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

SÄÄNNÖLLINEN 
LIIKUNTA JA 
SÄÄSTÄMINEN 
TEKEVÄT SINULLE 
HYVÄÄ! Saat Visa Credit/Debit-  

tai Visa Credit-kortin

M A K S U T T A
kun keskität pankkiasiointisi 

Someron Säästöpankkiin.

Meiltä saat palvelua  
jokaisena arkipäivänä

rakennuttaja: Someron seudun kuntokotiyhdistys

Lamminniemen Hyvinvointikeskus   p. 02 77 990  www.lamminniemi.fi

HUOLEHDIMME 
hyvinvoinnistasi

Vahva osaaminen  
aivoverenkierto-
häiriöiden, lonk-
kamurtumien 
ja leikkausten 
jälkeisessä 
kuntoutuksessa.

Lamminniemi on tuloksis-
taan tunnettu ikäihmisten 
kodinomainen ja ihmis-
läheinen palvelukeskus.

SOMERON 
KEILAHALLI
PALVELEE 

KOKO KESÄN !
- Avoinna Ti-La klo 14-20
- Ravintolassa herkullinen kesämenu

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

Voimassa 8.6.-30.8.14
Eläkeläiset ja opiskelijat 110€.
130 Kaikkien kortin

ostaneiden kesken
arvotaan laadukas

KEILAPALLO arvo n.300€
1kortti = 1arpa

Kesäkisa pyörii koko kesän !

€
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Someron Liikunta -lehti 
JULKAISIJA: Someron Liikunta ry jäsenjärjestöineen

VASTAAVA TOIMITTAJA: Veera Hälli

PAINOS: 5000 kpl

PAINOPAIKKA: Sälekarin Kirjapaino Oy

KANNEN KUVAT: Jenni Käkönen, Kari Eerikäinen 

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

Nurmikot vihertävät, ensimmäiset 
kevätkukat kaivautuvat mullasta 

ja kevätlinnut livertävät. Virittäydytään 
kevääseen ja orastavaan kesään. Minä 
puolestani metsästän lunta. Jospa löytäi-
sin edes pikkuriikkisen lumihangen, jossa 
voisin lykkiä viimeiset talven tasatyönnöt. 
Tuntea hiihdon hurman. Olen kauden vii-
meisiä hiihtelijöitä – hiihtohulluksi voisi 
kaiketi joku kutsua.

Pääsin hiihdon hurmaan 3-vuotiaana. 
Aloitin sivakoinnit kotipihan nurmikolla 
ja mummulan pelloilla. Hiihtokierrok-
sia laskin heti, kun tunnistin numerot. 
Kipinän kilpailemiseen sain alle koulu-
ikäisenä ensimmäisissä Hippo-kisoissa 
ja tunnustan olevani sillä tiellä edelleen. 
Alakoululaisena innostuin hiihdon ohella 
yleisurheilusta ja vuosien saatossa kestä-
vyysjuoksu valikoitui lempilajikseni. 
Rankkaa, mutta niin ihanaa. Kilpaile-
minen toi mukanaan kisamatkoja, har-
joitusleirejä, sydänystäviä, kihelmöivää 
oman suorituksen odotusta, itsekuria, 
pitkäjänteisyyttä, onnistumisen elämyk-
siä, pettymysten sietämistä, hikeä, kyyne-
leitä, oman rajallisuuden tiedostamista ja 
unohtumattomia muita muistoja.

Joitakin vuosia sitten päätin toteut-
taa pitkäaikaisen liikunnallisen haaveeni 
– opetella tenniksen salat. Pesäpallopi-
täjästä kotoisin olevana jäin koukkuun 
pallopeleihin jo varhaisessa lapsuudessa, 
mutta tennistä ei ollut mahdollisuutta 
harrastaa. Muutaman vuoden harkinnan 
jälkeen päätin haastaa itseni aloittamalla 
tammikuussa kisailun Turun alueen ten-
niksen hallisarjassa. En tavoittele voittoa, 
mutta tasolleni täydellistä syöttöä. Harjoi-

tuskaverini, 8-vuotias tyttäreni, kannustaa 
parhaansa mukaan. 

Liikuntainnostuksesta kiitokset kuulu-
vat vanhemmilleni. Pyyteettömästi he käyt-
tivät kaiken vapaa-aikansa minun ja veljeni 
urheiluharrastuksiin. Lämmöllä muistelen, 
miten isäni aloitti hiihtokilpailuihin val-
mistautumisen kylmässä autotallissa klo 4 
kisa-aamuina. Toivon, että itse vanhempana 
voisin siirtää ”liikuntaperinnön” omille lap-
silleni. Voima, mikä kantaa pitkälle. Tällä 
hetkellä nautin lasteni liikunnan riemusta 
– erilaisiin liikuntalajeihin tutustumisesta 
ja uusien taitojen oppimisesta. 

Uutena Someron sivistysjohtajana 
on ollut ilo huomata miten monipuoliset 
mahdollisuudet somerolaisilla on liikun-
nan harrastamiselle. Toivon, että jokainen 
somerolainen löytää näistä vaihtoehdoista 
oman tapansa liikkua. Ottakaa ilo irti! 

Hyvää oloa ja elämäniloa 
liikunnasta

Minna Mäkelä-Rönnholm
sivistysjohtaja, liikunta-asioista 

vastaava virkamies

Pääkirjoitus



Koko somerolaista urheiluväkeä ja pal-
jon laajempaakin tuttavajoukkoa kohtasi 
viime joulun aikaan suruviesti, kun tieto 
Latvan Antin kuolemasta tavoitti meidät. 
Monessa mukana olleen Ystävän isolla 
Y:llä ja aktiivisen seuratoimijan mainen 
matka päättyi pitkällisen sairauden uu-
vuttamana inhimillisesti katsoen kesken 
vasta 66-vuotiaana.

Antti Latva oli tavallinen kolmelapsisen 
perheen isä, joka kotitilan töiden lisäksi 
kävi myös töissä kodin ulkopuolella toi-
mien pitkään hitsaajana somerolaisilla 
konepajoilla, pisimpään Merivirta Oy:ssä. 
Näiden lisäksi on aivan ainutlaatuista, 
miten monien eri urheilulajien ja moni-
en urheilutehtävien parissa hän elämän-
sä aikana ehti olla mukana. Nyt Antin 
paikka on lopullisesti tyhjä niin kotona 
kuin urheilunkin kentillä, mutta se säilyy 
kaikkien hänet tunteneiden sydämissä.    

Antti Latvan oma urheilu-ura alkoi Some-
ron Pallossa 1960 -luvulla ja jatkui edel-
leen 70 -luvulla sekä lentopallossa että jal-
kapallossa. Lentopalloa Antti Latva pelasi 
SoPa:n ykkös- ja kakkosjoukkueissa 3- ja 
4-sarjoissa. Samaan aikaan Antti pelasi 
SoPa:ssa jalkapalloa maakuntasarjassa. 
Näiden lisäksi Antti Latva hiihti useita 
kertoja Finlandia-hiihdon.

Rinnan peliuransa kanssa alkoi tuoma-
ritoiminta ja se jatkuikin sitten useiden 
vuosikymmenten ajan. Antti toimi yläsar-
jojen lentopallotuomarina lähes 30 vuo-
den ajan. Myös jalkapallossa Antin tuo-
mariura kesti usean vuosikymmenen ajan. 
Antti Latva oli vuonna 1982 perustetun 
Salon Seudun Lentopalloerotuomarit ry:n 
perustajajäsen ja toimi vuosikaudet aktii-

Antti Latva  
* 11.11.1948   † 20.12.2014

visesti yhdistyksen johtokunnan jäsenenä. 
Samoin hän toimi jalkapallon puolella 
Salon erotuomarikerhon johtokunnassa 
1980 – 90 -luvuilla.

Someron Esassa Antti Latva toimi ak-
tiivisena kilpailutuomarina usean vuo-
sikymmenen ajan ja oli mukana mm. 
Seiväskarnevaaleissa 30 vuotta. Lisäksi 
Antti oli aktiivisesti mukana Esakallion 
järjestysmiestehtävissä.

Antti Latvan valmentajaura oli myös 
pitkä, josta tässä muutamia poimintoja. 
Antti toimi 1980-luvulla SoPa:n miesten 
lentopallon edustusjoukkueen valmenta-
jana kolmen vuoden ajan ja siirtyi sitten 
silloin kakkossarjassa pelanneen SoPa:n 
naisjoukkueen valmentajaksi. 

Sen jälkeen Antti Latvan valmentajaura 
jatkui SoPa:n tyttöjoukkueen valmenta-
jana kuusi vuotta 2000-luvun taitteessa. 
Joukkueessa pelasi myös Antin Maija-ty-
tär. Osittain rinnan tämän kanssa Antti 
valmensi Esan riveissä kilpaillutta Maijaa 
myös valtakunnan tason Rollo-uinteihin 
sekä seiväshypyssä, jossa Maija oli Suomen 
tilastossa useana vuotena kolmen parhaan 
joukossa ja SM-kisoissa kaksi kertaa kuu-
den parhaan joukossa. Ennätyksekseen 
Maija hyppäsi 14-vuotiaana 305. 

Antti Latvan valmentajaura sai jatkoa vie-
lä jalkapallon parissa hänen toimiessaan 
Someron Voiman junioreiden valmentaja-
na vuosina 2006 – 09. 

Monipuolisen tuomari- ja valmennustoi-
minnan lisäksi Antti oli aina valmis myös 
vastuutehtäviin seurojen hallinto- ja toi-
mielimissä. Someron Esassa Antti toimi 

johtokunnassa vuodesta 2003 alkaen kuo-
linvuoteensa saakka. Jo sitä ennen hän 
toimi Esan uinti- ja yleisurheilujaostoissa 
sekä Seiväskarnevaalitoimikunnassa, jois-
sa monissa jatkoi myös aivan viime vuosiin 
saakka. 

Antti Latva oli persoonana mies, joka ei 
tainnut koskaan kieltäytyä, kun häntä 
pyydettiin toimimaan urheilun erilaisissa 
tehtävissä. 1980 – 90 -luvuilla oli esimer-
kiksi lentopallotuomareista kova pula 
ja Anttia pyydettiin pitkin maakuntaa 
tuomaritehtäviin. Antti lupautui aina ja 
piti lupauksensa, usein omien töidensä-
kin kustannuksella. 

Antti hoiti aina kaikki vastaanottamansa 
tehtävät tunnontarkasti viimeistä piirtoa 
myöten ja venyi usein niidenkin yli. Hän 
tuli aina hyvin toimeen kaikkien kanssa 
ja oli yhteistyökumppanina mitä parhain. 
Koskaan hän ei ollut huonolla tuulella 
vaan aina iloinen ja positiivinen. Tun-
nustuksena tästä hänet valittiin Sopassa 
vuoden valmentajaksi ja talkoohenkilöksi, 
mutta olisi ansainnut eri seuroissa olla 
vaikkapa joka vuosi vuoden seuratoimija. 

Antti Latvan ohella koko Latvan perhe 
on ollut monipuolisesti mukana Someron 
urheiluriennoissa. Raili-puoliso on toimi-
nut myös monissa vapaaehtoistehtävissä. 
Maija-tyttären lisäksi perheen nuorin 
poika Olli kilpaili eri lajeissa ja vanhin 
poika Juuso on viime vuosina toiminut 
Esassa tulospalveluvastaavana.  

Lähes 10 vuotta sitten alkaneet sairau-
den ensi oireet eivät heti alkuun näkyneet 
Antissa ja tekemisissään, mutta vähitellen 
sairauden oireet saivat viime vuosina yhä 
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Antti Latva on hiihtänyt 
Finlandia-hiidon 20 kertaa.

enemmän otetta. Niistä huolimatta Antti 
jatkoi käymistään monissa tutuissa some-
rolaisen urheilun riennoissa, kokouksis-
sa ja kilpailutapahtumissa. Lentopallon 
tuomaritoimintaankin hän osallistui vielä 
vuoden 2013 keväällä. Seiväskarnevaaleis-
sa ja Esan tiistaikisoissa Antti oli paikalla 
vielä viimeisenä kesänään. Tutut urheilu-
paikat sekä tuttu seuraväki olivat hänelle 
rakkaita loppuun saakka. 

Vaikka sanoja ei enää ollut, Antin lämmin 
katse, ystävällinen hymy ja kättely olivat 
tapa, jolla hän osoitti olevansa se sama 
valoisa ja lämminhenkinen Ystävä, kuin 
koko elämänsä ajan. Viimeisinä vuosinaan 
Antti käveli usein myös kotitietään ison 
tien varteen ja aina keskustaan saakka, 
jolloin ohiajavat saivat tervehdyksekseen 
iloisen kädenheilahduksen. Juuri tällai-
sena somerolainen urheiluväki muistaa 
Antin ja kiitollisena kunnioittaa hänen 
elämäntyötään.

Antin urheiluystävien puolesta
Aulis Tiensuu

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

Englannin kurssit
1030209 ENGLISH CONVERSATION GROUP
ma 8.6., ke 10.6. ja pe 12.6 klo 12.00-13.30. 

1030210 HOLIDAY ENGLISH
ma 8.6., ke 10.6. ja pe 12.6. klo 10.00-11.30. 

1030211 ENGLANNIN ALKEIDEN KERTAUS
ke 5.8. klo 10.00-13.00. 

2030202 ENGLISH SUMMER CLUB (KOSKI)
ti 12.5., 2.6., 7.7. JA 4.8. klo10.30-12.00. 

2030203 HOLIDAY ENGLISH (KOSKI)
ti 23.6. ja ke 24.6. KLO 10.30-13.00. 

Englannin kurssit kokoontuvat Somerolla Jukolan taide-
opetustilassa ja Koskella kirjastossa. Opettaja Jody Merel-
le. Kurssimaksut 16 e.

Kuvataide- ja kädentaitokurssit
1050211 ELÄVÄN MALLIN PIIRUSTUS
ti 23.6. ja ke 24.6. klo 10.00-14.15. Nuppulinnan liikunta-
sali. Opettaja Marjukka Malkki. Kurssimaksu 16 e.

1070916 KESÄKALUSTEKURSSI
alkaa suunnittelukerralla ma 18.5. klo 17.30-19.00 ja jat-
kuu ma ja ke 17.30-21.15 aj. 25.5.-17.6. Joensuun koulus-
sa. Opettaja Vesa Helmi. Kurssimaksu 52 e, sisältää mate-
riaalit.

1079905 LASTEN KESÄKÄSSÄ
ma 1.6., ti 2.6., ke 3.6. ja to 4.6. Jukolan taideopetustila. 
Opetaja Anne Turkulainen. Kurssimaksu 35 e.

Joogat
1090306 KESÄINEN MAANANTAIJOOGA
ma 25.5., 1.6., 8.6., 15.6., 22.6., 29.6., 3.8., 10.8., 17.8. 
ja 24.8. klo 18.00-19.50. Kirkonmäen koulu.

1090306 KESÄINEN TIISTAIJOOGA
ti 26.5., 2.6., 9.6., 16.6., 23.6., 30.6., 4.8., 11.8., 18.8. ja 
25.8. klo 18.00-19.50. Kirkonmäen koulu.

2090302 KOSKEN KESÄJOOGA
ke 27.5., 3.6., 10.6., 17.6., 24.6., 1.7., 5.8., 12.8., 19.8. 
ja 26.8. klo 18.00-19.50. Kosken Kirjasto.

Naisille ja miehille sopivien joogaryhmien opettajana on 
Saara Turpeinen. Kurssimaksut 24 e.

Muut kurssit
1029902 LUONNONYRTTIKURSSI
to 28.5. ja ma 1.6. klo 17.30-20.00 Solu, luokka 1. Opetta-
ja Ilona Kivelä. Kurssimaksu 16 e.

Lisätietoja
Kesäkurssiesite on luettavissa internetissä ja sitä on saata-
vana opiston toimistosta ja kirjastosta.

Ilmoittautumiset
Kaikille kursseille ilmoittautumiset viimeistään viikkoa en-
nen ensimmäistä kurssikertaa opiston internetsivulla tai 
puhelimitse kurssisihteerille p. 044 779 1270 tai suunnit-
telijaopettajalle p. 044 779 1273.  Vapaita paikkoja voi 
tiedustella myöhemminkin.

KESÄKURSSEJA
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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

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

työ 040 530 4416
Joensuuntie 5, Somero

I-METALLI

• autojen pesut, vahaukset ja siivoukset
• vahat  ja shampoot 

 ym. autonhoitotuotteet
www.mhclean.fi

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
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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



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

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

Meiltä myös
geelilakkaukset

Kirjanpidot – Yhtiöiden perustamiset
RENGASTIE 1, PUH. 748 6472

-suoja kotiin
www.peltikiinni.fi

8

Ohratie 4, 31400 Somero
puh. (02) 748 6390, 0400 978 994

www.someronrengas.fi



Metsä on tunnetusti suomalaisen kirk-
ko ja rauhoittumisen paikka. ”Kau-

kana kavala maailma”, kuten Aleksis Kivi 
aikanaan runoili. Luonto on muovannut 
metsämaastoineen suunnistukselle sellaiset 
oivalliset ja uniikit puitteet, mistä har-
rastajan kelpaa ammentaa itselleen niin 
fyysistä kuin henkistä hyvinvointia.

Eikä siinä suinkaan kaikki. Tunnus-
omaista keväästä syksyyn jatkuville So-
meron Torstairasteille on rento,  huumorin 
täyttämä letkeä ilmapiiri. Sellaista sosiaa-
lista tapahtumaa kiireellisessä nykymenos-
sa kaipaa.

Totta sekin, että joskus tuntuu siltä, 
että rastilippu ilkeyksissään tahallisesti 
kyyristelee ja piilottelee eikä halua mil-
lään tulla löydetyksi. Toisinaan saatetaan 
kirmaista ihan väärään suuntaan. Oppia 
ikä kaikki.

Tilapäisesti voi niin sanotusti ottaa 
päähänkin, mutta yllättävän äkkiä har-
mistus jalostuu huvittavaksi muistoksi.

On myös yleisesti tunnettu tosiasia, 
että suunnistuksella on harrastajansa 
suullista ilmaisua kiistatta avartava ja pa-
rantava vaikutus. Hiljaisina ja ujoinakin 
pidettyjen pihkaniskojen on pummausten 
jälkeen kuultu puhjenneen sellaisiin mieli-

Suunnistus
– kuntoa ja mielenrauhaa luonnosta

kuvituksellisiin selityksiin, joita seinät ja 
katto eivät ole rajanneet.  Niin, että suori-
tus ei suinkaan pääty siihen, että päästään 
maaliin.  Pikemminkin päinvastoin. Jäl-
kipuinti seikkaperäisine kertomuksineen 
on lajin suola. 

Torstairastit on suunnistustapahtuma, 
ei kilpailu. Kukin saa edetä halujensa mu-
kaan ja vaikkapa istahtaa välillä kannon 
päähän ja nauttia eväitä, jos siltä tuntuu. 
Toisaalta, mikäli haluaa kokeilla rajojaan 
tai kisailla kaverien kanssa, ei sillekään 
mitään rajoitusta ole. Jokainen vapaasti 
tyylillään.

Kaikille varmasti löytyy sopiva reitti-
vaihtoehto. Keväällä on kolmena kertana 
lähinnä lapsille tarkoitettu Hippo –suun-
nistus, jolla pituutta on kilometrin verran 
ja suorituksen helpottamiseksi ja tueksi on 
matkalle vedetty siimari.

Muita reittivaihtoehtoja ovat 2,3, 5 
ja 7 kilometrin lenkit. Lyhin matka on 
helppo ja matkojen pidentyessä myös vaa-
tivuustaso asteittain nousee. 

Mainio mahdollisuus suunnistuksen 
kokeiluun ja harjoittelemiseen on rasti-
bongaus. Tällöin osallistuja saa kartan, 
johon on painettu kaikki rastipisteet. Itse 
saa sitten vailla paineita täysin vapaasti 

valita millä rasteilla käy ja missä järjes-
tyksessä.  Voi mennä yksin tai porukalla. 
Bongauksessa ei myöskään oteta aikaa. 
Parhaiten oppii rauhassa kävelemällä 
vertaamalla karttaa ja maastoa.

Torstairastit sai alkunsa jo kolme 
vuosikymmentä sitten Ämyrin kartalla. 
Tänä vuonna tapahtumia on kaikkiaan 
kaksikymmentä kaksi ja käytössä ovat ajan 
tasalla olevat erikoiskartat. 

Iltarastien lisäksi Someron Esan suun-
nistusjaosto järjestää syksyllä perinteisen 
”loppuhiki” tapahtuman ja kolmet yö-
rastit. Myös kaupungin mestaruuksista 
kisaillaan ja seuran pikamatkojen pokaa-
leista. Puulaakiviestiä kirmataan, järjes-
tetään kansallinen Sikakisa ja Rastijahti 
sekä Karjalanliiton mestaruuskilpailut.  
Valtavasti talkootyötä kokouksineen, 
suunnitteluineen, koulutuksineen ja to-
teutuksineen tarvitaan, jotta koko reper-
tuaari saadaan vietyä kunnialla läpi. 

Kiitoksen talkooporukan ohella 
ansaitsee myös maanomistajien myötä-
mielinen asenne harrastusta kohtaan ja 
kaupungilta saatava kartta-avustus.

Pekka Alitalo
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Lähes satavuotias,maineikas, urheiluseura Someron Esa on profiloitu-
nut urheilusaavutusten ohella myös tanssilavakulttuurin vaalijana. En-
simmäinen lava aloitti toimintansa jo 30-luvulla Kertunsalon saaressa ja 
toinen 50- luvulla Rautelassa. Vuonna 1965 uusi suurlava rakennettiin 
seitsemässä viikossa kalliolle Salontien alkuun. Koska suuret ikäluokat 
muodostivat senaikaisen nuorison, lavan koko määritettiin silloisten 
tarpeiden mukaisesti,tehtiin todellinen suurlava.

  Lava nousi heti suureen suosioon, siitä tuli nuorison kohtaamis-
paikka. Tansseja järjestettiin 2-3 kertaa viikossa ja linja-autokujetukset 
kaikista suunnista takasivat pääsyn paikalle kauempaakin.

 Lava on elänyt vahvasti ajassa. On ollut nousu - ja laskukausia. 
Jo 80-luvulla otettiin ohjelmistoon myös Suomi-rokkia. Koko kan-
san kesäkarkelot, yrittäjien " Porsasjuhlat" sai kaikki suuntaamaan 
kulkunsa Esakalliolle.

 90-luvun alussa lavalla alkoi uuditusten aika. Lavalla tehtiin 
suurisuuntaisia parannuksia nykyajan vaatimustason saavuttamisek-
si.Nykyisin lavaa voidaan kutsua jo viihdekeskukseksi, niin tekniikan 
kuin ohjelmatajonnankin perusteella. Tällä aukeamalla on kattavasti 
esillä juhlavuoden ohjelmaa. Näiden lisäksi keskiviikon päivätanssit 
ja perjantain iltatanssit  tanssikursseineen jatkuvat viikotain aina lo-
kakuun puoliväliin.

 Nyt on juhlan aika. Juhlaputki juhannuksena 
kestää viisi päivää.  Kakkille maksuttomat syn-
tymäpäiväiltamat vietetää aatonaattoiltana. 
Ohjelmassa kakkukahvit ja yhteistyössä 
Monokkaan kanssa muistellaan menneitä 
Sanoin,Kuvin ja Sävelin.

Tervetuloa kaikki viihtymään 
Esakalliolle.

Tästä se alkoi: ilmoitus Somero-lehdessä vuonna 1965

Tämä auto odottaa ottajaansa Esakalliolla. 
Arpajaiset 60-luvun malliin. Arpoja ostettavissa 
lavalta ja Esan urheilijoilta. Tuotto käytetään 
nuorten urheilutoimintaan.

Klo 16.00 Baddingin muisto-
 merkin paljastus, 
 Someron linja-auto-
 asema
Klo 20.00 Iltajuhla, EsakallioKlo 16.00 Baddingin muisto-

 merkin paljastus, 
 Someron linja-auto-
 asema
Klo 20.00 Iltajuhla, Esakallio

Klo 16.00	 Baddingin	muisto-
	 merkin	paljastus,
	 Kiiruun	puisto
Klo 20.00	 Iltajuhla,	Esakallio
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Kohti 
kesän kisoja

 

Someron Esan pikajuoksuryhmän har-
joitukset ovat edenneet tämän kevään 

osalta suunnitelmien mukaisesti ja kaikki 
ryhmään kuuluvat viisi tyttöä ovat ter-
veitä. Vastoinkäymisiä meillä oli jonkin 
verran syksyllä, mutta sillä emme usko 
olevan merkitystä enää kesän koitoksissa. 
Ryhmään kuuluvat edelleen Sofia Poh-
jaranta, Venla Oksanen, Pinja Purola ja 
Katja Vuorela sekä uutena tammikuusta 
asti mukana ollut Saara Suonpää.

 Päätähtäin joukkueellamme on hei-
näkuun alussa olevat SM-viestit, jotka 
juostaan tänä vuonna Seinäjoella ja siellä 
askel on sillä kertaa sähäkämpää kuin tan-
gossa. Pohjat menestykseemme ovat hyvät,  
koska koko ryhmä paranteli ennätyksiään 
jo hallikaudella ja viestijuoksutkin olivat 
lupaavia. Elokuussa suuntaamme Pohjo-
lan Valkeaan Kaupunkiin, Ouluun, 14-15 
-vuotiaiden SM -kisoihin, jossa halutaan 
näyttää, että kyllä Somerollakin osataan.

 Jotta somerolainen yleisurheilu jak-
saisi jatkossakin hyvin, on tärkeää, että 
huolehdimme seurana siitä, että jatkajia 
riittää. Sen takia lopuksi muistutankin, 
että kesällä on jälleen Tiistaikisat urhei-
lukentällä joka tiistai klo 18:30 sarjoilla 
tytöt ja pojat 5-vuotta ja nuoremmat sekä 
kello 19:00 alkaen kisaavat sitten vanhem-
mat urheilijat. 

Pertti Purola
Someron Esan yleisurheilujaoston va-
rapuheenjohtaja, Valmennuspäällikkö, 
Pikajuoksuvalmentaja

Urheilukoulu 
8–12-vuotiaille

ma-pe 1.-30.6. (ei pe 19.6.) 

klo 10-14 urheilukentällä 
(25.-26.6. tekonurmikenttä)

Koulu pitää sisällään kehittäviä 
leikkejä ja yleisurheilun 

lajitekniikoiden opettelua

Hinta 150 € / lapsi (sis. keittolounaan 
päivittäin klo 12) Sisarhinta 120 €
Ilmoittautumiset Urheilukouluun 
20.5.2015 mennessä Mira Teräväiselle,  
e-mail mira_t@windowslive.com
Tiedustelut Sanni Verho, puh. 044-210 3004
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava 
mahdolliset ruoka-aineallergiat
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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

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

Someron Talkkari Oy
Asiakaspalvelu (02) 773 3580

Ilta- ja viikonloppupäivystys 0440-535 635
044 703 8071

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.

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

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

Puh. 040 505 3915
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Kahdeksan SB Someron joukkuetta SSBL:n sarjoissa 
SB Somero teki historiaa osallistumalla salibandyliiton sarjoi-
hin kahdeksan joukkueen voimin. Sarjoissa pelasi yhteensä viisi 
juniorijoukkuetta ja kolme aikuisten joukkuetta.  Tämä ei olisi 
ollut mahdollista ilman aktiivista ja runsaslukuista toimihen-
kilöstöä, jolle suuri kiitos työpanoksesta. Kilpasarjojen lisäksi 
Vesa Helmen organisoima Härkätie Cup sekä Eija Mattilan ja 
Juha-Matti Kyyrän vetämät naisten ja miesten kuntoiluvuorot 
täydensivät kauden tarjontaa.

Nuorten juniorien toiminta ennätyksellisen aktiivista 
Kolme nuorinta ikäryhmää pelasivat länsirannikon korttelilii-
gassa ja vähän vanhemmat E2-juniorit pelasivat liiton aluesar-
jassa. Tuloksena voittoja ja tappioita ja hienoja pelikokemuksia, 
matkan varrella kaatui muutama huippujoukkuekin. E2 ja B-
juniorien väliin jäänyt ikäryhmä pelasi Härkätie Cup aluesarjaa 
sekä harjoituspelejä. Ensi kaudella tavoitteena on saada myös 
viimeksi mainittu ryhmä liiton sarjapeleihin.

B-juniorit SM karsintojen kautta ylemmässä 
jatkosarjassa
B-juniorit pelasivat Ossi Viitasen johdolla alkukaudesta SM-
karsinnat kohdaten maan huippujoukkueita. Matka jatkui vä-
likarsintojen kautta ylempään jatkosarjaan. Tuloksena kuuden 
joukkueen sarjassa oli kunniakas neljäs sija. Hyvän tuloksen 
lisäksi mieleen jäi joukkueen huima kehitys kauden aikana.

Miesten kakkonen 5-divisioonassa - nuorten esiinmarssi
SB Someron kakkonen tarjoaa ponnahduslaudan junioreista 
aikuisten sarjoihin sekä kokeneemmille pelaajille vaihtoehdon 
rennompaan sarjapelaamiseen. Kuluneella kaudella rinkiin 
saatiin runsaasti uusia junioreita konkarien jäädessä vähän pie-

Kokemusta, menestystä ja 
sarjanousuja

nempään rooliin. Voittoja kertyi sarjassa kuusi ja loppusijoitus 
oli seitsemäs. 

Peli kehittyi kauden edetessä ja matkaan tarttui rutkasti 
tärkeää pelikokemusta.

Naisten edustuksen ensimmäinen kausi 4-divisioonassa 
Naisten ensimmäinen kausi 4-divisioonassa sujui hyvin Lauri 
Nivalinnan valmennuksessa. Peleistä oli tuloksena enemmän 
tappioita kuin voittoja, mutta peli-ilme oli todella hyvä ja pelit 
paranivat huimasti kauden edetessä. Parhaimmillaan joukkue 
haastoi tosissaan sarjan kärkijoukkueitakin. Seuran pelaajapolku 
toimi myös esimerkillisesti nuoren juniorin Katariina Kakaan-
pään noustessa syksyllä naisten edustusjoukkueeseen.

 

Miesten edustus 3-divisioonaan  
Miesten edustus pelasi  4-divisioonassa Janne Telirannan ohjeis-
tuksessa yltäen runkosarjassa kakkostilalle. Nousukarsinnoissa 
joukkue voitti kaikki kolme pudotuspeliään ja varmisti sarjanou-
sun. Huomionarvoista on, että kauden aikana kaksi B-junioria 
vakiinnutti paikkansa edustusjoukkueessa. Oman seuran kasvatit 
Eetu Kujansuu ja Antti Pirttilä ovat elävä esimerkki SB Someron 
pelaajapolun toimimisesta huipulle asti. 
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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

–	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

Uusia värikkäitä urheilutukisukkia!

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

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 €



                                  SOMERON SYKE JUMPAT / KESÄ 2015 (18.5.-2.8.2015) 
 
 
 
  

Lasten kesäjumppiin ja -kursseille ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Sykkeen nettisivuilla 
(www.someronsyke.fi) olevan linkin kautta. Ryhmiin otetaan enintään 30 lasta. Lasten kukin 
ryhmä alkaa, mikäli 17.5. mennessä on ryhmässä 10 ilmoittautunutta. 

JÄSENMAKSUT: Aikuisten kaikki kesäjumpat sisältyvät kevätkauden aikuisten jäsenmaksuun (kevät-kesä 80e, 
ilmoittautuminen nettisivuiltamme). Voimassa oleva jäsenkortti on pidettävä aina mukana jumpissa. Jos haluat 
osallistua vain LAVIS- jumppaan hinta 20e, ilmoittautuminen nettisivuiltamme (LAVIS sisältyy 80e kausimaksuun.) 
KERTAMAKSU: 8e. Maksetaan jumpassa ohjaajalle. Ei vaadi ennakkoilmoittautumista. 

 
LASTEN KESÄJUMPAT (3-6v.) 1.6.- 2.8.2015 torstaisin Joensuun koululla klo 18-19. Hinta 20e. 
 
ALAKOULUIKÄISTEN #SYKEDANCE 1.6.-29.6.2015 maanantaisin Joensuun koululla klo 13-15 
Tule tutustumaan tanssimisen saloihin! #SykeDance tunneilla tutustutaan eri tanssityyleihin ja tehdään erilaisia koreografioita. 
Lisäksi kehitetään rytmitajua, koordinaatio- kykyä, luovaa ilmaisua sekä oman kehon hahmottamista. Lopussa rauhoitutaan 
venyttelemään. Tanssin lomaan mahtuu myös erilaisia leikkejä ja pelejä, jos niitä toivotaan. Ennen kaikkea nautitaan tanssimisesta 
ja pidetään hauskaa! Hinta 20e. 
 
ALAKOULUIKÄISTEN PALLOILUKURSSI 3.6.-24.6.2015 keskiviikkoisin Joensuun koululla klo 13-15 
Palloilukurssilla on mahdollisuus tutustua eri palloilulajeihin vaihtuvien ohjaajien opastamana. Kurssille voivat tulla vasta-alkajat tai 
jo jotain lajia harrastavat. Kurssilla tutustutaan neljään eri palloilulajiin, käydään läpi lajien perustekniikat ja pelisäännöt. Hinta 
20e. 

JOENSUUN KOULU KIIRUUN PUISTO JOENSUUN KOULU JOENSUUN KOULU 

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai 

TOUKOKUU 18-31.5. 

BODYCOMBAT 
klo 19-20 ohj. Anniina Lindström 
FOAMROLLER Uutuus! 
klo 20-20:30 ohj. Sari Majuri 
 
FoamRoller- tunnille oma rulla! 
(Sykkeellä on 9 rullaa 
jumppaajille.) 

PUISTOASAHI  
klo 19-19:45 
ohj. Outi Kerko, 
Karoliina Käkönen 

LAVIS Uutuus! 
(alkaa 27.5.) 
klo 19-19:45 
ohj. Nanna Mainio, 
Taina Hagelberg 

SH’BAM 
klo 18-18:50 ohj. Janika Helenius 
BODYPUMP 
klo 18:50-19:50 ohj. Sari Koivisto 
 
BODYPUMP- tunneille max 19hlöä! 
Paikat täytetään tulojärjestyksessä 

KESÄKUU 1-14.6. 

HIIT 
klo 19-19:30 ohj. Anna Helenius 
CORE30 
klo 19:30-20 ohj. Sari Koivisto 
FOAMROLLER  Uutuus! 
klo 20-20:30 ohj. Sari Majuri 

PUISTOASAHI 
klo 19-19:45 
ohj. Outi Kerko, 
Karoliina Käkönen 

LAVIS Uutuus! 
klo 19-19:45 
ohj.  Nanna Mainio, 
Taina Hagelberg 

LASTEN KESÄJUMPPA 
klo 18-19 
BODYCOMBAT 
klo 18-19 ohj. Anniina Lindström 
PIUKKA-BODY  Uutuus! 
klo 19-20 ohj. Minna Kauppinen 

KESÄKUU 15-28.6. 

CORE45 
klo 19-19:45 ohj. Sari Koivisto 
BODYPUMP45 
klo 19:45-20:30 ohj. Julia 
Murtolahti 

PUISTOASAHI 
(viim.kerta 16.6.) 
klo 19:00-19:45 
ohj. Outi Kerko, 
Karoliina Käkönen 
 

LAVIS Uutuus! 
klo 19-19:45 
ohj.  Nanna Mainio, 
Taina Hagelberg 

LASTEN KESÄJUMPPA 
klo 18-19 
KEHONHUOLTO 
klo 18-19 ohj. Outi Kerko 
BODYCOMBAT 
klo 19-20 ohj. Anniina Lindström 

HEINÄKUU 29.6.-12.7. 

KIINTEYTYS 
klo 19-19:45 Ohj. Karoliina 
Käkönen 
BODYCOMBAT45 
klo 19:45-20:30 Ohj. Anniina 
Lindström 

 
 
 

LAVIS Uutuus! 
klo 19-19:45 
ohj.  Nanna Mainio, 
Taina Hagelberg 

LASTEN KESÄJUMPPA 
klo 18-19 
BODYPUMP 
klo 18-19 ohj. Julia Murtolahti 
PIUKKA-BODY  Uutuus! 
klo 19-20 ohj. Minna Kauppinen 

HEINÄKUU 13.7.-2.8.  

ASAHI 
klo 19-19:45 ohj. Karoliina Käkönen 
FITBALL-CORE Uutuus! 
klo 19:45-20:30 ohj. Karoliina 
Käkönen 
 
Fitball- tunnille oma pallo! 

LAVIS Uutuus! 
(viim. kerta 15.7.) 
klo 19-19:45 
ohj.  Nanna Mainio, 
Taina Hagelberg 

LASTEN KESÄJUMPPA 
klo 18-19 
KUNTOPIIRI  Uutuus! 
klo 18-19 ohj. Sari Majuri 
FOAMROLLER  Uutuus! 
klo 19-20 ohj. Sari Majuri 
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SYKKEEN KEVÄTNÄYTÖS 

50’s and 60’s 
Monitoimitalolla  

Helatorstaina 14.5.2015 klo 15 
liput:  

aikuiset 6e 
lapset (alle 16v.) 2e 

 

On uusi hauska, helppo ja hikinen 
liikuntamuoto, joka perustuu lava-

tanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon. 
LAVISta tanssitaan yksin, joten ei ole 

SYKE aloittaa LAVIS- lavatanssijumpan kesällä. Ohjaajina Taina Hagelberg ja Nanna Mainio.

LAVIS-lavatanssijumppa
vaaraa, että kukaan talloo varpaille. Tun-
nilla tanssitaan tuttuja lavatanssilajeja. 
Tunnilla jopa opit eri lavatanssiaskelei-
den perusteita kuntoilun ohella. Kuten 

lavatansseissa, LAVIS- tunnilla tanssi-
taan kaksi samaa tanssilajia peräkkäin 
ja tunnilla soi perinteinen suomalainen 
lavatanssimusiikki. 

Tunti koostuu vaihdellen seuraavista 
tanssilajeista: Valssi, humppa, jenkka, 
polkka, masurkka, tango, rock, jive, foxi, 
fusku, salsa, cha cha, rumba ja samba. 
LAVIS-lavatanssijumpan periaatteisiin 
kuuluu, että tanssiaskeleet ja koreografi-
at ovat niin helppoja, että mukaan pääsee 
tottumattomampikin tanssija.

LAVIS on kahden suomalaisen nai-
sen liikunnanohjaaja Sirkku Pusan 
ja fysioterapeutti Johanna Partasen 
kehittämä liikuntamuoto. Heille 
tärkeitä asioita tätä kehittäessään 
olivat tanssi, tehokas liikunta ja 
liikunnanilo.
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Someron Syke on ollut tapahtumassa mukana mm. Lissabonissa, Göteborgissa ja Berliinissä. 
Helsinkiin Syke lähtee mukaan kahteen kenttänäytöskokonaisuuteen. Aikuiset esiintyvät Valkea Lin-
tu –iltanäytöksessä ke 15.7. Olympiastadionilla, osana Midnight Sun Specialia. Näytöksen teemana 
on Suomen kesän valoisuus. Suomen lisäksi näytöksessä esiintyvät Hollanti, Norja, Portugali, Saksa, 
Slovakia ja Sveitsi. Tämän lisäksi Valkea Lintu esiintyy ainoana kenttänäytöksenä tapahtuman päät-
täjäisissä la 18.7.

Sykkeen 11-12 v. tytöt esiintyvät Marjamaille JOOEI! –näytöksessä SoneraStadionilla kolme kertaa 
viikon aikana. Tämän lisäksi G15 osallistujapassin lunastaneet jäsenet osallistuvat tapahtuman ava-
jaismarssiin Finland-delegaatiossa ja upeaan avajaistapahtumaan su 12.7., sekä päättäjäisiin la 18.7.

Syke järjestää myös bussimatkan tapahtumaan pe 17.7. kaikille halukkailla (paikkoja bussissa rajoite-
tusti). Voit lähteä nauttimaan pääkaupunkimme upeasta tunnelmasta ja kokemaan voimistelun&esitysten 
iloa ilmaisiin katunäytöksiin. Tämän lisäksi tarjoamme mahdollisuuden osallistua maksulliseen FIG-
gaalaan, koko Gymnaestrada –viikon ehdottomaan huippuhetkeen. FIG-gaala on Helsingin Jäähallissa 
pe 17.7. klo 18.00. Tapahtumassa esiintyvät: Itävalta, Brasilia, Kanada, Chile, Tsekki, Tanska, Viro, 
Saksa, Iso-Britannia, Israel, Japani, Portugali, Etelä-Afrikka, Ruotsi, Sveitsi, Usa ja Suomi. Suomi 
on valittu mukaan näytökseen joukkuevoimisteluohjelmalla, jonka esiintyjinä toimivat maajoukkue-
urheilijat. FIG-gaala –lippuja ja bussireissua voit tiedustella Nina Vartemaalta, puh. 040-5487860. 
Toimi nopeasti, paikkoja rajoitetusti!

Suomalaiset voimistelijat ovat vuo-
desta 1953 asti ollet kansainvälisen 
suur-tapahtuma Gymnaestradan va-
kiokävijöitä. Gymnaestrada on neljän 
vuoden välein järjestettävä voimistelun 
”olympialaiset”– ensimmäistä kertaa 
Helsingissä kesällä 2015!   
 

Voimistelulajien kirjo tarjoaa iloa ja elämyksiä 
jokaiselle. Helsinkiin on tulossa 21 000 voimiste-
lun ystävää yli 50 maasta. Suomi on tapahtuman 
suurin delegaatio, suomalaisia osallistujia yhteen-
sä 4000 yli 140 suomalaisesta seurasta. Toiseksi 
suurin delegaatio tulee Sveitsistä, josta saapuu 
Suomeen hieman yli 3800 osallistujaa 

Kansainvälistä voimistelun juhlaa
Gymnaestrada 2015 Helsingissä 12.-18.7.2015
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Savi Palaa Juoksu 2015
Someron Kultelassa 8.8.2015 klo 19:00

Savi Palaa Juoksu sai alkunsa, kun Kultelan kyläyhdistys halusi uudistaa ja kehittää jo perinteikästä Savi 
Palaa- tapahtumaansa, joka on järjestetty jo vuodesta 2002 lähtien aina elokuun toisena lauantaina. 
Tapahtumaan haluttiin täysin uudenlaista ohjelmaa ja ehkä sitä kautta myös uutta yleisöä ja sähinää.
Syksyllä 2014 eräässä Kultelan kyläyhdistyksen järjestämässä aivoriihessä ideoitiin, että Savi Palaa- 
tapahtuman yhteyteen luodaan juoksutapahtuma, joka saumattomasti liittyy itse päätapahtumaan.
Tältä pohjalta siis luotiin täysin uusi Savi Palaa Juoksu 2015, joka starttaa Kultelan Savipuistosta 
samalla hetkellä kuin itse Savi Palaa- tapahtuma alkaa. Juoksun reitti myös päättyy Savipuistoon, joten 
yleisöä on siis luvassa! Reitti kuljettaa juoksijoita kauniissa Kultelan kylämaisemassa ja historiallista 
Härkätietä pitkin.
Tervetuloa mukaan juoksemaan ja nauttimaan!
Juoksun jälkeen on juoksijoilla mahdollisuus viettää hauskaa ja rentouttavaa iltaa Savi Palaa -tapahtu-
man ohjelmasta nauttien! Mukana muun muassa Tulikansa ja lapsille hauskuutusta järjestää Riesa-pelle.

Matkat ja sarjat
– 11,5 km kilpasarja, naiset ja miehet, sarjojen kolme parasta palkitaan
– 5,8 km hölkkä, sauvakävely, kävely
– Yritykset 3 hengen joukkueissa 5,8 km matkalla yhteenlaskettu aika, palkinto parhaalle joukkueelle
Kaikille osallistujille muistopalkinto.

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu
– Ennakkoilmoittautuminen 10€, 31.7.2015 mennessä osoitteeseen savipalaajuoksu@kultela.fi
  • Ilmoittautumiseen riittää tiedoiksi nimi ja sarja
– Ilmoittautuminen paikan päällä 12€, vähintään 30 minuuttia ennen lähtöä

Hintaan sisältyy Savi Palaa- tapahtuman sisäänpääsy.

Osoite: Kultelan Savipuisto, Hämeen härkätie 179, Somero

Lisätietoa juoksusta ja Savi Palaa- tapahtumasta www.kultela.fi

Shell Somero
                                          Joensuuntie 3  

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



Kausi 2014-2015 on ollut koripal-
loilullisesti todella mainio. Kau-

den alku sai hyvää myötätuulta Susi-
jengin hienoja otteluita seuratessa ja 
lisäksi Loimaan Bisons järjesti syksyllä 
VTB- liigan ottelustaan ns. Bisons' Beef  
tapahtuman.  

Susijengin menestys tuntui heijas-
tuvan myös korissaleille. Harjoituksiin 
ilmaantui ihan uusia tulijoita, ja kaikki-
en huulilla tuntui olevan Petteri Kopo-
nen ja Suomen maajoukkueen menestys 
MM-kisoissa. Itsekin kirmasin treeneis-
sä kuin 25 vuotta sitten, kuvitellen hyp-
pyheittoni olevan ihan yhtä ilmava kuin 
Koposella oli ollut Kreikkaa vastaan. 

Loimaan Bisonsien  VTB- liigan 
ottelu Pietarin Zenitiä vastaan Turun 
HK-areenalla oli osa ns. Bisons' Beef- 
ohjelmaa. Ottelun pääsyliput oli lah-
joitettu alueen junioriseuroille edelleen 
myytäväksi ja myös Arska-Basket järjesti 
fanimatkan tähän VTB- liigan otteluun. 
Peli oli huikean hieno urheilutapahtu-
ma ja osoitti samalla hienosti koripallon 
potentiaalin. Areena oli saatu hyvin täy-
teen, ja tunnelma oli kuin NBA- matseis-
sa konsanaan. Mainostajat saivat kyllä 
rahalleen vastinetta! 

Edustus jatkaa V-divisioonassa 
Edustusjoukkueenkin pelit saivat "len-
tävän" lähdön kun alkukaudesta vastaan 
astelivat sarjan heikommat joukkueet. 
Tosin aikaisempina kausina olimme 
näillekin joukkueille monesti hävinneet, 
mutta tänä vuonna väänsimme hyvät voi-
tot mm. Loimaalta ja Rauma Basketista. 
Iso vaikutus voittoihin on ollut sillä, että 
tänä vuonna olemme puolustaneet pää-
siassa miesvartiointia, mutta toisaalta 
olemme myös pelanneet erityisesti pelien 
loput älykkäästi palloa halliten.  

Edustusjoukkueen sarjasijoitus oli 
tänäkin vuonna sarjan keskivaiheilla, 
kun tappioita alkoi jälleen tulla enem-
män sarjan loppua kohti mentäessä. 
Loppukaudesta miesvahvuutta söivät 
erityisesti loukkaantumiset ja harras-
tekoriksen hankalat arki-iltojen vie-
rasottelut. 

Junioreitamme Final-four 
turnauksissa 
Arska-Basketilla oli kaudella 2014-
2015 joukkueet alueen juniorisarjois-
sa aina mikroista C -poikiin saakka. 
C-pojat etenivät tänäkin vuonna sar-
jansa Final Four- turnaukseen. Tätä 
kirjoitettaessa ei ole vielä tiedossa tur-
nauksen lopputulosta, mutta poikien 
aikaisempien otteluiden perusteella voi 
turnauksesta hyvin odottaa kotiintuo-
misina mitaleita.  

C-poikien hyvät edesottamukset 
on huomioitu laajemmaltikin, ja jouk-
kueen pelaajista Aleksejs Trofimovs on 
kutsuttu osallistumaan Salon Vilppaan 
B-poikien harjoitusrinkiin. Vilppaan 
toiminnan ammattimaisuutta kuvastaa 
hyvin se, että joukkueessa on erilliset 
harjoitteet kunkin pelipaikan pelaajille. 
Kivaa huomata, että myös somerolaises-
ta koriksesta on olemassa polkuja Liiga 
joukkueisiin - ja miksei ihan maajouk-
kueeseenkin saakka.  

Arskan minipojat ovat antaneet 
muille joukkueille hieman "tasoitus-
ta", kun eivät aikaisempina vuosina ole 
osallistuneet lainkaan alueen sarjoihin. 
Poikien sijoitus jäi tämän etumatkan ta-
kia hieman muista jälkeen, mutta ottelut 
olivat todella hyviä. Pojat kamppailivat 
voitosta riti rinnan sellaisten koriksen 
suurseurojen joukkueiden kanssa kuten 
Salon Vilppaan, Turun Namikan ja myös 
Rauma Basketin kanssa. Hieno voitto tuli 
Tampereen Namikasta lukemin 69 - 31.  

Mikropojissa Arska-Basketilla on 
jostain syystä ollut ikäluokka -06 synty-
neet yliedustettuina, ja näin ollen pojat 

Myötätuulessa kauteen

osallistuivatkin ikäluokkasarjansa I-di-
visioonaan. Sarja on ollut huipputasai-
nen ja isot rökälevoitot ja- tappiot ovat 
olleet harvassa. Arska-Basketin mikro-
pojatkin selvittivät tiensä sarjan Final 
Four- turnaukseen. Lopputurnauksessa 
pojat näyttivät parasta pelaamistaan, ja 
olivat vähällä voittaa sarjaa johtaneen 
Uudenkaupungin Korihait. Pojat jäivät 
kuitenkin 5 pisteen tappiolla pronssiot-
teluun, jonka sitten hävisivät Kaarinan 
Ura-Basketille.  

Tulevaisuus näyttää hyvältä 
Koripallon tulevaisuus Somerolla näyt-
tää hyvältä. Meillä on tulevana vuonna 
nykyiset 3 ikäluokkaa jatkamassa, ja 
lisäksi uutena ikäluokkana on näillä nä-
kymin aloittamassa koriskoulu / super-
mikrot. Sen perusteella, mitä treeneissä 
on poikia käynyt korista kokeilemassa, 
meillä on tulossa huippuhyvä porukka 
näihin uusiin supermikroihin.  

Kaiken lisäksi meillä on omia ju-
nioreita tulossa valmennushommiin 
mukaan. Olemme saamassa tervettä 
ja paljon kaivattua kiertoa toimin-
taan, kun vanhempien ikäluokkiem-
me omat juniorit ottavat uutta roolia 
seuran toiminnassa. Justus Mäenpää 
on ottamassa Netta Mäenpään apuna 
valmennettavakseen ensi vuoden ko-
riskoulutoimintaa ja Nikulan Aaro 
on ollut jo tämän vuoden minipoikien 
apuvalmentajana.    

PS. Käykäähän katsomassa kuulu-
misamme uusilta www- sivuiltamme: 
www.arska-basket.fi  
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"Kaikki-kaikkia-vastaan"- harjoituksessa yritetään saada toisilta palloa 
pois pysytellen koko ajan pienellä rajatulla (esim. 3 sekunnin )alueella. 



Someron uimahalli Loiskeen tavoittee-
na on tarjota viihtyisät, turvalliset ja 

terveelliset olosuhteet kaikille asiakkaille 
ikään katsomatta. 

Loiskeessa puhtaanpito ja siivous 
jakautuvat Lassila & Tikanojan sekä 
Someron Liikunta ry:n työntekijöiden 
kesken. Liikunnan henkilöstö huolehtii 
ja vastaa allasvesien laadusta, altaiden 

reunojen ja liukumäen puhdistuksesta. 
Muiden tilojen ja pintojen siivouksesta 
huolehtii L & T. 

Yhteistyö L&T:n kanssa on sujunut 
erinomaisesti. Henkilökunta on sitou-
tunutta ja työnteon jälki näkyy asiak-
kaillemme puhtaina ja siisteinä tiloina. 
Uimahallimme ollessa avoinna läsnä ovat 
aina niin siistijä kuin uimavalvojakin.

Uimahallin asiakas voi omalla toi-
minnallaan vaikuttaa hyvin paljon tilojen 
ja vesien puhtauden ylläpitoon. Olemme 
keränneet vinkkejä ja ohjeistuksia, joita 
tulisi noudattaa aina Loiskeessa käydessä.
Loiskeen henkilökunnan vinkit uimahal-
liin saapuville:

Muista peseytyä ennen 
saunomista ja myös sen jälkeen.

Allasimuri imuroi altaan pohjaa. 
Sitä käytetään 1-2 kertaa 
viikossa.

L&T:n siistijä Liisa Saari 
lattianhoitokoneen ohjaimissa.

Huolellinen 
peseytyminen

Hyvin peseytynyt uimahalliasiakas 
vie mukanaan altaaseen puolet 

vähemmän bakteereja.

Pitkät hiukset 
kiinni

Tämä yksinkertainen toimenpide 
vähentää merkittävästi altaisiin / 

suodattimiin päätyvien irto-
hiusten määrää.

Henkilökohtainen 
hygienia

Muut huomioiva asiakas ei värjää 
hiuksiaan, poista karvojaan tai 

leikkaa kynsiään 
uimahallin tiloissa.

Asianmukainen uima-asu
Uima-asusta ei saa irrota nukkaa tai likaa. Siinä ei 

saa olla taskuja, jottei hiekkaa tai papereita kulkeudu 
altaisiin. Uima-asun tulee olla vartaloa myötäilevä, 

löysä asu voi olla myös vaarallinen. Shortsit kuuluvat 
uimarannoille, ei uimahalleihin.

Saunominen
Saunominen tapahtuu ilman uima-
asua. Vaihtoehtoisesti voit mennä 
pyyhe ympärilläsi saunaan. Tähän 
suosittelemme toisen pyyhkeen 

käyttöä.

hygieniavinkit

20



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!

Uinninvalvoja Musi Nezamdoust 
esittelee jalkadesinfioinnin 
käyttöä.

L&T:n siistijä Arja Ylinen 
vaahdottamassa miesten 
pukuhuoneen lattiaa.

Uimaopettaja Iida Ahtaanluoma 
esittelee vuokrattavaa uima-asua. 
Vuokra-asuja on useita eri kokoja 
miehille ja naisille. 

Eväät ja 
ruokailu

Eväiden syöminen ei ole 
sallittua Loiskeen puku-, pesu- 

ja allastiloissa.

WC
Huolehdi, että lapsesi käy 

WC:ssä ennen altaalle 
siirtymistä. Aikuisen esimerkki 

on tärkeää.

Jalkadesinfiointi
Käytä jalkadesiä ennen 

allastilaan saapumista sekä 
poistuessasi sieltä.
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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

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

Avoinna ark. 8-20, su 9-20

Siivouspalvelu Kirsi Koski
• kodin siivoukset
• ikkunoiden pesut
• remonttisiivoukset

Somero, 0400 744 266

Maalausliike
J. & J. kasvinen oY

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

044 514 4403

Pete Koivisto

Helsingintie 1085 Puh./fax (02) 748 3563
31460 Hirsjärvi 0400 123 726

Paljeovi ja Kaihdintuote
Harjun Hallitie 4, Somero, p. 748 6406 • www.paljeovi.fi

 
 

 
 

 
 

 Markiisit 
 

 

 Rulla- ja sälekaihtimet

 
 

 Taiteovat 
 

 

 Mittaus- ja asennuspalvelu
– myös varaosat ja tarvikkeet

SEMENTTIVALIMO

HANNU LINDÉN
turuntie 169, 31400 somero ☎ 748 5433

www.sementtivalimo.fi
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Frisbeegolfrata on koko perheen liikun-
tapaikka, joka tarjoaa haastetta ja 

liikunnan iloa ikään tai sukupuoleen kat-
somatta. Somero on saanut oman ratansa 
tämän kevään aikana Akustinpuistoon – 
kentän virallinen avausheitto heitetään su 
14.6. Lasten Kesäkekkerit –tapahtuman 
yhteydessä. 

Frisbeegolfrata on jo kaikkien lajis-
ta kiinnostuneiden käytössä ja avoinna 
maanantaista sunnuntaihin klo 7-22. 
Akustinpuistossa sijaitsevalle 6-väyläiselle 
radalle pääsee keskustasta helposti kävel-
len. Autoille on osoitettu parkkipaikka 
Sahantien puolelta. 

Someron rata on erittäin helppokul-
kuinen ja suunniteltu tilan sallimissa puit-
teissa erityisesti koululaisten, perheiden ja 
ikäihmisten käyttöön. Väylien pituudet 
ovat 40-70m. Jokaisen väylän lähtöpaik-
ka on merkitty opastein ja tavoitteena 
on edetä mahdollisimman vähin heitoin 
lähtöpisteeltä korille.

Someron Liikunta ry vuokraa uima-
hallilta frisbeegolfkiekkoja ja samalla 
mukaan saa tuloskortteja. Kolmen kiekon 

Tervetuloa DiskGolfPark Akustinpuistoon!
setti pitää sisällään draiverin, lähestymis-
kiekon ja putterin. 

Lähde rohkeasti kokeilemaan uutta la-
jia sekä nauttimaan samalla Akustinpuiston 
vehreydestä ja Kirkkojärven maisemista!

Vuokraus
3 kiekkoa / 4 € setti 
(kadonneesta kiekosta veloitamme 
15 € / kiekko)

Asiakaspalveluhenkilö Heini Sirro esittelee uimahallilta vuokrattavia 
frisbeegolfkiekkoja.

 

su 14.6. klo 10-13 Akustinpuistossa 

frisbeegolf-radan avajaiset 
sirkustelua,  tanssia,  
taiteilua,  pihapelejä, 
herkkuja kahviosta 

 
 

 
Someron Kuvataideyhdistys ry 

 
nuorisotoimi 

 

Nouda Kekkereiltä  
2€:n uintilippu 

 
 

Voim. su 14.6. klo 12-18. 
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Somerniemen metsissä joka 
Veikon ja Vuokon mieli virkistyy 
ja kunto kasvaa

Somerniemen Veikoilla on useita liikun-
taryhmiä eri lajeissa. Veikot pyrkivät 

tarjoamaan matalan kynnyksen lähiliikun-
taa kaikille vauvasta - vaariin. Ryhmiä 
löytyy niin nuoriso- ja aikuisosastolla, 
mutta tällä kertaa esittelyssä on seuram-
me uusin tulokas, laajalle ikähaitarille 
suunnattu vaellusliikunta Somerniemen 
metsissä. 

Lopputalvesta Mellinin Ullalle tuli 
mieleen lähteä liikkumaan keväiseen 
metsään. Kokeneelle suunnistajalle tässä 
ei tietenkään ollut mitään ihmeellistä, 
mutta tällä kertaa hänelle tuli idea ottaa 
kavereita metsään mukaan. Ensin mukaan 
lupautui tytär Henna ja muutaman päivän 
viestien vaihdon jälkeen sunnuntaiaamuna 
Valkee-järven rannalla kello 9.00 kokoon-
tui runsaan kymmenen hengen joukko 
valmiina starttaamaan ensimmäiselle 
vaellukselle Valkeen ympäristöön. Hennan 
osaavan kartanluvun ansiosta joukkio py-
syi koko ajan tietoisena olinpaikastaan ja 
saattoipa joku muukin osallistujista silloin 
tällöin osata paikallistaa itsensä kartalta. 
Puolitoista tuntia lähdön jälkeen joukkio 
palasi metsäkierrokselta lähtöpisteeseen 

näyttäen hyvin tyytyväisiltä. Parkkipai-
kalla sovittiin, että viikon päästä jatketaan 
samassa paikassa samoissa merkeissä.

Edellä kuvattu on oikeastaan ominais-
ta Veikkojen toiminnalle. Seuramme on 
pieni ja organisaatio on matala, kun joku 
saa idean, sitä kokeillaan josko muitakin 
samanlainen liikkuminen voisi kiinnostaa. 
Toisista kokeiluista tulee pysyviä, kun taas 
toiset voidaan jättää pois ohjelmasta, jos 
niille ei löydy kiinnostusta ja kannatusta. 
Viime vuosina kestosuosikeiksi ovat muo-
dostuneet mm. Äijäjumppa ja Tyttöjen lii-
kuntakerho.

Vaellus ja patikointi keväisessä metsäs-
sä tarjoaa oivaa liikuntaa monille. Yhdessä 
tehty vaellus suo liikkumisen ohella mai-
nion ympäristön keskustella niistä näistä 
tuttujen kanssa ja samalla suomalainen 
metsä on mitä parhain stressinpoistaja. 
Veikkojen kevätvaelluksia on tätä kir-
joitettaessa järjestetty neljä kappaletta, 
sunnuntaiaamuisin kello 9.00 alkaen 
Valkee-järven ympäristössä. Pienimmät 
mukana olleet liikkujat ovat olleet alle 
kymmenvuotiaita, mutta tähän mennessä 
ei yhtään vaaria ole vielä saatu mukaan. 

Metsään lähteminen on mielletty erittäin 
helpoksi, varsinkin kun porukkaa on ollut 
sopivasti mukana.

Kun ulos metsään lähdetään liikku-
maan, niin pukeutumiseen kannattaa 
uhrata pari ajatusta ennen lähtöä. Ko-
kemuksesta voin jo kuitenkin sanoa, että 
kerrospukeutuminen kannattaa. Nopeasti 
lähdön jälkeen kapuaminen harjumaas-
ton kymmenien metrien nousuissa alkaa 
tuntua tukalalta ja siltä että vaatetta 
onkin liikaa päällä. Tällöin voikin hel-
posti ottaa yhden paitakerroksen rep-
puun loppumatkan ajaksi. Myös kenkiin 
kannattaa kiinnittää huomiota. Toisaalta 
vierestä seuranneena olen saanut havaita, 
että kyllä katu-uskottavilla Conversen All 
Star tennareillakin on näyttänyt toimeen 
tulevan suomalaisessa metsässä.

Hyvässä porukassa parin tunnin vael-
lus on nopea juttu. Aika kuluu kuin siivil-
lä ja matka etenee huomaamatta. Välillä 
olemme metsässä pysähtyneet juomaan ja 
tarkastelemaan karttaa. Välillä on saatu 
kuulla palasia paikallisesta lähihistorias-
ta. Yhdellä vaelluksella kävimme tarkas-
tamassa Valkeesta lähtevän käsin kaivetun 
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Someron Liikunta ry
www.someronliikunta.fi

Luontoretket ja Melontaretket

Tutustu melonnan 
alkeisiin!
Melontaretki intiaanikanooteilla uimahallin 
rannasta Jaatilanjoelle ja Kirkkojärvelle

Keskiviikkoiltaisin klo 18–20
20.5., 27.5., 3.6. ja 10.6.

Hinta: 10 €/hlö
Ryhmän koko 3-11 hlöä
Kanootteja vuokrattavissa uimahallilta.

Oppaana eräopas Jarmo Mettovaara.
Ennakkoilmoittautuminen retkille ko. päivänä  

klo 12 mennessä uimahallin  
kahvioon p. 044-7791 266.

Leppoisaa retkeilyä 
keväisessä ja 
kesäisessä luonnossa!
Häntälän notkot  ma 11.5. klo 17-20
Iso-Valkee  ma 18.5. klo 17-20
Metsäkoivulan polku  ma 25.5.  klo 17-20
Liesjärven kansallispuisto ma 1.6.  klo 17-20 
Retken pituus max 8 km, hinta 10 € sisältää 
nokipannukahvit.
Kimppakyyti uimahallilta, oppaan autossa 
paikka nopeimmille.

kanavan, jonka avulla on saatu vesi riit-
tämään vesistössä alempana sijaitsevalle 
myllylle. Toisella kertaa vaellus suuntautui 
Murjunmäelle ja Hennan johdattamana 
vaeltajat kävivät tarkastamassa Someron 
korkeimman kohdan. Jokaisella vaelluk-
sella onkin tullut vastaan jotain uutta ja 
mieleen painuvaa.

Lähiluonnossa vaeltaminen tarjoaa oi-
van, halvan ja helpon tavan kokea jotain 
uutta. Metsässä on tilaa temmeltää. Kun 
saat mukaan mukavan pienen tai isomman 
porukan niin tällöin jokainen voi tutustua 
metsään ilman pelkoa eksymisestä. Vael-

taminen lähimetsissä antaa sinulle aivan 
uutta tietoa lähiympäristöstäsi. Jos liikut 
normaalisti vain teitä pitkin, niin käsi-
tyksesi kotiympäristöstäsi varmasti avar-
tuu, kun jalkaudut ja lähdet kävelemään 
maastoon. Ja ainahan on mahdollista, että 
joku innostuisi vaelluksesta oikein todella. 
Tällöin voisi suositella lähteä kokeilemaan 
vaellusta esimerkiksi läheisten kansallis-
puistojen reiteille.

Luonnossa vaeltaminen on erittäin 
hyvä kestävyysliikuntamuoto. Metsässä 
liikutaan rauhallisella tahdilla ja syke py-
syy alhaisella tasolla. Välillä eteen tulevat 

kaatuneet puut ja mäet tarjoavat 
haastetta jokaiseen makuun. Vael-
taminen on hyvä liikunta muoto niin 
kuntoliikkujalle kuin huippu-urheilijal-
lekin. Myös kestävyyslajien ehdottomista 
maailman huippu-urheilijoista esim. Nor-
jan hiihtomaajoukkueen tiedetään käyt-
tävän useita tunteja kestäviä rauhallisia 
vaelluksia harjoitusohjelmissaan. Myös 
muiden lajien urheilijoille patikointia 
metsissä voi suositella erinomaiseksi oheis-
harjoittelumuodoksi.

Tällaista uutta - vanhaa on siis kek-
sitty Somerniemellä tänä keväänä, mutta 
mitä tulevaisuudessa? Kesäkaudella on 
tarkoitus jatkaa vanhalla mallilla paino-
pisteen ollessa lasten ja nuorten liikut-
tamisessa, mutta kyllä aikuisillekin on 
tarjolla esimerkiksi kahvakuula-treenejä 
urheilukentällä, Oinasjärvellä. 

Seuraa tarjontaamme Somero-lehdestä 
sekä Facebookista sekä Veikkojen koti-
sivuilta osoitteesta http://somerniemen-
veikot.sporttisaitti.com/.

Somerniemen Veikoissa on rentoa te-
kemistä ja liikkumista tarjolla kaikille, 
niin lapsille kuin varttuneemmille. Tule 
kokemaan elämyksiä liikunnan parissa 
joukkoomme!
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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

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 239

 
www.salekarinkirjapaino.fi

 
www.salekarinkirjapaino.fi

Urheilutie 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
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TOIVONEN /
MAINIO OY
P. 0440 940 557
P. 040 724 1345
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80 v

SoVon C-juniorit 
piirin huipulla
Someron Voiman juniorit ovat viimeisen 
puolen vuoden aikana saavuttaneet ennen 
kokematonta menestystä Turun piirin jal-
kapallo- ja futsalsarjoissa.

Vaikka kyseessä on kaksi eri lajia, mai-
neteoista on vastannut käytännössä yksi ja 
sama joukkue: pääosin somerolaisista ja 
karkkilalaisista junioripelaajista koostuva 
C-juniori-ikäluokan yhteisjoukkue.

Syksyllä, jalkapallokauden päätteek-
si, SoVo YJ juhli kaikkien aikojen ensim-
mäistä Somerolle tullutta juniorisarjojen 
piirinmestaruusmitalia. Se heltisi C-ju-
nioreiden 00-ikäluokasta, jossa valtaosa 
pelaajista on vuonna 2000 syntyneitä.

Futsalissa 
valtakunnan
parhaimmistoa
Samat runkopelaajat vaihtoivat käytännössä 
suoraan lennosta nappulakengät salitossui-
hin ja aloittivat pelikautensa futsalin Turun 
piirin C-00/01 –ikäluokan liigasarjassa.

Kausi sujui sisäkentälläkin mainiosti. 
Pari viikkoa ennen kauden päätöspelejä 
varmistui, että SoVo YJ tulee nappaamaan 
kaikkien aikojen ensimmäisen piirinmes-
taruuden Somerolle.

Yhdeksän joukkueen sarjassa Voima-
junnut pelasivat kuusitoista ottelua, joista 
he voittivat peräti kaksitoista ja hävisivät 
ainoastaan kolme. LTU/PiPS:n YJ tarjosi 
loppuun asti tiukkaa vastusta, mutta jou-
tui lopulta taipumaan hopeasijalle neljän 
pisteen erolla.

Mestareina voimalaiset pääsivät edus-
tamaan Turun piiriä valtakunnalliseen 
kahdentoista joukkueen lopputurnauk-
seen Tampereelle. Sielläkin urakka käyn-
nistyi lupaavasti kahdella voitolla, mutta 
eteneminen pysähtyi tappioon puoliväli-
erävaiheessa. Päätyminen kovatasoisessa 
seurassa sijoille 5.-8. oli joka tapauksessa 
komea lisämeriitti tämän menestyjäjouk-
kueen ansiolistalle.

Vain parin viikon tauon jälkeen pelaa-
jat ja valmentajat olivat taas valmiina la-
jinvaihtoon, eli siirtymään jalkapallokau-
teen valmistaviin harjoituksiin Joensuun 
pallokentälle. Sarjakausi C-15/00-ikäluo-
kan Turun piirin liigasarjassa käynnistyi 

huhtikuun lopussa, jatkuakseen 
syksyyn asti.

Onko joukkue alkaneellakin kau-
della valmis mitalitaisteluun, SoVo YJ:n 
päävalmentajana toimiva Janne Laine?

–Periaatteessa kyllä. Vastustajat ovat 
aika pitkälti samoja kuin vuosi sitten, 
jolloin sijoituimme kolmanneksi. 

Innostus ja 
harjoittelu
menestyksen 
perustana
Jo useamman vuoden ajan saman pelaaja-
rungon kanssa kehitystyötä tehnyt Laine 
lienee oikea henkilö vastaamaan siihen, 
mitkä ovat olleet avaimet kyseisen jouk-
kueen hyvään menestykseen?

–Kova innostus ja aktiivinen harjoitte-
lu ovat olleet tärkeimpiä tekijöitä. Joukku-
eessa on riittävästi pelaajakohtaista taitoa, 
mutta vielä tärkeämpänä pidän sitä, että 
joukkuepelaamisen taso pysyy vakaana 
riippumatta juurikaan siitä, ketkä ken-
tällä milloinkin ovat.

–Futsalissa meitä varmaan auttoi se, 

SoVo YJ P-00-01 C-poikien Futsalin piirinmestari 2015
Vas. ylh. Jani Silfverberg, valm. Janne Tamminen, Kasperi Laine, Kasper Kahila, 
Aku Sampo, Rasmus Grönholm
Vas. alh. Mikko Haalijoki, Antti Santakangas, Jere Lehtimäki, Kalle Tamminen, 
Otto Männistö.
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www.someronuimahalli.fi

Lataa kesäuinnit
rannekkeellesi
✿ ajalle 1.5.–28.6. 

hintaan 29 €
✿ ajalle 3.8.–30.8. 

hintaan 19 €
(1 uintikerta / pv, 

ei sisällä kuntosalin käyttöä)

KUNTOSALI KARELIININ UUSI HINNASTO  
1.8.2015 ALKAEN

KERTALIPUT
Aikuinen  4,00 €
Lapsi (10–16 v.), eläkeläinen, 
opiskelija, varusmies, työtön  2,80 € 
SARJALIPUT (aikuinen/muut) 10x 32€/20 €
VUOSIKORTIT (aikuinen/muut) ½ v. 128€/76 € 
 1 v. 209€/128 €

OHJATUT RYHMÄT (aikuinen/muut) 
Kertamaksu  5 € / 4 € 
10x  40 € / 30 € 

OHJATUT RYHMÄT KUNTOSALILLA (aikuinen/muut) 
Kertamaksu  5,50 € / 4,50 € 
10x  45 € / 33 €

Kuntosali Kareliini avoinna uimahallin aukioloaikojen 
mukaisesti 
ma, ke, pe klo 06–21
ti  klo 12–21
to  klo 09–21
la-su  klo 12–18
Uimahallin kesähuollon aikana kuntosali avoinna  
ma–pe klo 14–21, la 12–16, su suljettu

Uimahallin käyttö ei sisälly kuntosalin lipun hintaan.
10–12-vuotiaat lapset kuntosalille vain aikuisen seurassa.
www.someronliikunta.fi     
puh. lipunmyynti 044-7791 266

Kuntosali Kareliini

Asiakasomistajana omistat 
palan pankistasi!

Katso lisää op.fi/lounaismaa
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Someron urheilukentällä
SEIVÄSKARNEVAALIT

Someron 37. kansainväliset
25.–28.6.2015

La 27.6. klo 16.30 PÄÄKILPAILU
Kauko Nyström sr muistokilpailu

• Miehet ja Naiset A    Kutsukilpailu
Liput 5 €   Alle 15 v. maksutta

  SOMERON SEIVÄSKARNEVAALITOIMIKUNTA

80 v

että olimme sarjassa käytännössä ainoa 
joukkue, joka harjoitteli ja pyrki pelaa-
maan futsalia lajinomaisesti. Useimmille 
vastustajille pelaaminen kun oli lähinnä 
jalkapallon pelaamista sisätiloissa, Laine 
kertoo.

Valmentaja varmasti kokee itsensä 
hieman jääviksi nostamaan omaa osuut-
taan korostetusti esille. Tosiasia kuiten-
kin lienee se, että Laineen ja hänen asialle 
omistautuneiden apuvalmentajiensa panos 
pelaajien suotuisaan kehitykseen on ollut 
hyvinkin ratkaisevaa.

Karkkilalainen Laine muistetaan So-
merolla aktiivipelaajana sekä jalkapallo- 
että futsalsarjoista. Samalta suunnalta val-
mennustehtäviin ovat osallistuneet Teijo 
Kahila ja Reijo Rajakallio ja somerolaista 
tietotaitoa taustaryhmässä edustaa Janne 
Tamminen.

Tamminen aloitti yhdessä Marko Poh-
jarannan kanssa nykyisen C-ikäluokan 

valmentamisen jo vuosia sitten. Samaan 
aikaan Laine ja kumppanit tekivät pohja-
työtä omalla tahollaan Karkkilassa. 

Viime kausilla, kun on siirrytty pe-
laamaan ensin yhdeksän ja nyttemmin jo 
yhdentoista pelaajan kokoonpanoilla, mo-
lemmilla paikkakunnilla olisi ollut vaike-
uksia riittävän laajojen ja laadukkaiden 
pelaajarinkien kokoamiseen, mutta yhteis-
joukkueena toimiminen on osoittautunut 
oikein hyvin toimivaksi järjestelmäksi.

Kaiken takana  
on nainen
Mitä ne Someron Voiman naiset sitten 
tekevät? Kysymys, jonka kuulen, kun kes-
kustellaan seuratoiminastamme.

No, naiset yleensä ovat, kuten otsikossa 
mainitaan, kaiken takana. Jos ei nyt ihan 
kaiken, mutta monessa toiminnassa kui-

tenkin mukana. Taustajoukoissa 
varmistellaan, että kaikki sujuu ja 
kahvia, voileipiä, mehua ym. riittää.

Voiman naisten toiminta on ollut vä-
lillä aktiivisempaakin. Tällä hetkellä meillä 
ei ole ohjattua viikoittaista toimintaa.

Syksyllä jatkamme muutaman vuoden 
tauolla ollutta  satujumppaa alle koulu-
ikäisille lapsille.

Toimintamme on virallisen epäviral-
lista. Kokoonnumme muutaman kerran 
vuodessa. Toisinaan kokouksen, toisinaan 
jonkin virkistystoiminnan merkeissä.

Me naiset kaipaamme aina joukkoom-
me innostuneita, idearikkaita, ihan taval-
lisia naisia. Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli 
haluat mukaan toimintaamme, tai mikäli 
sinulta löytyy jokin idea, joka kaipaa teki-
jöitä. Voiman naisten yhteystiedot löydät 
lehden takasivulta.

Ollaan yhteydessä!
T. Marjaana

SoVo 2 Futsal -joukkue
Ylärivi vas. Lasse Friskopfh, Lauri 
Isotalo, Matti Ryhtä, Aleksi Frankberg, 
Jani Lehtinen, Arttu Äikäs, Elias Kaase, 
valmentaja Tuomo Lehtinen
Alarivi vas. Paavo Tiiri, Mikko Kaase, 
Anssi Kerko, Johannes Lehikoinen
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Kirjaston palveluajat
Kirjasto on suljettu 1.–30.6.2015, jolloin 
kirjastoauto palvelee kirjaston takapihalla 
ma klo 11–15, ti 9–12, ke 9–13, to 9–11, 
pe 9–12.

Kirjastoon tilatut sanomalehdet luettavissa 
uimahalli Loiskeen kahviossa kesäkuun ajan.

Kirjasto on avoinna 
heinä–elokuussa klo 10–19, 
syyskuusta lähtien ma-pe 11–19, la 10–14. 

Neuvonta ja uusinnat 
040-1268 331,
somero.verkkokirjasto.fi 

Tervetuloa palvelupisteisiin!

Kesäksi selvästi hoikemmaksi!
Laihdut tehokkaasti ja voit hyvin!

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ:
Cambridge laihdutusvalmentaja
Liisa Lehtonen, puh. 0400 209 441

liisa.lehtonen@cambridgeohjelma.fi
Lisätietoa löydät: www.cambridgeohjelma.fi

Cambridge ohjelmalla laihdutat nauttien sekä terveel-
listä ruokaa että Cambridge täysravintotuotteita. Laih-
dut tehokkaasti, voit hyvin ja saat tsemppauksen ja 
ohjauksen valmentajaltasi. TERVETULOA MUKAAN!

Toimii!

Janika-34 kg

Liisa
-20 kg

Tiina
-24 kg

KAHVAKUULAHARJOITTELUA
LEHTILÄ, Lehtimäentie 607, Pitkäjärvi

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

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

Perjantaisin 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.

LIsEnsOITU KAHVAKUULAOHJAAJA
sAnnI IngERmAn-LAInE, 040 740 7849

TYKKÄÄ FACEBOOKISSA: 
www.facebook.com/sanninkahvakuularyhma
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Sopan lentopallon seuratoiminnassa vuosi on ollut 
vauhdikas. Kuluneella kaudella joukkueita ja harras-

tajia on ollut mukana toiminnassa ennätyksellinen määrä. 
Toiminnan kasvaessa tuli ajankohtaiseksi myös varmistaa 
toiminnan laadukkuus. Keväällä 2015 toteutettiinkin 
lentopallotoiminnan osalta laatumittaus. Mittauksen ta-
voitteena oli kysyä itse harrastajien eli sekä juniorilento-
palloilijoiden että heidän vanhempiensa mielipide seuran 
toiminnasta. Tavoitteenamme on kehittää seuratoimintaa 
ja tämän kyselyn tulosten pohjalta teemme johtopäätöksiä 
ja tarvittavia muutoksia toimintaamme. 

Vanhempien mielipidekyselyn tulokset
Kysely suoritettiin anonyyminä, yksittäisiä vastaajia ei 
voitu tunnistaa. Kysely toteutettiin sähköisenä Someron 
Pallo Lentopallon nettisivuilla. Vastausprosentti oli erit-
täin hyvä, sillä jopa 67 % vanhemmista vastasi kyselyyn. 
Arvosteluasteikko oli yhdestä viiteen (1-5), viiden ollessa 
paras. Jokainen kysymysosio sisälsi muutaman laadullisen 
kysymyksen, joista laskettiin sektorikohtaiset keskiarvot. 
Laadun mittaaminen on meille tärkeää ja tulemme kyselyn 
uusimaan joka kevät.

Sopan lentopallossa 
   perehdytään laatuun

Kysymyksillä tutkittiin seuraavia aihealueita ja päädyttiin 
seuraaviin laadullisiin tuloksiin.

1. Ohjaus ja valmennus 4,2
2. Harjoitukset ja turnaukset 4,6
3. Pelinsäännöistä on sovittu ja niitä noudatetaan 4,1
4. Tiedotustoiminnan laatu ja määrä 4,3
5. Ajankäyttö ja kustannukset 3,8
6. Tyytyväisyys harrastukseen kokonaisuutena 4,3

Sopan junioripäällikkö, Markus Sinkkonen, joka toimi 
kyselyn toteuttajana, totesi kyselyn onnistuneen paljon 
odotettua paremmin sekä määrällisesti että laadullisesti. 
”Kyselyn avulla saamme tärkeää tietoa siitä, miten van-
hemmat meidän toimintaamme arvioivat. Kyselyn jälkeen 
käytössämme on työkalu, jolla pystymme kehittämään 
toimintaamme entisestään”, Sinkkonen arvioi. ”Kyselyn 
toteutuessa myös joukkuekohtaisesti, pystymme tarjoa-
maan valmentajille oivan työkalun oman toimintansa 
kehittämiseksi.”

SoPa-D1 tytöt saavutti alue-mestaruussarjassa hienosti hopeaa.
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MURSKE, SORA, SEPELI,
KIVITUHKA, HIEKKA, MULTA

Myynti ja toimitukset
SOMERO ja LÄHIKUNNAT

Velj. NUORITALO OY
info@vnoy.fi

 
 

amanita.fi

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

SOMERON LIHASAVUSTAMON
TEHTAANMYYMÄLÄ

Palvelemme Teitä

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

SOMERON LIHASAVUSTAMO
Takalan teollisuusalue, puh. 748 6655

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

Aila & Heikki Nieminen
p. 050 5544176
www.perhekoti-edit.fi
aila.nieminen@perhekoti-edit.fi
sari.nieminen@perhekoti-edit.fi

 
 
 

 
 

• kosteusmittaukset 
• vahinkokartoitukset 
• rakenteiden kuivaus 
• rakennustyöt 

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

 

Silmälasit aidosti kotimaisin 
linssein alk. 65 €

Somero | puh. 0207 698 957

LAKITOIMISTO JURITIA KY
– perunkirjoitukset, perinnönjaot, rikosasiat

Jaatilantie 79, 31400 Somero
mp. 041 451 5733, sp. juritia@outlook.com

Varastossa jatkuvasti paneeleja, listoja, höylä- ja sahatavaraa.
Rahtihöyläystä, kuljetukset.

Someron Puutavara Ky
Pärnämäentie 133, P. (02) 748 5307 ma-pe 7.30–16.30, la 8.00–12.00

www.someronpuutavara.fi

Pirkko Hurmerinta
Joensuuntie 31
31400 Somero

Puh. (02) 748 7230
 040 538 6105

www.luontaistuntijasomero.fi
pirkko.hurmerinta@gmail.com
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Tapahtumakalenteri 2015
Pe 8.5. klo 10-13 Uimahallin avoimet ovet erityisryhmille, uimahalli Loiske
La 9.5.  Kansallinen Sikasuunnistus, Someron Esa
La 9.5. klo 15 SoVo - PaiHa, M3, urheilukenttä
To 14.5. klo 15  Sykkeen kevätnäytös, monitoimitalo
La 23.5. klo 15 SoVo - Wilpas, M3, urheilukenttä
Pe 29.5. klo 18  Seiväskoulun kevätkisat, Someron Esa, urheilukenttä
Ti 2.6. klo 18  Salon alueen 1.seuraottelu, Someron Esa, urheilukenttä
La 6.6. klo 14 SoVo - JIK, M3, urheilukenttä
Su 14.6. klo 10-13 Lasten Kesäkekkerit ja Frisbee golf radan avajaiset, Akustinpuisto
Ke 17.6. klo 19 SoVo - TuWe, M3, urheilukenttä
Pe 19.6. klo 9.30 Juhannuskisat, Someron Esa, urheilukenttä
Ke 24.6. Puulaakiviesti, suunnistus, Someron Esa
To-su 25.-28.6. Someron 37. kansainväliset Seiväskarnevaalit, urheilukenttä (pääkilpailu la 27.6. klo 16.30)
Pe 3.7.- La 4.7.  Someron Voima, Suviheinäturnaus
La 18.7. klo 15 SoVo - LTU, M3, urheilukenttä
Ti 21.7. klo 18 Hippokisat, Someron Esa, urheilukenttä
La 1.8. klo 14 SoVo - FC Åland, M3, urheilukenttä
Pe 7.8. Yörogaining, suunnistus, Someron Esa
La 8.8. klo 19 Savi Palaa Juoksu 2015, Kultela
Pe 14.8. klo 18 Yleisurheilun Kaupunginmestaruuskilpailut, urheilukenttä
La 15.8. klo 15 SoVo - JyTy, M3, urheilukenttä
Ma 24.8. Suunnistuksen Kaupunginmestaruuskilpailut, Someron Esa
La 29.8. klo 15 SoVo - VG-62, M3, urheilukenttä
La 12.9. klo 15 SoVo - FC Boda, M3, urheilukenttä
La 26.9. klo 17 SoVo - PIF, M3, urheilukenttä
Su 27.9. XXXVIII Rastijahti, Someron Esa
To 8.10. Valtakunnallinen iäkkäiden ulkoilupäivä, uimahalli Loiske
Su 11.10. klo 13 26. Esakalliohölkkä, Someron Esa, Esakallio

VIIKOITTAISET TAPAHTUMAT
Maanantaisin ABC-nappulaliiga, jalkapalloa klo 16.30-19.00 Someron urheilukenttä
Tiistaisin Esan yleisurheilukilpailut klo 18.30 alle 5v. ja
 klo 19.00 yli 6v. Someron urheilukenttä
Keskiviikkoisin Esakallion iltapäivätanssit klo 13-17 Esakallion tanssilava
 Voiman yleisurheilukilpailut klo 18.30 Someron urheilukenttä
Torstaisin Someron torstairastit, lähdöt klo 17-19 
 Ämyrin naistentanssit klo 20-01 Ämyrin tanssilava
Perjantaisin Veikkojen yleisurheilukilpailut  Oinasjärven urheilukenttä
 Esakallion lavatanssit klo 21-02 Esakallion tanssilava
Lauantaisin Ämyrin lavatanssit klo 20-02 Ämyrin tanssilava

Pieni pyhiinvaellus 
Häntälän notkoilla

to 11.6. klo 18
to 30.7. klo 18

Järjestää Someron seurakunta
Lähtö Kyläkeskuksen parkkipaikalta

Katso lisätiedot kirkollisista ilmoituksista tai
http://www.somero.net/seurakunta/

Nuorisotoimi järjestää matkan 
Tampereen

Särkänniemeen
13.6.2015 

Liput: 38 € aikuiset ja 32 € lapset 100-120cm. 

Ilmoittautumiset 31.5. mennessä: 
thea.perho@somero.fi
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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  
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

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 Kirsi Lahtinen kirsi.m.lahtinen@tieto.com 040-534 7363

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 Marko Laaksonen marko.laaksonen@laukamo.fi 040-505 3913

Varapuheenjohtaja Leo-Pekka Vuola leksa.vuola@gmail.com 044-534 1405

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

Joukkueenjohtaja B-nuoret Sanna Lindström sanna.lindstrom@kuljetusahelenius.fi 040-9000 635

Joukkueenjohtaja C-00 Tia Tervo tia.sopajuniorit@gmail.com 050-551 1521

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

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

Joukkueenjohtajaja F-06 Saija Valve-Galuszka saija.valve@gmail.com 040-716 9445

Leijona-kiekkokoulu Leo-Pekka Vuola leksa.vuola@gmail.com 044-534 1405

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

Puheenjohtaja Marita Nuutila maritanuutila@hotmail.fi 050-462 9015

Someron Hevosharrastekeskus Helena Lahti 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@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 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
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LASTEN URHEILUKOULUT
maanantaisin ja keskiviikkoisin 1.6.–1.7. 
Somerniemen urheilukentällä 
klo 10–11.30 6–12-vuotiaat
Someron urheilukentällä
klo 13–14 5–7-vuotiaat
8–12-vuotiaat, ks. www.someronesa.fi/yleisurheilu

Hinta: 10 kertaa / 45 € sis. mehun (sisar-alennus 10 €)
Ilmoittautuminen 25.5. mennessä.

LASTEN SALIBANDYKERHO
Monitoimitalolla
tiistaisin ja torstaisin 2.6.–2.7. (ei to 18.6.)
klo 14.30–15.30  6–8-vuotiaat
klo 15.30–16.30  9–12-vuotiaat
Hinta: 9 kertaa / 36 € sis. tuubihuivin (sisar- 
alennus 10 €)   Ilmoittautuminen 25.5. mennessä. 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 29.6.–2.8. 
ma–pe  klo 14–21
la  klo 12–16

C-
oikeudet

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

AIKUISILLE
Vesijumpat 20.4.–28.6. ja 3.–30.8.
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
Kahvakuulaa 12.5.–30.6.  
Joensuun koulun kentällä
Ti klo 18–19   Hinta: 6 € (oma kahvakuula mukaan)

Bailamama Women 21.5.–25.6. (ei 18.6.)
Monitoimitalolla
To klo 17.30–18.30  
Sopii hyvin kaikille naisille.
Aikuisten vesijumppiin sekä kahvakuulaan ei ennakko-
ilmoittautumista.
Bailamamaan ilmoittauminen 15.5. mennessä. 
Kurssimaksu 29 € / 5 kertaa. Min 10 hlöä.

K E S Ä  2 0 1 5   ( 2 0 . 4 . – 3 0 . 8 . )

LASTEN UIMAKOULUT
Uimahalli Loiskeessa kesäkuussa 
1.–11.6.2015
Ilmoittautuminen käynnissä 
www.someronliikunta.fi/ilmoittautuminen

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

29.6.–2.8. Uimahalli Loiske suljettu, kesähuolto.
Syksyn kaikki ryhmät käynnistyvät viikolla 36.

Kaikki ilmoittautumiset 
www.someronliikunta.fi/ilmoittautuminen


