan kestosuosikki Jari Sillanpään 
lavakarismasta ja tanssitaan Sini-
taivaan tahdissa. Juhannuspäi-
vänä vauhti vain kovenee. Silloin 
räjähtää Paula Koivuniemi-show, 
Jorma Kääriäinen palaa lauteille ja 
Jani&Jetsettersien kitaramusiikin 
tahdissa pyörähdellään tanssilatti-
alla.

Esakallion  mittavaan ohjel-
maan voi tutustua perusteellisem-
min Esakallion kotisivuilla osoit-
teessa www.esakallio.net. Lippuja 
voi ostaa moneen tapahtumaan 
myös ennakkoon Tiketistä. 

Toivottavasti löydät ohjelmis-
tostamme omia suosikkejasi, joita 
haluat nähdä ja kokea livenä.

Tapaamisiin Esakalliolla
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Merkillistä, että ylipäätään on jo-
tain sellaista perin nautittavaa, 

mikä ei ole epäterveellistä, lihottavaa, 
laitonta, moraalitonta tai muutenkaan 
moitittavaa.  Se toki työllistää ajat-
teluelimiä vaatimalla suunnittelua ja 
päätöksentekoa.  Se nostaa sykettä ja 
voi hengästyttääkin ja aina toisinaan se 
saa jalat suunnitelmien vastaisesti täy-
sin omavaltaisesti kuljettamaan hen-
kilöä aivan eri paikkaan, kuin mihin 
alun perin piti. Tällaisessa tapauksessa 
sillä on taipumus kohottaa hiljaise-
nakin pidetyn henkilön suullista 
ilmaisua aivan uusiin atmosfää-
reihin. Kuullaan mitä lennok-
kaimpia seikkailukertomuk-
sia ja suorastaan maukkaita 
selityksiä. Hetkellisesti voi 
harmistuminenkin nous-
ta pintaan, mutta saman 
tein jo nauretaan sattu-
mukselle ja odotellaan 
innolla seuraavaa tapah-
tumaa.

Sellaista on suunnis-
tus.

 Aikanaan Somero-
lehdestä Torstairastitu-
loksia lukiessani  kum-
mastelin, mikä sai niinkin 
suuren joukon ihan nor-
maaleina pitämiäni ihmisiä 
vapaaehtoisesti kirmaamaan 
viikoittain pitkin metsiä. Etten 
vaan jäisi mistään paitsi. Tuo piti 
mennä kokemaan.  Se myönnettä-
köön, että ikään kuin esiliinaksi otin 
mukaan poikani.  Eihän sitä nyt ihan 
yksinään tohtinut tuollaiseen ryhtyä.  
Elettiin vuotta 1986. Suunnistuskoke-
musta minulla oli ainoastaan armeija-
ajalta, jolloin suhteellisin vaatimatto-
min tuloksin olin luottanut lähinnä 
tuuriin ja kavereitten taitoon.

Ensi kokemuksia iltarasteilta voi 
luonnehtia niin, että ajatus, mikäli 
sellaista ylipäätään oli, ei pysynyt lain-
kaan jalkojen vauhdissa. Ylimääräistä 
lenkkiä tuli kierrettyä reilusti. Paljon 
jäi paikattavaa ja jonkinlainen halu 
todistaa itselle, että pystyy parempaan-

SUUNNISTUS –luontoterapiaa

kin.  Pikkusormi oli annettu ja vähin 
erin metsäurheilun pihkainen koura 
tempaisi koko miehen mukaansa.  
Sama tapahtui monille muille koko-
naisille perhekunnille. Ei ole yhtään 
kaduttanut. Päinvastoin.  Suunnistus-
ta on kiittäminen siitä, että liikunnasta 
muutenkin tuli melko säännöllinen 
tapa.

Suunnistus on siitä mielenkiintoi-
nen liikuntalaji, että sitä ei koskaan 
opi täydellisesti.  Samatkin virheet 
toistuvat kerta toisensa jälkeen, vaik-
ka kuinka on päättänyt, että tämä oli 
laitimmainen kerta. Toisinaan jou-
tuu ihmettelemään, että oliko vielä 
tällainenkin moka mahdollinen ja 
tekemättä. Tässä yksi lajin suoloista. 
Kasvattavaa.

Muutamana viime vuotena olen 
Torstairasteilla kirmannut yhdessä 

vaimoni kanssa. Parisuhdeterapi-
aa, jossa suhdetta kyllä monin 

tavoin koetellaan. Nopeam-
mat jalat ovat pelastaneet 

minut joissakin, sano-
kaamme tiukahkoissa, 
tilanteissa. Suoritta-
miani epävirallisten 
tiedustelujen pe-
rusteella tätä tera-
piamuotoa ei ihan 
kaikille pareille voi 
suositella. 

Tänä keväänä 
polkaistaan käyn-
tiin Torstairastien 
kolmaskymmenes 

vuosi 17.4. kortteli-
kartalla. 

 Juhlan kunniaksi 
22.5. tarjotaan rasteille 

osallistuville kakkukah-
vit.  Kaikkiaan tapahtumia 

kauden mittaan on kaksikym-
mentäkolme.
Suosittelen lämpimästi kaikkia 

ikään ja sukupuoleen katsomatta läh-
temään mukaan tähän pihkantuoksui-
seen jokahenkilön liikuntamuotoon 
hukkaamaan stressiä sekä ammenta-
maan nautintoa niin luonnosta kuin 
mukavasta ilmapiiristä. Eri reittivaih-
toehtoja on useita ja sellainenkin, jossa 
osallistuja voi itse valita ne rastit, joilla 
käy.   

Koukkuun saattaa kyllä jäädä, 
mutta tässä tapauksessa se on vain 
hyväksi.

Pekka Alitalo

Rastitapahtumien myötä olen hie-
nossa ilmapiirissä tutustunut moniin 
mahtaviin persooniin.  Sittemmin 
on porukalla kierretty rastiviikkoja, 
koettu Jukolan yöt ja viestejä Ruotsin 
puolella. Hauskaa on ollut ja huumori 
kukkinut.  Luontoon on päässyt tutus-
tumaan toisenlaisesta näkökulmasta ja 
kertyneitä karttoja on myöhemmin 
voinut hyödyntää vaikkapa marja-, 
sieni- ym. retkillä.
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A VASELIUS SOMERO 02-748 5443

Hämeentie 2, 31400 SOMERO

Ali Tuominen  040 576 5428
Virpi Pohjaranta  0400 318 863
Marketta Torkkomäki 044 542 7497
Pirjo Haavisto  0500 470 997
Maarit Kankare  050 523 8039

Kaikki tilitoimisto- ja isännöintipalvelut käytössänne!

www.mekelex.com

Joensuuntie 30, 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

Rakennusliike

Ahtijaakko Oy
Ahti Lemberg

31400 SOMERO
Puh. 0400 534 977, Fax. (02) 748 5997

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

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

SEMENTTIVALIMO

HANNU LINDÉN
Turuntie 169, 31400 Somero ☎ 748 5433

www.sementtivalimo.fi

Someron Talkkari Oy
Asiakaspalvelu (02) 773 3580

Ilta- ja viikonloppupäivystys 0440-535 635
044 703 8071
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Somerolainen seiväsperintö jatkaa 
kulkuaan sukupolvesta toiseen. 

Tuorein Suomen mestaruuteen yltänyt 
hyppääjä on Someron Esaa edustava 
17-vuotias Tommi Holttinen, jonka 
isä Jari Holttinen keräsi SM-mitaleita 
1970 – 1990 -luvuilla hypäten par-
haimmillaan hallissa 555 ja ulkora-
doilla Someron kotikentällä 550.

Jari Holttisen isän Veikko Holtti-
sen lapsuuden urheilu- ja koulukave-
reita oli aikanaan tuleva seiväshypyn 
ME-mies Pentti Nikula, jonka sytyt-
tämä kipinä näkyi sen jälkeen vahvasti 
Veikon omassa elämässä sekä jatkui 
hänen poikiensa Jari ja Juha Holttisen 
nuorena alkaneissa seiväshyppyurissa.

Jari Holttisen seiväshyppyura kesti 
kaikkiaan yli 25 vuotta ja oli vauhdissa 
vielä Tommin lapsuusvuosina. Niinpä 
Tommikin sitten heti kohta kävele-
mään opittuaan jo vuoden ja kahden 
kuukauden ikäisenä tapaili hyppyjä 
milloin pyöränpumppu tai milloin 
kynttilä kädessään. Samoihin aikoihin 
puhumaan oppimisen myötä Tommin 
ensimmäisiä lauseita Jari-isän mukaan 
oli ”Tommi hyppää kovin seivästä”.

Kolmivuotiaana Tommi sai oikean 
seipään Jarin silloin valmentamalta 
Jarno Koivuselta, josta taas myöhem-
min oman uransa jälkeen tuli Minna 
Nikkasen valmentaja. Koivunen rää-
tälöi Tommille sopivan pikkuseipään, 
jolla pojan hyppääminen isän opasta-
mana käynnistyi.

Noina vuosina seiväshypyn sieme-
net oli kylvetty Tommin sisimpään 
alkaakseen myöhemmin itämään ja 
kasvamaan. Liikunnallisesti lahjakas 
poika tykästyi varhain myös jääkiek-
koon, jonka harrastuksen hän aloitti 
nelivuotiaana. Turussa asuva Tommi 
pelasikin sitten talvisin jääkiekkoa 
12 vuoden ajan edeten valtakunnal-
lisiin Jääkiekkoliiton Pikku-Pohjola 
ja Huippu-Pohjola -leirityksiin. Seu-
ratasolla Tommi pelasi vuosi sitten 
TPS:n C- ja B-junioreiden SM-sar-
jajoukkueissa.

Seiväshyppy säilyi jääkiekon rin-
nalla kesäisenä harrastuksena. Ensim-
mäisen kerran Tommi osallistui kilpai-
lijana Seiväskarnevaaleille seitsemän-

Tommi Holttinen jatkaa 
somerolaista seiväsperinnettä

vuotiaana vuonna 2004, jolloin ylitti 
175. Tulokset nousivat pikkuhiljaa. 
14-vuotiaana Tommin tulos oli 330 
(5. paras Suomessa) ja 15-vuotiaana 
375 (4.). Vuosi sitten Tommi oli en-
simmäistä kertaa mukana SM-kisoissa, 
joissa hyppäsi M16-sarjassa pronssia 
tuloksella 430. Kauden parhaaksi ylit-
tyi 435 eli kolme senttiä enemmän 
kuin isä-Jari aikoinaan saman ikäisenä. 
Tuloksellaan Tommi oli ikäluokassaan 
myös kolmanneksi paras Suomessa.

Hyvän hyppykauden päätteeksi 
Tommi Holttinen teki viime syksynä 
rohkean lajivalinnan: jääkiekko saa 
nyt jäädä ja jatkossa keskitytään sei-
väshyppyyn. Jari Holttinen, joka val-
mensi poikaansa myös jääkiekossa, oli 
oman uransa jälkeen valmentanut myös 
useita seiväshyppääjiä, Koivusen lisäksi 
esimerkiksi Eemeli Salomäkeä, ja ollut 
Someron Seiväskarnevaaleilla koulut-
tajana vuosittain, teki samalla myös 
paluun jääkiekkovalmentajasta jälleen 
ympärivuotiseksi seiväsvalmentajaksi. 

Hyvin Tommin ensimmäinen 
varsinainen seipään harjoittelu- ja 

hallikausi onkin sujunut, sillä viime 
kesän ennätys on parantunut jo lu-
kuihin 454. Talven saaliina oli myös 
M17-sarjan Suomen hallimestaruus. 
Jari Holttisen valmennusryhmässä 
harjoittelevat Tommin ohella Turun 
Urheiluliittoa edustavat Suomen uusin 
5 metrin hyppääjä Johannes Simola ja 
M17 SM-hallin pronssin hypännyt 
Eetu Turakainen.

Pitkänhuiskea (187 cm ja 65 kg) 
Tommi Holttinen on seiväshyppää-
jän ihannemitoissa. Tuohon varteen 
on hyvä kehittää voimaa, taitoa ja 
nopeutta. Harjoituskertoja on vii-
kossa 6 – 9, josta merkittävä osuus 
tulee Kerttulin urheilulukiossa, jossa 
Tommi harjoittelee Jarno Koivusen 
ohjaamana muun muassa telinevoi-
mistelua.

Tämän lisäksi Tommi Holttinen 
on mukana Pajulahden hyppyleireillä 
noin kerran kuussa, jossa pääsee hyp-
päämään yhdessä Eemeli Salomäen 
kanssa SUL:n ja Salomäen valmentaja 
Steve Ripponin opastamia tekniikka-
harjoituksia.

Mitkä sitten ovat Tommi tavoit-
teesi ensi kesäksi, lähivuosiksi ja uran 
huipennukseksi?

– Tavoitteeni on hypätä alkavana 
kesänä viisi metriä, joka olisi 30 cm 
enemmän kuin isäni saman ikäisenä, 
kertoo Tommi.

– Muutaman lähivuoden aikana 
tavoitteenani on hypätä isän ennätys 
(555) rikki ja sen jälkeen haaveenani 
on kuuden metrin rajan rikkominen, 
määrätietoinen nuori mies jatkaa.

Somerolaisen seiväshypyn tule-
vaisuus näyttää turvatulta Tommin ja 
vielä nuorempien hyppääjien toimes-
ta pitkälle tulevaisuuteen.  Tommin 
hallikulta oli Someron Esalle jo 107. 
seipään SM-mitali ja 69. kultamitali!

SOMERON ESAN TIISTAIKISAT 
alkavat tiejuoksuilla huhtikuussa ja kentällä toukokuun 
puolivälistä elokuun loppuun sekä syyskuun maastojuoksuilla. 
Seuraa Somero-lehden ”järjestöt toimivat" -palstaa tai katso 
www.someronesa.fi/yleisurheilu
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–	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

 • 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

Myynnissä myös tukipolvisukkia

Karhutie 18, Somero
P. 050 307 4144

KIMALAN KYLÄHAMMASLÄÄKÄRI OY

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

Hae meiltä oikea varustus liikkumiseen 
ja tule meille liikkumaan!

Ruunalantie 5, Somero • puh. (02) 748 9300 • www.sporttikone.fi

PUTKITYÖT
Edullisesti ja nopeasti.

Kysy tarjouksia!
T:MI ESA UUSITALO

Puh. 0400 741 566

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

Maalausliike
J. & J. kasvinen oY

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

044 514 4403



SOMERON SYKKEEN KESÄJUMPAT 20.5.-14.8.2014 
 
 
Kertamaksu 6 eur (sisältää molemmat saman illan jumpat). Maksut vain käteisellä. 
Toukokuu /Joensuun koulu Kesäkuu /Joensuun koulu Heinäkuu /Joensuun koulu Elokuu /Monitoimitalo 

 

ti 20.5 klo 19 Bodycombat PSH ti 3.6 klo 19 Bodypump JM 
 

ti 1.7 klo 19 Bodycombat PSH ma 4.8 klo 19 Bodycombat AH 

to 22.5  
klo 18:30 
Bodypump JM 

 
klo 19:30 
Sh’bam JH 

to 5.6  
klo 18:30  
Vatsa-peppu AL 
 

 
klo 19:30 
Bodybalance ET 

to 3.7  
klo 18:30 
Bodypump JM 

 
klo 19:30 
Bodybalance SM 

ke 6.8  
klo 18:30  
Vatsa-peppu AL 

 
klo 19:30 
Bodybalance SM 

ti 27.5 
klo 18:30 
Bodypump JM 
           

 
klo 19:30 
Bodybalance SM 

ti 10.6 klo 19 Bodycombat SM 
 

ma 7.7 klo 19 Bodycombat PSH ti 12.8 klo 19:00 Bodycombat SM 

ke 28.5 klo 19 Bodycombat AH to 12.6  
klo 18:30 
Bodypump SK 

            
klo 19:30 
Sh’bam JH 
  

ke 9.7 klo 19 Bodycombat AH to 14.8  
klo 18:30 
Sh’bam JH 

            
klo 19:15 
Bodybalance ET 

 ti 17.6 klo 19 Bodypump SK 
 

ti 15.7 klo 19 Bodypump JM Ohjaajat: 
AH Annika Heikkonen 
AL Anniina Lindström 
ET Ella Torkkola 
JH Janika Helenius 
JM Julia Murtolahti 
PSH Petra Sihvonen-Hovila 
SK Sari Koivisto 
SM Sari Majuri 
 
Lisätiedot ja muutoksista 
ilmoitamme 
www.someronsyke.fi 
 

ke 18.6 klo 19 Bodycombat PSH 
 
 

to 17.7  
klo 18:30  
Vatsa-peppu AL 
 

            
klo 19:30 
Bodybalance ET 

ma 23.6 klo 19 Bodypump SK 
 

ma 21.7 klo 19 Bodypump SK 

to 26.6  
klo 18:30  
Vatsa-peppu AL 
 

            
klo 19:30 
Bodybalance ET  

ke 23.7 klo 19 Bodycombat AH 

 ti 29.7 klo 19 Bodypump SK 
 
to 31.7  
klo 18:30 
Bodypump JM 
            

 
klo 19:30 
Sh’bam JH 

 

 

 

SYKKEEN PERINTEINEN 

KEVÄTNÄYTÖS 

Monarilla la 17.5.2014 klo 15 

liput: aikuiset 6e  lapset 2e 
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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

Joensuuntie 26, Somero
P. (02) 748 5316

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

TIENSUUN
PUUTARHA

Hannu Tiensuu
31520 PITKÄJÄRVI

0400 783 661

Hiekkapuhallus
Honkala

040 043 9975

Someron Huoltomestarit
Sähköasennus/urakointi

Ilmalämpöpumput

Kari Laine
0400 533 865

SOMERON LIHASAVUSTAMON
TEHTAANMYYMÄLÄ

Palvelemme Teitä

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

SOMERON LIHASAVUSTAMO
Takalan teollisuusalue, puh. 748 6655

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

HÄNNINEN YHTIÖT
Puh. 050 515 1082

SOMERON HAUTAKIVIHUOLTO
HELLSTÉN AY

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

Meiltä myös
geelilakkaukset

KAHVAKUULAHARJOITTELUA
LEHTILÄ, Lehtimäentie 607, Pitkäjärvi

   Maanantaisin klo 19.00-20.00
   HÄNTÄLÄN KOULU, Häntäläntie 316, Häntälä

   Keskiviikkoisin klo 19.00-20.00
KIRKONMÄEN KOULU, Kirkkotie 3, Somero

Sunnuntaisin klo 15-16
Kuulaillaan ulkotiloissa, joten päälle sään mukainen varustus. 

Ohjaajalla on 10 kpl (6kg – 16kg) kisamallin kuulia, joita saa lainata. 
5e/krt. Laskutus tai käteismaksu.

LIsEnsOITU KAHVAKUULAOHJAAJA
sAnnI IngERmAn-LAInE, 040 740 7849

TYKKÄÄ FACEBOOKISSA: 
www.facebook.com/sanninkahvakuularyhma
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Seurana leveällä  
rintamalla eteenpäin  
Kauden aikana harrastajamäärä on 
kasvanut edelleen. Junioripuolen 
valmennukseen on saatu lisää laatua 
ja seuran muutamien päävastuullis-
ten tueksi on saatu rakennettua hyvä 
joukkueenjohtaja- ja apuvalmentaja-
verkosto. Tämä on ensiarvoisen tärke-
ää toiminnan jatkuvuuden kannalta. 
Suuret kiitokset siis kaikille toimihen-
kilöille!  Organisoinnin jako neljään 
päävastuualueeseen on myös toiminut 
hyvin. Jakohan  on nuorimmat juni-
orit, vanhemmat juniorit, kilpasarjat 
ja kuntoliikunta.

Yhä useampien joukkueiden osal-
listuminen SSBL:n alaisiin sarjoihin 
on ollut tavoitteenamme. Muutama 
vuosi sitten aloitettiin miesten jouk-
kueella (5-div.), mikä laajeni sitten 
ykkös- ja kakkosjoukkueisiin. Täksi 
kaudeksi uutena mukaan tuli kortte-
liliiga nuorimpiin junioreihin. 

Ensi kaudeksi suunnitteilla on 
osallistua miesten ykkösen (4 div.) 
ja kakkosen (5-div.) lisäksi naisten 
sarjaan (4-div.) sekä B-juniorien kil-
pasarjaan ja nuorimmilla junioreilla 
kortteliliigaan. Lopuille junioreille 
sarjana on oma Härkätie Cupin alue-
sarja. Seuratason varusteyhteistyö-
kumppanina suunnitelmien mukaan 
jatkaa Realstick jakelukumppaninaan 
Someron Sporttikone.

Nuorimmat juniorit 
Kortteliliigassa ja Härkätie 
Cupissa  
Kahden nuorimman ikäryhmän osalta 
osallistuttiin ensimmäinen kausi länsi-
rannikon kortteliliigaan. Kokemukset 
ovat hyviä, ja siksi tätä käytäntöä on 
tarkoitus jatkaa. Härkätie Cup, jossa 
kaikki SB:n juniorit pääsevät pelaa-
maan, aloitettiin syksyllä yksipäiväi-
sellä turnauksella. Päätösturnaus to-
teutui huhtikuun lopulla. Joukkueet 

Edustus putosi neloseen, mutta 
seurataso kehittyy

ovat pärjänneet peleissä hyvin, voittoja 
ja häviöitä on tilillä ihan niin kuin 
asiaan kuuluu.

Vanhimpien juniorien 
valmennus tuottanut hyviä 
tuloksia, ensi kaudeksi sarjaan!
Vanhimpien  junioriryhmien valmen-
taja, aiemmin edustusta ja TPS:n jun-
nujakin valmentanut Ossi Viitanen 
apuvalmentajineen on saanut hyviä 
tuloksia aikaan. Harjoitusaktiivisuus 
on parantunut ja harjoitusten laadun 
nosto on näkynyt peleissäkin. Suun-
nitelmissa on lähteä ensi kaudeksi B-
junioreilla kilpasarjaan hankkimaan 
pelikokemusta.  Maalivahtiosaston 
taidoista ei pitäisi jäädä kiinni, koska 
junnumaalivahdit ovat käyneet val-
mennuspäällikkö Janne Telirannan 
koulutuksissa jo muutaman vuoden 
ajan. Tähän ikäluokkaan panostami-
nen on tärkeää koko seuran tulevai-
suudelle, sillä seuraavaksi he pelaavat-
kin jo edustuksessa! 

Miesten edustus putosi 
neloseen ja kakkonen jatkaa 
junnupainotteisena viitosessa
Edustuksen kausi kolmosdivisioo-

nassa päätyi putoamiseen. Ylempi 
jatkosarja jäi maalin päähän, ja varsi-
nainen karsintaottelukin ratkesi vasta 
jatkoajalla. Tulos oli pettymys, sillä 
tavoitteena oli kolmosessa säilymi-
nen. Peleissä tason vaihtelu oli liian 
suurta. Selväksi tuli, että tällä tasol-
la vaaditaan enemmän kuin yhdet 
pääharjoitukset viikossa. Ensi kauden 
osalta positiivista on, että armeijahäi-
riöt helpottavat, jolloin edelliskauden 
somerolaisrunko on lähes kokonaan 
taas käytettävissä. 

Kakkonen aloitti viitosessa vii-
mevuotisella rungolla, mutta loppu-
kaudella peleissä oli jo enemmistö B-
ikäisiä junioreita. Pelit ovat sujuneet 
näinkin kokemattomalta joukkueelta 
hyvin. Paikoitellen peleissä on nähty 
huimia suorituksia myös junioreilta. 
Erityismaininnan ansaitsee kakko-
sen vakiomaalivahti Ilmari Kankare, 
jonka otteet ovat olleet kauden aika-
na varmoja ja nousujohteisia. Näillä 
näkymin kakkosjoukkueeseen riittää 
pelaajia sarjaan osallistumisen verran 
ensi kaudeksikin B-juniorien sarjaan 
menosta huolimatta.

Kuntoiluvuorot hyvässä  
käytössä – naiset  
ensi kaudeksi 4-divariin! 
Naisten ja miesten kuntoiluvuorot 
ovat aktivoituneet entisestään, jopa 
harjoitusotteluita on pelattu eri paik-
kakuntien vastaavia harrastajia vas-
taan. Myös miesten ja naisten välisiä 
yhteisharjoituksia ja pelejä on silloin 
tällöin kokeiltu. Näyttää myös siltä, 
että ensi kaudella Somerolla tehtäi-
siin taas historiaa ja pelattaisiin myös 
naisten kilpasarjapelejä, sillä osallis-
tuminen 4-divarisarjaan on viimeistä 
sinettiä vaille. Sekä naisten kilpasarjan 
että kuntoilun vastuuhenkilönä on 
Eija Laukkanen, miesten kuntoilussa 
Juha-Matti Kyyrä.
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Somerniemen Veikkojen yleisur-
heilujaoston keskeinen työsarka 

on kesäperjantaisin pidettävät pe-
rinteiset yleisurheilun sarjakilpailut. 
Veikkojen perjantaikilpailuissa on 
viime vuosina käynyt keskimäärin 
yli 50 osallistujaa, mistä osoituksena 
vuonna 2013 kesän aikana kilpailuis-
sa kävi yli 80 eri urheilijaa. Perjantai-
kilpailut ovat avoimet kaikille innok-
kaille yleisurheilijan aluille ja vähän 
vanhemmillekin. Tunnelma on ollut 
hyvä ja perjantai-illasta kentällä on-
kin muodostunut kohtaamispaikka 
paikallisille sekä kesäasukkaille. Tär-
keä tekijä kilpailujen läpi viennissä 
on ollut lasten vanhempien innok-
kuus ja positiivinen asenne toimit-
sijatehtäviin, mitä ilman kilpailujen 
läpivienti ei onnistuisi. 

Somerniemen yleisurheiluken-
tältä on ponnistettu viime vuosina 
myös suuremmille kentille. Jo useana 
vuotena ovat Eemeli Morander ja 
Ville Nummila käyneet edustamassa 
Veikkoja nuorten Suomen mesta-
ruuskilpailuissa. Viime kesänä Villen 
vauhti kiihtyi edelleen syksyä kohti 
ja Koululiikuntaliiton mestaruuski-
soista oli kotiin tuomisina pronssi-
mitali pituudesta ja 5. sija 100 m 
juoksusta. Eemeli puolestaan hankki 
16 -vuotiaiden SM-kilpailujen 6. si-
jallaan Veikoille kautta aikojen en-
simmäisen Kalevan Malja pisteen.

Veikkojen perjantaikilpailuista 
on ponnistanut muissa seuroissa 
menestyneitä urheilijoita. Taka-
vuosina Saara Nikander ja Linnea 
Harala kisasivat Somerniemen ken-
tällä, myöhemmin molemmat ovat 
menestyneet myös SM-tasolla kestä-
vyysjuoksuissa. Niin ikään Veikkojen 

Somerniemellä 
yleisurheillaan perjantaisin

perjantaikilpailuissa yleisurheilukipi-
nän ovat saaneet Putkirannan sisaruk-
set Laura ja Lotta, jotka edustavat tällä 
hetkellä Espoon Tapioita. Tytöt ovat 
kehittyneet hurjasti, mistä todistee-
na nuorempi sisaruksista – Lotta teki 
kevätkaudella 11-vuotiaiden korkeus-
hypyn Suomen halliennätykseksi 149!

Veikkojen yleisurheilutoiminta ei 
ole rajoittunut pelkästään kesään, vaan 
talvella harrastetaan yleisurheilua mui-
den lajien ohella viikko harjoituksis-
sa. Lisäksi talvella on valmennusapua 
hankittu niin naapuriseuroilta kuin 
myös piirin tarjoamista valmennus-
ryhmistä. Kuluvan talvikauden aikana 
Varsinais-Suomen piirin ELMO-lei-
rillä on Veikoista ollut mukana Alek-
sandra Laurila ja Katri Veikkola. Tytöt 
ovat käyneet viisi kertaa talven aikana 
Turun Kupittaalla leiripäivässä. Ni-
mensä mukaisesti ELMO- (Enemmän 
Liikuntaa Monipuolista Osaamista) 
leirillä harjoitellaan yleisurheilua mo-
nipuolisesti ja liikutaan päivän aikana 
runsaasti. ELMO-leirikausi päätyy ke-
säkuussa neljän päivän leiriin Eerikki-
län urheiluopistolla. Kesän Eerikkilän 
leirille on lähdössä seurastamme neljän 
urheilijan joukko.

Maaliskuun ELMO-leiripäivä oli 
29.3 Kupittaalla. Päivä alkoi 9.30 aa-
mulenkillä Kupittaan puistossa. Pos-
ket punaisina ryhmä kirmasi vajaan  
puolen tunnin lenkin jälkeen sisään 
halliin. Hallissa porukka jaettiin nel-
jään ryhmää joissa harjoiteltiin kei-
häänheittoa, pituushyppyä, juoksutek-
niikkaa ja voimaa. Voimaharjoitus teh-
tiin pääosin erilaisilla juniorin omaa 
painoa hyväksikäyttävillä käyttävillä 
harjoitteilla. Viimeisenä osiona oli So-
merniemen tytöille vierain ja raskain 

osuus eli porrasjuoksu.
Piirileiri-ikäisten 13–15-vuotiai-

den ikäluokassa mukana ovat olleet 
Viljami Morander ja Amanda Lau-
rila seiväshyppyryhmässä ja Matil-
da Laurila keihäänheittoryhmässä. 
Piirileirillä tavoitteena on edelleen 
toteuttaa ELMO-ohjelmaa, mutta 
samalla myös keskitytään erilajien 
vaatimusten ja ominaisuuksien ke-
hittämiseen. Piirileiritys koostuu 
kahdesta viikonloppuleiristä Eerik-
kilässä ja useammasta kuukausittai-
sesta leiri-illasta Kupittaalla. 

Alueleiritys  on  tarkoitettu 
15–17-vuotiaille yleisurheilijoil-
le. Veikoista alueleirityksessä ovat 
olleet mukana talvikaudella Ville 
Nummila ja Eemeli Morander. Mo-
lemmat pojat ovat olleet mukana jo 
10–11-vuotiaista ELMO (tuolloin 
Startti-leirityksessä) leirityksestä läh-
tien mukana. Ilmeisesti leirityksistä 
on ollut apua, kun molemmat ur-
heilevat ikäisissään nykyisin 10 par-
haimman joukossa Suomessa.  Ville 
on tulevana kautena keskittymässä 
pikajuoksuihin, koska talvikaudella 
kipeytynyt selkä ei kestä tällä hetkel-
lä pituuden hyppäämistä. Eemelin 
laji on seiväshyppy. Viime kaudella 
ennätys noteerattiin korkeudelle 370 
ja tulevalla kaudella taitaa tavoite olla 
uudelle metriluvulle pääseminen.

Lisäksi urheilijamme ovat osal-
listuneet muutamiin teemailtoi-
hin lähialueilla, joissa on pyritty 
opettamaan tiettyjä ominaisuuksia 
ja miten niitä tulisi oikeaoppisesti 
kehittää. Huhtikuun alussa oli Suo-
men urheiluliiton ja Lentopalloliiton 
yhteistyössä järjestämä kiertueilta 
Salossa. KIMMO-kiertueella pyri-
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tään opettamaan, miten urheilijan 
kimmoisuus ominaisuuksia vodaan 
harjoittaa oikeaoppisesti. Tällaiset 
illat on suunnattu niin urheilijoille 
kuin valmentajillekin. Salossa muka-
na Veikoista oli neljän tytön ryhmä. 
Ilta koostui luennosta ja tähän liitty-
västä harjoituksesta. Luennoitsijana 
toimi Suomen urheiluliiton moniot-
teluvalmentaja Mika Vakkuri. Illan 
harjoituksen jälkeen tytöt kertoivat, 
että jopa luennosta oli jäänyt jotain 
mieleen. 

Veikkojen kesäkausi 2014 käyn-
nistyy huhtikuussa maastojuoksuilla, 
joita harrastetaan Ämyrin maastoissa. 
Maastojuoksun viikkokilpailuja käy-
dään perjantaisin klo 18.30 alkaen. 
Urheilukentällä perjantaikilpailut al-
kavat  perjantaina 7.6.2014. Somero-
lehden seurapalstaa seuraamalla kan-
nattaa päivittää tietoja myös mahdol-
lisista muista aktiviteeteista, joita Vei-
kot tarjoavat kesän aikana. Lisätietoa 
löytyy myös netistä osoitteesta http://
somerniemenveikot.sporttisaitti.com. 

Kovien harjoitusten välissä pidettiin runsaan puolen tunnin harjoitustauko, 
jolloin eväät maistuivat Katrille ja Aleksandralle.

Kesällä osallistumme perinteisesti 
seuraotteluihin Salossa ja Some-
rolla sekä myös muihin lähiseudun 
kilpailuihin. 

Somerniemen Veikot toivottavat 
jokaisen lapsen ja nuoren tutustu-
maan yleisurheiluun Somerniemen 
urheilukentälle kesäperjantaisin. Ke-
sän päätteeksi on taas parin vuoden 
tauon jälkeen tarkoitus tehdä matka 
Helsinkiin katsomaan Ruotsi–Suo-
mi-maaottelua syyskuun alussa.
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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

Autoilija
V. Virtanen

040-7495 209, 0400-316 680

SOMERNIEMEN KESÄTORI
aukeaa 31.5.2014

Tiedustelut 040 817 4231 / Leo Malkki

Puh. 040 576 9608

INSINÖÖRITOIMISTO

• sälekaihtimet • parvekekaihtimet
• pimennysrullaverhot • markiisit
www.kaihdinlehtonen.fi  |  p. 02 748 5814 | 040 564 8946
Jaatilantie 113, 31400 SOMERO  |  info@kaihdinlehtonen.fi

Paljeovi ja Kaihdintuote
 Kauralantie 47, Somero, p. 748 6406 • www.paljeovi.fi

 
 

 
 

 
 

 Markiisit 
 

 

 Rulla- ja sälekaihtimet

 
 

 Taiteovat 
 

 

 Mittaus- ja asennuspalvelu
– myös varaosat ja tarvikkeet

Pete Koivisto

Helsingintie 1085 Puh./fax (02) 748 3563
31460 Hirsjärvi 0400 123 726
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7.3. Loiskeessa pidetty Naisten ilta 
keräsi paikalle jälleen monta liikkuvaa, 
nautiskelevaa ja reipasta naista.

Liikkuvan naisen iltapala, kuntosa-
li, vatsa/peppu- sekä vesijumppa saivat 
naiset iloiten liikkeelle. Tapahtumassa 
mukana oli myös runsas joukko näyt-
teilleasettajia.

Me "vanhat" konkarit järjestimme 
muotinäytöksen, jossa esiteltiin Sport-
tikoneen ja Sally´s Clothesin vaatteita 
ja asusteita. Muotinäytökseen osallis-

Naisten ilta Loiskeessa 7.3.2014 saa jatkoa!
tuneilla yrityksillä oli tapahtumassa 
myös "myyntikojut". Elina, The Red-
Head 33:sta, stailasi asiakkaita varten 
pöytänsä hiusten muotoilutuotteilla ja 
pesuaineilla. 

Ensi vuonna naistenpäivän kunni-
aksi järjestettävä Naisten tapahtuma 
on lauantaina 7.3.2015. Päivämäärä 
kannattaa laittaa jo nyt ylös  almanak-
kaan, jotta ensi vuonna pystyy lähte-
mään mukaan edelleen laajenevaan 
Naisten tapahtumaan.

Järjestäjien mielestä ilta oli on-
nistunut, ”ODOTAMME jo innolla 
seuraavaa vuotta”. Tapahtumasta on 
tarkoitus tehdä hivenen pitkäkestoi-
sempi ja laajempi. Siksipä näytteil-
leasettajia ja yrittäjiä olisi kiva saada 
mukaan lisää!!!

Yhteydenotot / paikkavaraukset vuodelle 
2015: Someron Liikunta ry, 
Seija Laaksonen, puh. 044 7791 265 tai 
seija.laaksonen@somero.fi

Sporttikoneen reippaat 
mallit Aila, Jemina, Senni 

ja Alina.

Piia raikastutti mustaa 
jakkua sähäkällä topilla ja 
liukuvärjätyllä huivilla.

Tatjana luottaa mustavalkoiseen. 
Tällä kertaa tunikan ideana on 

pussihelma ja kiristysnyöri vyötäröllä.

Tervetuloa nauttimaan irtojäätelöstä Uimahalli Loiskeen kahvioon!

SOMERON UIMAHALLI

Kesä ja jäätelö!
Niin se vaan on, yhteen ne kuuluvat.

Kuka voisi vastustaa kuumana 

kesäpäivänä tötteröstä hieman sulavaa jäätelöä?

Kun suljet silmäsi, voit jo melkein maistaa maun kielelläsi. Mango-meloni, suklaa, 

rommirusina, päärynä, tiikeri, tai mikä onkaan lempimakusi.

Uimahallin kahviossa on irtojäätelöä myynnissä koko vuoden, 

ei tarvitse odottaa ihan kesäänkään. 

Mikäli haluat vähän luksusta, voit aina tilata myös annoksen, 

jossa jäätelön lisäksi on kastiketta, kermavaahtoa sekä 

koristeena haluamaasi strösseliä.

Järjestä lasten 

synttärit 

Loiskeessa!!!

Kysy lisätietoja 

puh. 

044 7791 266
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Joensuuntie 36, 31400  Somero, (02) 748 5678 

www.someronapteekki.fi          www.avainapteekit.fi

ma–pe  8–19
la             9–15Palvelemme

Joensuuntie 26, Somero  
P. 0207 698 957   
ma-pe 9-17, la 9-13
www.kirkassilma.fi

R Helly R Helly 

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

RAKENNUSPELTITYÖT
SADEVESIJÄRJESTELMÄT • KATTOREMONTIT

KAHIMET KY
Rypsitie 4, Somero

puh. 040 5144 239

SORAT JA MURSKEET

Kourla Oy
Morontie 4, 31470 Somerniemi

puh. 0400 635 797, (02) 748 2984

TAKSI 1+8
JAANA SAARNI

Somerniemi
0400-780 690

Jalkahoito

Riitan Askel
Riitta Kujala p. 0400 481936
Kopilantie 145, Somerniemi

Jalkahoidot ammattitaidolla  Myös kotikäynnit

Tiina Ojanen
0400 424 373

SomerniemiTAKSI

Erikoiskosmetologi Tiina Joosela
Yritystalo Nuppulinna, Somero
Puh. 040 7733 132    
www.hoitolasienna.fi

 
 
 

 
 

• kosteusmittaukset 
• vahinkokartoitukset 
• rakenteiden kuivaus 
• rakennustyöt 

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

 

TK-KYLPYTYNNYRITTK-KYLPYTYNNYRIT
Tilava lasikuituinen kylpytynnyri tehok-
kaalla alumiinikamiinalla 5-8 henkilölle
Tarkemmat tiedot ja tarjoukset:

www.paljut.fi
Teemu Koivu, 050 310 4097, teemu@paljut.fi

Liikunnan iloa piilolaseilla!

TOIVONEN /
MAINIO OY
P. 0440 940 557
P. 040 724 1345
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80 vVoima palasi 
Kakkosen 
kentille
Jalkapallon kolmanneksi korkein val-
takunnallinen sarjataso on taas saanut 
somerolaisväriä, kun Voiman edustus-
miehistö palasi neljän vuoden tauon 
jälkeen Kakkoseen.

Ensimmäisen kerran Voima pe-

lasi tällä sarjatasolla kaudella 2005. 
Tuolloin, ja vielä seuraavallakin kau-
della, seura onnistui säilyttämään 
sarjapaikkansa, mutta syksyllä 2007 
oli edessä putoaminen Turun piirin 
Kolmoseen.

Kesäkauden 2010 SoVo vietti 
jälleen Kakkosessa, mutta visiitti jäi 
tuolloin yhden kauden mittaiseksi. 
Kolmosessa sujui sen jälkeen kolme 
kautta, kunnes viime syksynä some-
rolaisjoukkue valtasi taas nousupaikan 
varsin suvereenin esityksen jälkeen.

Seurassa tiedetään jo hyvin tarkas-
ti, kuinka kovatasoiseen sarjaan tällä 
kaudella on lähdetty.

-Ei meillä ole mitään utopistisia 
kuvitelmia lohkon kärkisijoista. Tosi-
asia on, että jo sarjapaikan uusiminen 
vaatii paljon onnistumisia. Jos oikein 
hyvin menee ja pahoilta loukkaantu-
misputkilta vältytään, meillä voi olla 
mahdollisuus yltää lohkon keskikas-
tiin, Voiman managerina pitkällä ko-
kemuksella häärivä Tuomo Lehtinen 
arvioi ennen kauden alkua.

JALKAPALLOPIIREISSÄ on yleisesti 
tunnustettu tosiseikka, että nimen-
omaan Kakkosen etelälohko, jossa 
Voimakin on mukana, on erittäin 
kovatasoinen. Jossakin toisessa loh-
kossa sarjapaikan säilyttäminen olisi 
voinut onnistua helpommin, mutta 
silti somerolaiset olivat tyytyväisiä 
saatuaan paikan pääkaupunkiseudun 
joukkueita vilisevästä etelälohkosta.

Syy tähän on yksinkertainen: 
Suurella osalla Voiman pelaajista 
pelimatkat lyhenevät viime kauteen 
verrattuna merkittävästi. Noin puolet 
joukkueen runkopelaajista asuu pää-
kaupunkiseudulla ja he tulevat ole-

maan etelälohkon pelikentillä ”kuin 
kotonaan”.

Joukkueen rakentaminen oli pari 
viikkoa ennen kauden alkua vielä hie-
man kesken. Manageri Lehtisellä ja 
valmennuksesta päävastuuta kantavilla 
Lasse Lindillä ja Mikko Halosella oli 
tuolloin kaksi-kolme avointa paikkaa, 
joihin piti löytää sopivat palaset oi-
keanlaisten pelaajien muodossa.

Eräs Voiman vahvuuksista lienee 
se, että suurin osa pelaajista on toisil-
leen jo hyvinkin tuttuja ja myös jouk-
kueen pelitapa on parin viime kauden 
aikana ehtinyt iskostua pelaajien ta-
juntaan. Kun pelaajien vaihtuvuus on 

ollut vähäistä, on myös joukkuehen-
ki tiivistynyt, eikä eri paikkakunnilta 
peleihin ja harjoituksiin reissaavien 
miesten kesken ole päässyt syntymään 
erillisiä kuppikuntia.   

Jo harjoituskaudella erinomaisek-
si hankinnaksi osoittautunut Samuel 
Woodward ja muut mahdolliset vah-
vistukset onkin hankittu joukkueeseen 
paitsi taitojensa perusteella, niin myös 
siksi, että heidän on katsottu sopivan 
sekä joukkueen ”kemiaan” että peli-
tapaan.

Toivottavasti mahdollisimman moni 
somerolainen jalkapallon ystävä löytää 
tänä kesänä tiensä hyvätasoisen palloi-
luviihteen pariin urheilukentän kat-
somoon. Äitienpäivän mielenkiintoi-

sessa kotiavauksessa Voiman vieraaksi 
saapuu Käpylän Pallo Helsingistä.

Varmasti hyvää jalkapalloviihdettä 
ja jännityksentäyteisiä hetkiä on luvas-
sa myös Someron ”kakkosareenalla”, 

Joensuun pallokentän tekonurmi-
kentällä. Voiman lukuisten juniori-
joukkueiden lisäksi siellä pelaavat ko-
tiottelunsa miesten Vitoseen noussut 
reservijoukkue sekä naisten joukkue.

Futsalissa 
kehitystä 
ja pientä 
takapakkia
Futsalpelaajien ja samalla tietysti myös 
joukkueiden määrä Someron Voiman 
organisaatiossa on kasvanut nopeaan 
tahtiin. Päättyneellä kaudella sarjatoi-

minnassa oli mukana kolme miesten 
ja kolme juniorijoukkuetta.

Pientä takapakkia tuli ainoastaan 
korkeimmalla tasolla, eli Somero-
Forssa Futsalin liigajoukkueen osalle. 
(SoFohan kuuluu myös Voiman orga-
nisaatioon, vaikka toimiikin omalla 
nimellään). Oikeastaan ensimmäisen 
kerran sen jälkeen kun SoVon nousu-
kiito vuosia sitten Turun piirin Kak-
kosesta käynnistyi, edustusjoukkue ei 
nyt pystynyt nostamaan sijoitustaan 
edellisestä kaudesta.

SoFo sijoittui futsal-liigassa kah-
deksanneksi (viime kaudella 6.), eli 
pudotuspeleihin joukkue pääsi täl-
läkin kertaa mukaan. Loppujen lo-
puksi se oli varsin hyvä suoritus siihen 
nähden, millaisia vaikeuksia joukkue 
kauden mittaan kohtasi.

-Tämä oli ehdottomasti rikkonai-
sin kausi, mitä futsalurani aikana olen 
kokenut, SoFon päävalmentaja Tom 
Toivonen tiivisti tunnelmat kauden 
päätyttyä.

FUTSAL
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RAKENTAMISEN AMMATTILAINEN

RAUTANET KOSKI OY

LAADUKKAAT BETONIELEMENTIT

Tarjouspyynnöt ja myynti:
Marko Koski

p. 050 596 6341
marko.koski@koskenbetonielementti.fi

www.koskenbetonielementti.fi

Hongistontie 3
31500 Koski Tl
Puh. (02) 484 920

PALVELEVA MAATALOUS- JA
RAKENNUSTARVIKELIIKE

Avoinna: 
ma-to 6.30-16.30, pe 6.30-18
www.rautanetkoski.fi

Hämeentie 21 A
31500 Koski Tl www.ojaranta.fi

Tarjouspyynnöt:
myynti@puunjalostus.fi

RISTIKOT KATOLLESI MEILTÄ

www.puunjalostus.fi

Ma-pe lounaspöytä 8€  La-su lounaspöytä 14€

www.someronseurahuone.fi

Kirjanpidot – Yhtiöiden perustamiset
RENGASTIE 1, PUH. 748 6472

JANNE NOKI
KALKiNLEviTyKSET

p. 050 515 1592

-Vesi kuuluu veneen alle.
(Nurkat kuivina kamppanja, kesä 2013)

www.peltikiinni.fi

Siivouspalvelu Kirsi Koski
• kodin siivoukset
• ikkunoiden pesut
• remonttisiivoukset

Somero, 0400 744 266

amanita.fi
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Yleisurheilukausi 
käynnissä
Voiman yleisurheilukauden perin-
teinen avaustapahtuma, Härkälän 
lenkki, kirmaistiin tänä vuonna poik-

Kun liigajoukkueen runkopelaajien 
ryhmä ei alun alkaenkaan ollut eri-
tyisen suuri ja siitä napsaistiin kolme 
tärkeää lenkkiä pois, oli päivänselvää, 
ettei joukkueen iskukyky enää ollut 
paras mahdollinen. Esapekka Jaakkola 
loukkaantui heti kauden alussa ja Ben-
jamin Westö sekä Mikko Matinaro 
lähtivät kesken kauden opiskelijavaih-
toon ulkomaille.

Toivottavasti liigajoukkueen eteen 
vuosia uurastaneet henkilöt saavat 
pienestä takapakista vain uutta vir-
taa ja jaksavat lähikuukausien aikana 
ponnistella ensi kauden joukkueen 
rakennustyössä. 

Kuten Toivonen ja manageri Jark-
ko Ihalainenkin kauden päätteeksi to-
tesivat, menneestä kaudesta jäi käteen 
monia hyviä opetuksia. Ottaakseen 

liigahierarkiassa seuraavan as-
keleen ylöspäin, joukkueeseen 
pitää saada enemmän ja vahvem-
min toimintaan sitoutuneita pelaa-
jia ja olosuhteet on luotava sellaisiksi, 
että hyvin motivoituneen miehistön 
harjoitusmääriä pystytään nostamaan 
tähänastisesta. 

Voimalla oli miesjoukkueet futsalin 
Turun piirin Kolmosessa ja Vitosessa. 
Ylemmän sarjatason joukkue pelasi 
ensimmäistä kertaa näin korkealla 
tasolla ja ylsi heti debyyttikaudellaan 
kahdentoista joukkueen sarjassa hie-
nosti neljänneksi. SoVon kakkosjouk-
kue puolestaan päätyi yhdeksällä jouk-

kueella pelatussa Vitosen lohkossaan 
viidenneksi.

Voiman B- ja D-poikien joukkueet 
olivat mukana Turun piirin Ykköses-
sä. Vanhemmat pojat sijoittuivat vii-
den joukkueen lohkossaan toiseksi ja 
nuoremmat yhdentoista joukkueen 
lohkossa sijalle kolme. 

Myös tyttöjen futsalissa Voima on 
lähtenyt ensimmäisten seurojen jou-
kossa mukaan piirin sarjatoimintaan. 
D-tytöt pelasivat alueellista yhden-
toista joukkueen sarjaa, jossa heidän 
sijoituksekseen tuli kahdeksas.

Voiman nyrkkeilijät 
totuttelevat uusiin 
tiloihin
Someron Voiman nyrkkeilyharrastajat 
kokivat alkukeväällä pahan takaiskun, 
kun pitkään harjoitustilana palvelleet 
Kiiruun koulun liikuntatilat asetettiin 
käyttökieltoon. 

Voiman porukassa ei ole totut-
tu jäämään kanveesiin luvunlaskua 
odottamaan, vaan tästäkin iskusta on 
pyritty toipumaan mahdollisimman 
nopeasti:

-Kevätkausi saadaan varmaan 
sujumaan aika mukavasti Joensuun 
koulun tiloissa, mutta syksyllä har-
joitusvuorojen saaminen voi taas olla 
vaikeampaa, kun eri lajien harrasta-
jaryhmät aloittavat toimintansa yhtä 
aikaa, Voiman nyrkkeilijöitä valmen-
tava Kimmo Korpi-Seppälä ennakoi.

Tilaongelma on sikälikin harmil-
linen, että se koskettaa kohtalaisen 
suurta joukkoa harraste- ja kilpanyrk-
keilijöitä.  

-Harrastajamäärät ovat olleet mu-
kavasti kasvussa. Meidän treeneissäm-
me on käynyt jopa yli kahtakymmentä 
nyrkkeilijää ja myös naisten kunto-
nyrkkeilyssä on ollut paljon osanot-
tajia, Korpi-Seppälä tietää.

Aktiivisten kilpanyrkkeilijöiden 
osalta Voiman edustus on kevätkau-
della jäänyt käytännössä A-juniori-
ikäisen Kalle Virtasen harteille. Juho 
Nuotila on vasta palailemassa armeijan 
jäljiltä normaaliin harjoitusrytmiin ja 
samasta syystä taukoa on aiheutunut 
Peetu Karron treenaamiseen ja kilpai-
luihin.

Naisnyrkkeilyssä seuraperinteitä 
jatkava Tiia Weckman pääsi ottelutun-
tumaan taas viime vuoden lopulla ja 
hänelle on tarkoitus löytää sopivia vas-
tustajia kilpakehään taas lähiaikoina.

Virtanen tyrkyllä
Ruotsi-otteluun
Helmikuussa TUL:n mestaruuden 
voittanut Virtanen oli lähdössä jatka-
maan menestysputkeaan Pohjoismai-
den mestaruuskilpailuihin Osloon, 
mutta Norjan kilpailuista muodostui 
pienimuotoinen farssi. Kisat jäivät lo-

pulta kokonaan käymättä, kun Suomi 
liittyi Ruotsin ja Tanskan boikottirin-
tamaan. Norjalaisjärjestäjät möhlivät 
kilpailunsa päänsuojusten käyttöön 
liittyneiden epäjohdonmukaisuuksien 
vuoksi.

Virtasella on silti riittänyt kevät-
kiireitä, kun ohjelmassa ovat olleet 
Helsingin GB-turnauksen yhteydes-
sä pidetty leiritysjakso, sekä kahdet 
kansainväliset kilpailut Tampereella. 
Mikäli kyseiset kisat ovat sujuneet 
somerolaislupaukselta suunnitelmi-
en mukaan, hänellä pitäisi olla täydet 
saumat nousta ikäluokkansa ykkös-
ottelijana kehään toukokuun lopussa 
järjestettävässä maaottelussa Ruotsia 
vastaan.

Virtasen henkilökohtaisena val-
mentajana toimiva Korpi-Seppälä 
olisi mielellään nähnyt suojattinsa 
hankkivan tuntumaa koviin ottelui-
hin miesten SM-kilpailuista, mutta 
valitettavasti tämä ei nykysääntöjen 
mukaan ole A-junioreille mahdollista. 
Onneksi Kalle on sentään treeneissä 
päässyt ottamaan vähän matsia niin-
kin kovan tekijämiehen kuin ammat-
tinyrkkeilijä Jarkko Putkosen kanssa.  

keuksellisen myöhäisenä ajankohtana. 
Aina toiseen pääsiäispäivään sijoittuva 
maantiejuoksu- ja kuntoilutapahtuma 
järjestettiin tutuissa somerolaismaise-
missa huhtikuun 21. päivänä.

Urheilukentällä yleisurheilun kil-
pailukausi käynnistyy myös pitkiä 

perinteitä noudattaen, eli lasten ja 
nuorten keskiviikkokilpailuilla tou-
kokuun 7. päivästä lähtien. Mukaan 
ehtii vielä myöhemminkin, sillä kisoja 
riittää alkusyksyyn asti.

NYRKKEILY

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

Ajalla 30.6.–3.8. 
ma–pe  klo 14–21
la  klo 12–16

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

K E S Ä  2 0 1 4   ( 2 2 . 4 . – 3 1 . 8 . )

LASTEN URHEILUKOULUT
tiistaisin ja keskiviikkoisin 3.6.–2.7.  
(ei vko 25)

Somerniemen urheilukentällä 
klo 10–11 6–12-vuotiaat

Someron urheilukentällä
klo 12.30–13.30 6–8-vuotiaat
klo 13.30–14.30 9–12-vuotiaat

Hinta: 8 kertaa / 40 € sis. mehun ja tuubihuivin  
(sisar-alennus 10 €)

Ilmoittautuminen 28.5. mennessä.

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

30.6.–3.8. Uimahalli Loiske suljettu, kesähuolto.
Syksyn kaikki ryhmät käynnistyvät viikolla 36.

LASTEN SALIBANDYKERHO
Monitoimitalolla
tiistaisin ja torstaisin 3.6.–3.7. (ei vko 25)
klo 15.00–16.00  6–8-vuotiaat
klo 16.00–17.00  9–12-vuotiaat
Hinta: 8 kertaa / 30 € sis. tuubihuivin (sisar- 
alennus 10 €)   Ilmoittautuminen 28.5. mennessä.

LASTEN UIMAKOULUT
Uimahalli Loiskeessa toukokuussa 
ma–to 12.–22.5.2014 (vkot 20–21)
Jatkouimakoulu  klo 15–16
Alkeisuimakoulu 1 klo 16–17
Alkeisuimakoulu 2 klo 17–18

Hinta: 40 € / 8 kertaa (+rannekemaksu 10 €) 
Lasten ryhmiin (max 8 hlöä).
Ilmoittautuminen 7.5. mennessä.

AIKUISILLE
Vesijumpat 22.4.–29.6. ja 4.–31.8.
Joka somerolaisen vesijumppa ti klo 17.00–17.30
Joka somerolaisen vesijumppa  to klo 10.30–11.00
Joka somerolaisen vesijumppa  pe klo 6.30–7.00
Kahvakuulaa 7.5.–11.6. Joensuun koulun kentällä
Ke klo 18–19   Hinta: 6 €

Aqua Gymstick 22.4.–27.5. ja 5.–26.8.
Ti klo 18.00–18.45

Aikuisten vesijumppiin sekä kahvakuulaan ei ennakko-
ilmoittautumista.
Aqua Gymstickiin ilmoittauminen 16.4. mennessä. 
Normaali sisäänpääsymaksu.

Ilmoittautumiset soittamalla numeroon 044 7791 266.



SINUSTAKIN TÄHTIKUSKI?

Jätekuljetus Järvinen Ky
Jätekuljetukset ja -astiat
Vaihtolavat ja kuljetukset
Paperin ja pahvin keräys

Juha 040 505 3915
Jari 0400 536 721
Puh. (02) 748 8279
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:

 

Kysy lisää meiltä tai vieraile osoitteessa op.fi/lounaismaa 

 

6.7. klo 10-13 Härkälän uimarannalla 
Esiintymässä klo 10.30  

Eppel&Peppel: Tarinoiden arkku 
 

Metsäaarteita, melontaa, pihapelejä, hiekkalinnoja, 
kasvintunnistusta ja muuta mukavaa… 

Vapaa pääsy! 

Someron nuorisotoimi 
Lasten Kulttuuri Nuppu ry 

Someron Kuvataideyhdistys 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 
Markkinointiassistentti Seija Laaksonen seija.laaksonen@somero.fi 044-7791 265
Laitosmies Janne Lehtonen janne.lehtonen@somero.fi 044-7791 275
Uimavalvojat    044-7791 278  
Uimaopetus  Taina Leino taina.h.leino@somero.fi 
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 Mauno Kuisma mauno.kuisma@pp.inet.fi 0400-354 257

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 045-111 2390

Valmentaja, Minipojat Marko Räty raty.marko@suomi24.fi 044-533 5235

7-9 v./13-15 v. koriskerho Jani Mäenpää jani.maenpaa@somero.fi 040-140 6030

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

Puheenjohtaja/kilpasarjat Arto Seppänen arto@compensator.fi 0400-452 453

Varapuheenjohtaja/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 Laukkanen 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

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 040-534 7363

Sihteeri Kirsi Lahtinen kirsi.m.lahtinen@tieto.com 050-511 8557

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

Suunnistus Tuula Kuisma tuula.kuisma@sposti.net 050-382 0028

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

Yleisurheilu Kalle Pomppu kpomppu@seutuposti.fi 0500-840 071
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Someron Pallo Lentopallo ry www.sopa.fi

Puheenjohtaja Jouni Oksanen jouni.oksanen12@gmail.com 0500-535 519
Talouspäällikkö Katri Lauren katrihelena1@hotmail.com 050-360 5557
Markkinointi Markus Sinkkonen markus.sinkkonen@nokia.com 040-801 9820
Varusteet Outi Laine oula74@gmail.com 040-542 7419

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/Jouk.joht -00 Marko Saksa marko.saksa@somero.salonseutu.fi 0400-878 327
Varapuheenjohtaja Leo-Pekka Vuola leo-pekka.vuola@suomi24.fi 044-534 1405
Sihteeri/Rahastonhoitaja Sanna Lindström sanna.lindstrom@kuljetusahelenius.fi 040-9000 635
Valmennusvastaava Marko Hätönen marko.hatonen@gmail.com 0400-863 368
Varustevastaava Markku Heinonen makku.heinonen@fstky.fi 050-512 3739
Joukkueenjohtaja A-nuoret Johanna Vuori johanna.vuori@somero.fi 0500-325 193
Joukkueenjohtaja C-nuoret Sanna Lindström sanna.lindstrom@kuljetusahelenius.fi 040-9000 635
Joukkueenjohtaja D-01 juniorit Tia Tervo tia.sopajuniorit@gmail.com 050-551 1521
Joukkueenjohtaja E-02 juniorit Atte Virta 02.sopajuniorit@gmail.com 0400-765 728
Joukkueenjohtaja F-04 juniorit Jari Vaittinen jari.vaittinen@jaatimet.fi 045-134 6199
Joukkueenjohtajaja G-06 Saija Valve-Galuszka saija.valve@gmail.com 040-716 9445
Leijona-kiekkokoulu Leo-Pekka Vuola leo-pekka.vuola@suomi24.fi 044-534 1404
Kahvivastaava Päivi Sarvarinne psarvarinne@gmail.com 050-308 0903
Sivujen ylläpito Sami Kaven sami.kaven@somero.fi 044-5391 465

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

www.harkatienratsastuskoulu.com

Puheenjohtaja Marita Nuutila marita.nuutila@seutuposti.fi 050-462 9015
Härkätien ratsastuskoulun
ratsastuksenopettaja

Irina Kokko irina.kokko@gmail.com 040-882 9324

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@somero.salonseutu.fi 040-504 6913
Sihteeri Nina Vartemaa 040-548 7860
Lasten ja nuorten liikunnan vast. Eva-Stina Haalijoki-Koski eva-stina.haalijoki@hotmail.com 040-523 8092
Lasten ja nuorten liikunnan vast. Niina Sariola 0400-439 418
Lasten ja nuorten liikunnan vast. Katri Syrjälä katri.syrjala@gmail.com 044-375 4491
Aikuisten liikunnan vastaava 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

Someron Voima ry www.someronvoima.sporttisaitti.com

Puheenjohtaja Timo Rannikko timo.rannikko123@gmail.com 040-778 2464
Varapuheenjohtaja Heikki Lehtinen hlehtinen@dnainternet.net 0400-780 869
Sihteeri ja lentopallojaosto Harri Vuorela harri.vuorela@somero.fi 050-337 3168
Taloudenhoitaja Anja Rannikko
Yleisurheilujaosto Juhani Kaivo juhani.kaivo@gmail.com 044-906 4980
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 050-565 1812
Naiset ja nuoriso Marjaana Hieta marjaana.hieta@somero.salonseutu.fi 050-361 1217
Veteraanit Mauno Hagelberg 040-748 3032



Sälekarin Kirjapaino Oy, Somero 2014

SOMERON 
KEILAHALLI
PALVELEE 

KOKO KESÄN !
- Avoinna Ti-La klo 15-19
- Ravintolassa herkullinen kesämenu

EDULLINEN KESÄN KYMPPIKORTTI NYT MYYNNISSÄ:
sis.10tuntia keilailua+kengät.

Voimassa 10.6.-30.8.14
Eläkeläiset ja opiskelijat 110€.
130 Kaikkien kortin

ostaneiden kesken
arvotaan laadukas

KEILAPALLO arvo n.300€
1kortti = 1arpa

Kesäkisa pyörii koko kesän !

€

Luontoretket 

Nyt uusina kesän tapahtumina

Someron Liikunta ry
www.someronliikunta.fi

Leppoisaa retkeilyä keväisessä luonnossa! 
Lähde mukaan, jos et ole vielä tutustunut  
näihin Someron helmiin!!!
Kevätretki, Metsäkoivulan polku, Pajula	 12.5.		klo	17-20
Suoluonto, Torronsuon retki 		 19.5.		klo	17-20
Järvi- ja metsäluonto, Iso-Valkee		 26.5.		klo	17-20
Kukkaretki, Häntälän notkot		 2.6.		klo	17-20

Pidemmät luontoretket syksyn väriloisteessa!

Sieniretki, Iso-Valkee		 6.9.		klo	13-17
Ruskaretki, Torronsuo		 13.9.		klo	13-17

Oppaana eräopas Jarmo Mettovaara.

Retken	 pituus	 max	 8	 km	 (syksyn	 retket	 max	 15	 km),	 hinta	 10	€	
sisältäen	nokipannukahvit	 (maksuvälineenä	käy	mm.	 sporttipassi	
ja	liikuntasetelit)

Ryhmä:	Min.	3	henkilöä.	Ennakkoilmoittautuminen	ko.	maanantaina	
klo	12.00	mennessä	uimahallin	kahvioon	(puh.	044	7791	266).

Kimppakyyti	uimahallilta,	oppaan	autossa	paikka	nopeimmille.

Someron Liikunta ry
www.someronliikunta.fi

Melontaretki intiaanikanooteilla uimahallin  
rannasta Jaatilanjoelle ja Kirkkojärvelle 

Keskiviikkoiltaisin klo 18.00
14.5., 21.5., 28.5. ja 4.6.

Oppaana eräopas Jarmo Mettovaara.

Hinta: 5 €/hlö; kanoottivuokra 10 €
Ryhmän koko 3-11 hlöä, ennakkoilmoittautuminen 

ko. keskiviikkona klo 12.00 
mennessä uimahallin kahvioon 

(puh. 044 7791 266).

Kanootteja vuokrattavissa uimahallilta.

Tutustu melonnan 
alkeisiin! 

NÄE SOMEROA NYT UUDESTA 
NÄKÖKULMASTA!


