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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

IÄKKÄIDEN ULKOILUPÄIVÄ

VALTAKUNNALLINEN 

 
torstaina 8.10.2015

lähtö uimahalli Loiskeesta klo 10.00

alkulämmittely (Syke)

sauvakävely/kävely Akustinpuistoon (noin 2 km)

puistossa mahdollisuus tutustua Asahi- 
harjoitteluun ja Frisbeegolf-rataan

ulkoiluun osallistuneille kahvi- ja pullatarjoilu 
sekä ilmainen uintimahdollisuus Loiskeessa 
klo 14 asti

SOMERON UIMAHALLI

Tapahtuman 
järjestävät:

VAPAA 
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Pääkirjoitus

Sisäpalloilukausi on taas al-
kamassa ja urheilevan lapsen 
vanhempana oleminen tuntuu 

ensisijaisesti vain kukkarossa. On 
maksettavana seurojen jäsenmaksu-
ja, kausimaksuja, lisenssimaksuja ja 
lisäksi osa viime kauden varusteista 
on mennyt pieneksi tai rikkoontuneet 
ihan muuten vaan.  

Ja aivan kuin tässä ei olisi jo tar-
peeksi, olettavat seurat vanhempien 
olevan mukana seuran toiminnassa. 
Pitää olla turnauskahviossa myymäs-
sä, leipomassa pullaa ja keittämässä 
kahvia, tulee kuskata pelaajia peli-
reissuille ja lisäksi osallistua erilaisiin 
tempauksiin ja talkoisiin.  

Tästä kaikesta vanhempi saa kui-
tenkin mitä mittavimman korvauksen. 
Se ilme lapsen kasvoilla, kun hän on-
nistuu tekemään ensimmäisen korin 
pelissä, saa hihalyönnin vihdoinkin 
onnistumaan yli verkon, tekee hienon 
puskumaalin pelin viimeisellä minuu-
tilla tai heittää "high-fivet" nappisyö-
töstä maalin laukoneen kaverin kans-
sa, kuittaa kerralla kaiken siihen asti 
tehdyn seuratyön kulut ja vaivat.  

Mutta harrastavan lapsen vanhem-
muuteen kuuluu olennaisesti myös 
pelikentälle varsinaisesti näkymätön 
osuus. Me seuratoimijat hiljaisesti ole-
tamme, että te vanhemmat hoidatte 
kaikenlaiset pikku haaverit kotona; 
pienemmät haavat ja kuhmut tulee 
hoidettua ja pettymykset ja vastoin-
käymiset saavat lohdutusta. Tällainen 
hoiva on toki osa jokapäiväistä van-
hemmuutta eikä välttämättä vaadi 
kuin aikuisen aikaa; aikaa kuunnel-
la, paijata ja hoitaa, mutta tärkeää 
se on silti!  

Aina se ei kuitenkaan ole ihan 
helppoa. Aina ei ole helppo tietää ja 

päättää, milloin lapselle tulee antaa 
"siimaa" ja milloin taas häntä tulee 
usuttaa reippaasti eteenpäin. Kaiken 
lisäksi voi eteen tulla tilanteita, joissa 
pahan mielen aiheuttaja onkin oma 
joukkue tai jopa oma valmentaja. Mi-
ten ihmeessä tuleekaan toimia noissa 
tapauksissa? 

Olen valmentanut Arska-baske-
tissa vasta pari vuotta ja jo nyt olen 
tullut kotiin parilta pelireissulta har-
mitellen jotain turhaa kimpaantumis-
tani. Vaikka kuinka olin päättänyt olla 
pelissä viilipyttynä, niin pelin tiimellys 
vei taaskin mukanaan ja johonkin ti-
lanteeseen tuli jälkikäteen ajateltuna 
reagoitua turhankin kipakasti. Il-
meisesti mitään vakavampaa en ole 
kenellekään aiheuttanut, kun ovat 
kaikki pojat edelleen ilmaantuneet 
treeneihin…  

Mutta miten toimia silloin, kuin 
juniorin mielipahan aiheuttajana 
sattuukin olemaan oma valmentaja? 
Tietenkin, jos valmentajan käytös on 
jatkuvaa tai loukkaavaa, on asiaan 
toki puututtava. Pienemmissä ylilyön-
neissä ja erilaisissa väärinkäsityksissä 
oikean reaktion valitseminen voi olla 
vaikeaa. Toisaalta lapsen pahaa mieltä 
ei pidä ylenkatsoa, mutta toisaalta ei 
haluaisi latistaa tai vaarantaa lapsen 
innostusta lajia kohtaan.  

Omalle peliuralleni sattui yksi ker-
ta, joka on jäänyt erityisesti mieleeni. 
Oman isäni reaktio tuolloin oli näin 
jälkikäteen ajatellen mitä mainioin. 
Silloinen valmentajani oli päättänyt 
istuttaa minua yhdessä pelissä koko 
ensimmäisen puoliajan, kun minulta 
oli jäänyt yhdet treenit väliin valmen-
tajamme mielestä riittämättömän syyn 
takia. Kotona isäni ihmetteli asiaa 
minulle ja kun kerroin mitä oli ta-

pahtunut, hän vastasi, "no siinä kyllä 
kävi valmentajalle virhearvio". Mikä 
mainio vastaus! Samalla kun isäni oli 
selvästi minun puolellani, hän ei kui-
tenkaan käynyt valmentajaa tai har-
rastustani vastaan. Valmentajallehan 
oli vaan sattunut yksi huono päätös. Ei 
ollut mitään syytä olla asiasta valmen-
tajallemme sen enempää vihoissaan, 
saatikka jättää hyvää harrastusta.  

Tsemppiä vaan kaikille liikun-
taa harrastavien lasten vanhemmille 
tulevallekin kaudelle! Hoivatkaa ja 
huoltakaa te meidän pelureita tarpeen 
mukaan siellä kotona. Me valmentajat 
pyrimme pitämään lapsenne hyvässä 
kunnossa liikuntalajin parissa; niin 
henkisesti kuin ruumiillisestikin. Mut-
ta, ottakaa te kotona "koppi" niistä 
tilanteista ja tapaturmista, mitkä meil-
tä jää huomaamatta, tai jäävät meillä 
liian vähälle huomiolle.   

Jussi Varjus
Arska-Basket ry:n puheenjohtaja, 
valmentaja ja isä

PS. Niin, ja sen kukkaron nyörin saat-
te pitää auki edelleenkin! Sorry!

Nikolai ja Jussi Varjus kultajahdissa
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Näemme ihmisen linssien takana.

Someron
Optiikka

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

työ 040 530 4416
Joensuuntie 5, Somero

Kattavat korjaamo- ja varaosapalvelut Somerolla

Tehdastie 5, Somero

Kirvesmies- ja saneeraustyöt

Rakennuspalvelu
Janne koski

somero
040 565 1809

TIENSUUN
PUUTARHA

Hannu Tiensuu
31520 PITKÄJÄRVI

0400 783 661

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

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

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

Fysikaalinen hoitolaitos

Joensuuntie 40
P. 050 566 7856

Someron Liikunta ry 20 v.
Pe 16.10. klo 10–18 juhlavuoden kunniaksi kahvitarjoilu 

asiakkaillemme Loiskeessa  

(ei vastaanottoa)



”Tulin Liikunta 
ry:n hommiin vuo-
den 2000 alussa. 
Viisi vuotta toimi-
neen yhdistyksen 
pahimmat synny-
tystuskat oli tus-
kailtu ja epäilyt 
toimintamallin on- 
nistumisesta oli 
kolmen edellisen 
toiminnanjohta-
jan toimesta jo 

pääosin karistettu harteilta. Oli innostavaa 
ja palkitsevaa yhdessä aktiivisten seuratoi-
mijoiden, palvelualttiin henkilökunnan ja 
liikuntamyönteisten yhteistyökumppanei-
den kanssa päästä kehittämään paikallista 
liikuntaelämää. Kun vielä kaupunginisienkin 
suhtautuminen Liikunta ry:n toimintaan oli 
myönteistä, oli välillä hyvinkin työntäyteinen 

”Työ Liikunta 
ry:ssä oli erittäin 
mielenkiintoinen ja 
uraauurtava. Vas-
taavaa toiminta-
mallia ei ollut koko 
Suomessa. Aloitin  
vt. Toiminnanjoh-
tajana kesäkuussa 

1995. Alkutaival oli kovaa ”todistamista” sen 
osalta, että malli toimii ja Liikunta ry pystyy 
hommansa hoitamaan. Epäileviä tuomaita 
riitti niin poliittisissa päättäjissä, virkamies-

”Yllätyin iloisesti, 
kun minulta pyydet-
tiin kuulumisia Lii-
kuntalehteen. Har- 
mi etten ole pitänyt 
enempää yhteyttä 
Someron aikaisiin 
tuttaviini. Elämä 
täällä Nastolan ja 

Hämeenlinnan välillä on vienyt kaiken aikani. 
Työskentelin toiminnanjohtajana Some-

rolla vuosina 1998-99. Olin silloin nuori juuri 
valmistunut liikunnanohjaaja. Olin ylpeä, kun 
sain mahdollisuuden työskennellä johtoteh-

johdossa ja jossain määrin liikuntaporukois-
sakin. Meillä oli kuitenkin hyvähenkinen ja 
asiaan uskova johtokunta, joka ei horjunut 
vaan hommaa vietiin eteenpäin. 

Hyviä muistoja on paljonkin, mutta yksi 
parhaista liittyy kuntosalin uusimiseen lop-
puvuonna 1995. Se oli iso askel toiminnan 
kehittämismielessä. Ohjattu liikunta alkoi, 
tuli bonuskortit jne. ja asiakkaat ottivat salin 
heti omakseen, maksullisuudesta huolimatta.

Mielestäni toimintamalli on hyvä ja se 
on lunastanut paikkansa. Kehittämismah-
dollisuuksia olisi varmasti edelleen luonto-

liikunnan saralla. Aikanaan teimme monia 
selvityksiä mm. Iso-Valkeen, Palman alueen 
ja Hovimäen osalta. Niissä ja monissa muis-
sakin olisi edelleen mielestäni potentiaalia.

Kiitos kysymästä, hyvää kuuluu ja seu-
raan edelleen mielenkiinnolla somerolaista 
urheiluelämää ja myös Liikunta ry:n toi-
mintaa. 

Työskentelen Rastor Oy:llä Asiakkuus-
johtajana ja vaikutan pääkaupunkiseudulla. 
Harrastuksina tennis, pyöräily ja kuntosali.”

tävässä. Vuoden aikana pääsin oppimaan 
monenlaisia työelämäntaitoja laaja-alaisesti.

Someron Liikunta ry:ssä työskentely 
oli mielenkiintoista. Parhaiten mieleen ovat 
jääneet työtoverit ja Liikunta ry:n johtokun-
ta, jonka kanssa tehtiin tiiviisti yhteistyötä. 
Urheiluseurojen aktiivinen toiminta ja niissä 
toimivat jäsenet ovat edelleenkin esimerkkeinä 
nykyisessä työtehtävässäni. 

Nykyisin toimin ammatillisena opetta-
jana ja tutkintovastaavana Liikuntakeskus 
Pajulahdessa. Tehtäviini nykyisessä työssäni 
kuuluu kouluttaa tulevaisuuden liikunta-alan 
ammattilaisia. Nykyisessä työssäni opiske-

lijat ovat päässeet kuulemaan esimerkkejä 
liikunta-alan työtehtävistä myös Somerolla 
oloajastani. Someron hauskimmat hetket ja 
kommellukseni on ollut ilo jakaa. 

Perheeseeni kuuluu Kerttu, 8, ja Aleksi, 
6, sekä mieheni Jussi. Perheemme yhteisiin 
harrastuksiin kuuluu mm. uinti, hiihto ja 
hyötyliikunta. Omiin harrastuksiini kuluu 
lenkkeily ja musiikki. Toissavuonna hankin 
pianon taloomme, kun halusin täyttää päi-
väni myös jollakin muulla kuin liikunnalla. 
Terveisiä kaikille tutuille sinne Somerolle. 
t. Maria ”

toiminnanjohtajan pesti mieluisa. Ei ihme, 
että viihdyin toimessa kymmenen ja puoli 
vuotta, eläkepäiviin asti.

Liikunta ry on Someron puitteisiin rää-
tälöity malli kunnallisen liikuntatoimen hoi-
tamiseen. Se tuskin toimisi kaikkialla, mutta 
somerolaiset ovat siinä onnistuneet. Seurojen 
kitkaton yhteistyö, liikuntapaikkojen tarkoi-
tuksen mukainen kunnossapito ja hoito ja 
runsas talkootyö ovat tekijöitä, joiden seu-
rauksena liikuntapalvelut tuotetaan laaduk-
kaasti ja taloudellisesti. Hyvänä esimerkkinä 
tekemisestä on eräs vähäluminen talvi, jolloin 
Hovimäkihiihdon lähestyessä kymmenhen-
kinen talkooporukka, mukana useampi Lii-
kunta ry:n hallituksen jäsen, lapioi ja kolasi 
lumet koko 8,5 km:n latupohjalle Esakalliolta 
Hovimäkeen. Näin kaupunkilaisille oli tarjota 
laturetki sinäkin talvena.

Vappuna 2012 tein paluumuuton synty-
mäkuntaani Piikkiöön, josta tosin 31 vuotta 

sieltä poissa olleena oli tullut osa Kaarinan 
kaupunkia. Vietämme Leenan kanssa tyypil-
listä eläkemuorin ja -vaarin aikaa. Iltarasteil-
la käyn pari kertaa viikossa, kuntosalissa ja 
pyörälenkillä vaihtelevasti. Leenan kanssa 
ohjaamme viikoittaista varttuneen väen 
kuntosaliryhmää sekä joka toinen viikko 
kokoontuvaa keilailuporukkaa. Aktiivisen 
senioriyhdistyksen sihteerin ja tiedottajan 
hommat vievät viikostani oman osansa. 

Ja sitten vielä kaikkein tärkeimmät, eli 
pappa-hommat. Ensimmäinen lapsenlapsem-
me Lilja, tuttavallisemmin Lilli, täytti koko-
naisen vuoden syyskuun lopulla, kävelee ja 
"puhua" pulputtaa.  Lillin kanssa vietämme 
runsaasti laatuaikaa ja pappa on aktiivisesti 
mukana myös hänen mielipuuhassaan - rat-
sastusharrastuksessa (ks. kuva).

Hyvää ja liikunnallista syksyä kaikille 
liikuntalehden lukijoille. t. Arvi”

Arvi Teppala, Someron Liikunta ry:n toiminnanjohtaja 2000–2010

Maria Anttila (os. Miettinen), Someron Liikunta ry:n toiminnanjohtaja 1998–1999

Marko Saren, Someron Liikunta ry:n toiminnanjohtaja 1995–1998

Someron Liikunta ry 20 vuotta (1995–2015)
Toiminnanjohtajien terveisiä
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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

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

Kirjanpidot – Yhtiöiden perustamiset
RENGASTIE 1, PUH. 748 6472
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Ohratie 4, 31400 Somero
puh. (02) 748 6390, 0400 978 994

www.someronrengas.fi



Kun minua pyydettiin kertomaan 
jo loppusuoralla olevasta yleis-

urheilukaudesta omasta näkökul-
mastani, olin samalla innoissani ja 
mietteliäänä, että mitä kirjoittaisin. 
Kausi on ollut pitkä, tapahtumarikas 
ja varmasti ikimuistoinen. Kesän aika-
na on kertynyt paljon lisää kokemusta 
erilaisista kilpailuista ja henkisestikin 
kasvu on ollut huomattavaa.                                                             

Koko talven ja alkukevään ennen 
kilpailukauden alkua harjoittelim-
me ahkerasti Kohnamäessä heittä-
en ja torstaisin Joensuun koululla 
osaharjoitteiden muodossa. Kerran 
viikossa kävin myös kuntosalilla ja 
lisäksi harjoitusohjelmaani mahtui 
vielä lentopalloharjoituksia ja pele-
jäkin. Hieman erilaista näkökulmaa 
ja monipuolisuutta toivat muiden 
huippuvalmentajien leiripäivät luen-
toineen, joita Kari Pihkanen ja Esko 
Kalliola järjestivät. Näitä olivat muun 
muassa Harri Huhtalan harjoitukset 
Pirkkahallissa, Kalle Lehmusvuoren 
leiri Tanhuvaaran urheiluopistolla, 
Lassi Korhosen leiripäivä Somerol-
la, Tuomas Seppäsen lihashuolto- ja 
moukarinheittoharjoitus sekä Tuomas 
Sallisen luento ja harjoitus.   

Kauden ensimmäinen kilpailu oli 
talvimestaruuskilpailuissa Kausti-
silla, jolloin tuloksena oli sm-hopea 
ja ensimmäinen virallinen yli 60m 
moukarikaari. Seuraavat kisat olivat 
huhtikuun loppupuolella ja ennätys 
parani taas usealla metrillä. Touko-
kuussa Tanhuvaaran urheiluopistolla 
heitin ennätyksekseni 65,52, joka on 
ainakin vielä toistaiseksi voimassa. 

Tämän jälkeen kisattiin ahkerasti 
ja koettiin myös televisioidut nuorten 
Eliittikisat Nurmijärvellä. Nurmijär-
vellä sijoituin kolmanneksi tuloksel-
la 62,85. Tiukassa paikassa olin kui-
tenkin kolmannella kierroksella, kun 
alla oli kaksi rastia. Kesäkuun lopulla 
lähdettiin Kaustisille moukarikarne-
vaaleille, jossa teemana oli heittotek-
niikan korjailua rentojen heittojen 
kautta, sillä havaittavissa oli pientä 
yliyrittämistä tekniikan kustannuk-

Johanna Witka, moukarinheittäjä:

Itseluottamus – se on se juttu!

sella. Tällä samalla teemalla jatkettiin 
läpi lähes koko heinäkuu.  

Elokuun alussa pääsin tilastojen 
perusteella ensimmäistä kertaa Ka-
levan kisoihin. Kokemuksena tämä 
oli erittäin antoisa, vaikka finaaliin ei 
ollut mitään asiaa. Itselleni karsinta 
oli jälleen hyvä osoitus omista kilpai-
luhermoista, sillä tulos syntyi vasta 
kolmannella heitolla. Siinä ehtii jo 
kaikenlaista ajatella, mutta ehkä Ka-
rin sanat ”Oothan sä tässä tilanteessa 
ennenkin ollut” sai minut ymmärtä-
mään tilanteen. Tämän jälkeen heitin 
naisten moukarilla tulokseksi 54,15 ja 
nousin karsinnassa sijalle 15. 

Tasan kolmen viikon kuluttua 
kisattiin oman ikäluokan suomen-
mestaruuksista Kalajoella. Kentälle 
menin todella positiivisin mielin ja 
harjoitusheitotkin sujuivat hyvin. 
Kaksi ensimmäistä heittoa menivät 
kuitenkin verkkoon ja jälleen oltiin 
tutussa tilanteessa kuitenkin hyvillä 

fiiliksillä. Kolmannella heitolla ylei-
sön kannustamana heitin tuloksen ja 
sain turvallisin mielin jatkaa kisaa. 
Viimeisellä kierroksella moukari lensi 
pisimmälle lukemiin 61,14 ja tyyty-
minen oli sm-hopeaan. Kyseessä oli 
kuitenkin ensimmäinen yli 60m heitto 
juhannuskisojen jälkeen, joten pitää 
olla tyytyväinen.

Näin jälkikäteen ajateltuna kesä on 
ollut erittäin antoisa, vaikka parhaim-
mat tulokset ovat kevään kilpailuista, 
ainakin vielä. Itseluottamukseni kas-
voi hurjasti tiukkojen kilpailutilantei-
den seurauksena, vaikka välillä se on 
ollutkin yhtä tunteiden vuoristorataa. 
Nyt kuitenkin uskon itseeni ja lähtö-
kohdat ensi kauteen ovat kunnossa. 
”Taustalla ei ole mitään muuta kuin 
aikuistuminen urheilijana. Se on vain 
merkki siitä, että tiedän mitä teen.” 
(David Söderberg Peking 23.8.2015)
     
Johanna Witka 6.9.2015

Johanna Witka nousemassa Sm-kisojen palkintojenjaossa  
hopeakorokkeelle Kalajoella 22.8.2015
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M.TERVO
www.mtervo.fi

Huoletonta matkantekoa
valmismatkoilla ja tilausajoilla

Onnistunut matka on 
hyvän reissun perusta.

Tommi Tervo  050-4323257

JALKAKEIJU
EIJA LAINE

Vanha Härkätie 5 (Nuppulinna)
040 700 9271

jalkakeiju.fi

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

Ajanvaraus
24h

www.tazzi.fi

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

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

AUTOILIJA
 SEPPO MÄKINEN

PUH: 0400 535 558

sOranaJOa

Siivouspalvelu Kirsi Koski
• kodin siivoukset
• ikkunoiden pesut
• remonttisiivoukset

Somero, 0400 744 266

SORAT JA MURSKEET

Kourla Oy
Morontie 4, 31470 Somerniemi

puh. 0400 635 797, (02) 748 2984

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

SOMERON LIHASAVUSTAMON
TEHTAANMYYMÄLÄ

Palvelemme Teitä

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

SOMERON LIHASAVUSTAMO
Takalan teollisuusalue, puh. 748 6655

TAKSI 1+8
JAANA SAARNI

Somerniemi
0400-780 690
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”Älä mene uimaan täydellä vat-
salla eli heti syönnin jälkeen, 

koska ruuan täytteinen vatsalauk-
ku on esteenä sydämen toiminnalle 
ja veren kierrolle.” Näin neuvottiin 
Suomen Uimaliiton opasvihkosessa 
Terveydenhoidollisia neuvoja uinnin 
harrastajille vuonna 1938. 

Samaisessa opasvihkosessa keho-
tetaan toimimaan väsymättä uintihar-
rastuksen ja  -taidon levittämiseksi 
kansamme keskuuteen. Tämä ohje on 
edelleen hyvin ajankohtainen. Vuonna 

Vesiliikuntaa terveydeksi

järjestänyt aikuisille uinnin tekniik-
kakursseja, jossa opetellaan ja tavoi-
tellaan osallistujille parempaa uinti-
tekniikkaa niin, että kuntouinti olisi 
entistäkin miellyttävämpää.

Lasit päähän ja veden rauhaan
Uintikuntoilu ei vaadi kalliita välinei-
tä. Jo pienellä panostuksella saa lisää 
tehoa ja mukavuutta uintiin. Alkuun 
pääsee hyvin, kun omistaa kunnon 
uikkarit ja uimalasit. Uimalakki ja 
allastossut ovat myös mukavat olla. 

Uimataito on kansalaistaito ja 
tärkeä tuhansien järvien maassa. 
Vanhemmat, jotka opettavat uima-
taidon lapsilleen itse tai vievät heidät 
uimakouluun, tekevät lapsilleen ison 
palveluksen. Somerolla Esan Uintija-
osto järjestää lapsille suosittua Vesi-
taiturit- ja Vesirallitoimintaa. Mukana 
on ollut kymmeniä lapsia iloisessa ve-
siliikuntatuokiossa sunnuntai-iltaisin. 
Hyvin motivoitunut ja innostunut oh-
jaajajoukko on mahdollistanut kaiken 
tämän.

Masters –ryhmän uintimatkalla Ruotsin Motalassa altaaseen sukeltavat Markku Nikkarinen ja Mika Nikula.

2011 tehdyn tutkimuksen mukaan ai-
kuisväestöstä suunnilleen 1/3 ei osaa 
uida riittävän hyvin, kun mittarina 
käytetään pohjoismaista uimataito-
määritelmää.

Somerolla on pitkään ollut lois-
tavat puitteet uinnin ja muun vesilii-
kunnan harrastamiseen. Muutaman 
vuoden käytössä ollut uusi uimahalli 
on entisestään parantanut uinnin har-
rastamisen mahdollisuutta. Someron 
Esan Uintijaosto on myös voinut tar-
jota laajaa toimintaa lapsille, nuorille 
ja aikuisille. Uintijaoston tarjontaan 
on nuorille suunnatun toiminnan li-
säksi kuulunut kunto- ja terveysuinti. 
Vuosittain jaoston Masters-ryhmä on 

Niiden käyttö parantaa allashygie-
niaa. Kun laittaa uimalasit päähän 
on huomattavasti mukavampi laittaa 
kasvot veteen ja silloin on helpompi 
uida teknisesti oikein. Uimalla kas-
vot vedessä pääsee enemmän omaan 
rauhaan ja uinnista tulee vieläkin 
terapeuttisempaa. Uimalaseilla on 
käyttöä myös keittiöaskareissa kun 
pilkkoo sipulia. 

Uinti ja muu vesiliikunta on myös 
omalla tavallaan lempeää. Se sopii hy-
vin monelle, joiden nivelet eivät kestä 
taivallusta kovalla asvaltilla. Uinti on 
hyvä liikuntamuoto aloitteleville kun-
toilijoille ja siinä pystyy hyvin kohot-
tamaan omaa kuntoaan.

Opittua uimataitoa kannattaa 
ylläpitää ja kehittää. Kun tekniikka 
alkaa olla entistä parempi, saa lisä-
potkua uimalla erilaisia harjoituksia 
ja käyttämällä erilaisia apuvälineitä. 
Välineet ovat samoja kuin kilpauintia 
harrastavatkin käyttävät. Uimalau-
dan avulla saa helposti lisätehoa uin-
tipotkuihin ja lättäreillä käsivetoihin. 
Kun rauhassa oppii oman uintiryt-
min ja hengitystekniikan, on helppo 
nostaa asteittain vauhtia ja matkaa. 
Uinti on lempeä laji ja palkitsee har-
rastajansa paremmalla kunnolla ja 
virkeämmällä mielellä.

Someron Esan uintijaosto



Uusia junnuja,  
sarjapelejä ja koulutuksia

Sarjapeleihin ja osaamiseen 
panostetaan

Tälle kaudelle tavoitteena on, että SB So-
meron kaikki ikäryhmät osallistuvat liiton 
alaisiin sarjoihin.

Näin yksi merkkipaalu on seuran 
historiassa saavutettu. Tämä merkitsee 
kasvavaa määrää turnauksia sekä ko-
tona että vieraissa ja kasvavaa tarvetta 
hyville toimihenkilöille ja valmentajille. 
SB Someron toimihenkilöt 
osallistuivatkin Suomen 
salibandyliiton koulutuk-
seen, jonka tavoitteena on 
varmistaa kotiturnausten 
laatu. Somerolla järjestetyt 
turnauksethan ovat saaneet 
kiitosta pelaajilta, seuroilta, 
tuomareilta sekä salibandy-
liitosta ja näin halutaan jat-
kossakin olevan. 

Myös seuran valmentajat 
osallistuivat salibandyliiton 
valmentajakurssille, mikä toteutettiin 
yhdessä Halikko floorball team:n (HFT) 
kanssa. Kurssi on valmentajapolun ensim-
mäinen askel, jossa paneudutaan junio-
rivalmennukseen. Kurssin ensimmäinen 
vaihe toteutui elokuussa ja toinen vaihe 
tullaan suorittamaan syys-lokakuun vaih-
teessa.     

Pienet juniorit ja vähän  
isommatkin

”Junioritoiminnassa on nähtävissä taas 
selkeää kasvua ensimmäisten ryhmien 
aloittaessa harjoituksensa”, toteavat juni-
orijaosten vetäjät Timo Sillanpää ja Mark-
ku Kankare. Uutena ryhmänä seurassa 
aloittivat 2008 – 2009 syntyneet pelaajat. 
Näissä pelaajissa tiivistyy sanan ”peli-ilo” 
merkitys, kun intoa täynnä olevat pelaajat 
tuskin malttavat odottaa, että valmentaja 
antaa luvan aloittaa tulevan harjoituksen. 

Kaikki harrastajat. Kuva: Kari Eerikäinen

Pienet vastaan isot ja 
puheenjohtaja Lauri.  
Kuva: Kari Eerikäinen

Juniorijoukkueiden laadukkaaseen val-
mennus- ja toimihenkilöpooliin saatiin 
vahvistuksia mm. seuran pelaajapolun lä-
pikäyneistä nuorista pelaajista, joilla on 
aito halu jakaa osaamistaan tulevaisuuden 
pelimiehille. 

B-poikien jatko turvattu

B-poikien jatkaminen salibandyliiton 
sarjassa askarrutti monia vielä kauden 

päätösjuhlan aikana, kun heidän valmen-
tajansa Ossi Viitanen jättäytyi sapattiva-
paalle tehtävästään. Kesän aikana pelaajat 
harjoittelivat miesten edustusjoukkueen 
mukana. Siksi alkavasta kaudesta ei tar-
vitse taatusti olla huolissaan. Joukkueen 
valmennuksesta ottivat vastuun seuran 
puheenjohtaja Lauri Nivalinna, sekä nais-
ten edustusjoukkueesta Saija Mattila. Ta-
voitteena on kehittää joukkueen pelitapaa 
kohti edustuksen vastaavaa, mikä helpot-
taa siirtymisiä em. joukkueiden välillä. 

Naiset vahvoina uuteen kauteen

Viime kauden 4 divarin ottelut kehittivät 
joukkuetta askeleen eteenpäin. Kesän ai-
kana joukkue on hionut peliään ja tuleva 
kausi tulee olemaan vähintäänkin mielen-
kiintoinen. Kesä on koostunut viikoit-
taisesta aktiivisesta harjoittelusta, joka 
ei ottanut tauotakseen edes valmentajan 
käskemän ”kesätauon” aikana. Naisilla 
on siis todella tulenpalava halu pelata ja 
kehittyä salibandyssä. Kilpasarjan lisäksi 
Eija Mattilan luotsaama naisten kuntoilu 
jatkaa viime kauden malliin. 

Miesten kakkonen ja kuntoilu 

Miesten kakkosjoukkue jatkaa entisestään 
nuorentuneena 5 divarissa. Rinkiin on liit-
tymässä viime kaudelta sekä B-junioreiden 
että edustuksen pelaajia, jotka haluavat 
pelata kilpasarjaa, mutta rennolla ot-
teella. Tarkoitus on muuttaa joukkueen 
harjoittelua ja peliä lähemmäksi edus-
tuksen pelitapaa, mikä tukee siirtymistä 
edustuksen ja kakkosen välillä. 

Suosittu miesten kuntoilu jatkaa vii-
me vuoden malliin Juha-Matti Kyyrän 
johdolla.

”Only easy day was yesterday”

Tarina somerolaisesta päättäväisyydestä ja 
joukkuehengestä: Tämä voisi olla hyvinkin 
miesten edustuksen nousu takaisin 3 divi-
sioonaan. Edellisellä kaudella putoaminen 
takaisin 4 divariin jätti joukkueeseen jäljen. 
Siksi viime kausi taisteltiin loppuun asti ja 
nousu takaisin 3 divariin oli tosiasia. Ensi 
kaudelle Seppänen & Teliranta on luonut 
joukkueelle puitteet ja joukkue panostaa 
sekä harjoitteluun että hyviin pelisuorituk-
siin. Näitä miehiä tulee siis jatkossa vastaan 
kaukalon lisäksi lenkkipoluilla ja kuntosa-
leilla. Tavoitteena on sarjassa säilyminen. 

Summa summarum

SB Somero on salibandyn erikoisseura, 
joka pitää sisällään sekä harraste-, kun-
toilu- että kilpasalibandy niin tytöille, po-
jille, naisille kuin miehille. Nuoremmissa 
mennään kaikkien ehdoilla, unohtamatta 
hyvien pohjien luontia tavoitteellisimmille 
pelaajille. Toisessa ääripäässä on miesten 
edustus, jossa painottuu vahvasti kilpaur-
heilun pelisäännöt. Välimaastoon jäävät 
toistaiseksi miesten kakkonen, vanhimmat 
juniorit sekä naisten edustus.
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SOBUDO RY
KARATEN peruskurssi uusille harrastajille JUDON peruskurssi uusille harrastajille 
alkaen pe 2.10.2015 klo 17.45  alkaen ma 28.9.2015 klo 18.00
Monitoimihallin liikuntasalissa Monitoimihallin tatamilla
             

Peruskurssien ja vakioryhmien harjoitusajat tarkemmin:
WWW.SOBUDO.FI

Karate: Jallu Siviranta 0400 863 717 Judo: Janne Siviranta 050 376 4798

Judon vyökokelaat ryhmäkuvassa toukokuussa 2015.



12 Shell Somero
                                          Joensuuntie 3  

 Joensuuntie 33 p. 748 9833 www.redhead.fi

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

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

                       KOSMETOLOGI PALVELUT       

arjonM

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

                          
                         ... ja paljon muuta!

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

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

Koulutettu hieroja
OUTI KERKO

Uusia värikkäitä urheilutukisukkia!

Karhutie 18, somero
P. 050 307 4144

KIMALAN KYLÄHAMMASLÄÄKÄRI OY

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

Someron
Vartioimisyhdistys ry

0400 318 863
Autoilija

KAI AALTONEN
☎ 0400 721 427

Luomukanan munia

UUTELAN KANALA 
Somero

Puh. 0500 114 303, (02) 748 4287

Joensuuntie 49, Somero
puh. 040 126 8347

vesi@somero.fi • www.someronvesihuolto.fi

Joensuuntie 49, Somero
puh. 040 126 8346

lampo@somero.fi • www.someronlampo.fi

www.someronseurahuone.fi

JANNE NOKI
KaLKinLevityKset

p. 050 515 1592

Ma-pe lounaspöytä 8,50 €

www.mekelex.com

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
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Someron Sykkeen uusi energinen tanssinopettaja, loimaalainen Jenna Matikkala, valloittaa tänä 
syksynä Someron kulmat laadukkailla ja energisillä tanssitunneillaan. Jennalla on pitkä tausta niin 
lasten, nuorten kuin aikuistenkin tanssinopettajana. Tanssikokemusta häneltä löytyy hiphopin ja show-
tanssin lisäksi lattareista, nykytanssista ja discotanssista. Tunneilla hikoillaan, opitaan uutta ja ennen 
kaikkea pidetään hauskaa! Sykkeen syksyn tarjonnasta Jennan vetämänä löytyy viikoittain DanceMix 
12-16-vuotiaille.

Marraskuussa intensiiviset kolmen kerran tanssitreenit sekä 
nuorille että aikuisille!

Ladyjam
on aikuisille tarkoitettu 

hikitunti. Tunnin tavoitteena 
on pitää hauskaa ja saada 

hiki pintaan hyvän musiikin 
siivittämänä. Tunneilla virtaa 
kuumat latinorytmit ja disco 

jytää. Tunti pitää sisällään 
lihaskuntoa ja helppoja 

tanssisarjoja. Tervetuloa 
irrottelemaan!

MTV Music Dance 10-15v
Nuorille tarkoitettu MTV Music Dance  

-tunti on hauska, tämän hetken  
kuumimmilla tanssihiteillä varustettu  

tunti. Tunnin aikana pinnalla olevat 
musiikkivideot ja niistä ammennetut 

tanssiliikkeet tulevat tutuiksi. Tunnille ei 
tarvita aikaisempaa tanssikokemusta.

Tanssitreenit kokoontuvat Joensuun koululla 
sunnuntaisin 15. 11, 22.11. ja 29.11. MTV Music Dance 
klo 16-17 ja Ladyjam klo 17-18. Kurssimaksu on 20€.
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Omistajan käyntikortti

Osuuskaupan keskeisin tarkoitus on tuottaa palveluja ja etuja omistajil-
leen. SSO:n tulos palautuu oman toimialueen hyväksi palvelujen kehit-
tämiseen ja etuina asiakasomistajille. Teemme yhteistä hyvää tukemalla 

erityisesti lasten ja nuorten liikuntaa somerolaisten urheiluseurojen kautta 
ja tarjoamalla omistajillemme ilmaista luisteluaikaa Someron jäähallissa.

Ilmaiset kahden tunnin luisteluvuorot ovat  
asiakasomistajaperheiden käytössä seuraavasti: 

lauantaisin klo 15-17
17.10., 14.11., ja 12.12.

sekä vuonna 2016 16.1., 13.2., ja 12.3.

www.sso.fi

TULOSSA
su 28.2.2016

Asiakasomistajana omistat 
palan pankistasi!

Katso lisää op.fi/lounaismaa
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Uimahalli Loiskeen kahvio palve-
lee asiakkaitaan monipuolisesti 

ja laajoilla aukioloajoilla. Kahvio on 
avoinna niin iltaisin kuin viikonlop-
puisinkin. Kahviosta saa voileipiä ym. 
suolaista purtavaa sekä makeita lei-
vonnaisia. Jäätelövalikoima on runsas. 
Altaasta löytyy mehujäitä, puikkoja, 
tuutteja sekä irtojäätelöä ja tilattavissa 
on erikokoisia jäätelöannoksia. Kun-
toilijoille kahvio tarjoaa palautusjuo-
mia ja energiapatukoita.  

Kahviosta voi myös vuokrata 
uima-asuja ja pyyhkeitä. Liikuntavä-
lineistä vuokrattavana on frisbeegolf-
kiekkoja, pingismailoja sekä kanoot-
teja. Asiakaspalveluhenkilöt kertovat 
mielellään kuntosalin ja uimahallin 
ryhmäliikuntatarjonnasta ja opastavat 
asiakkaita eteenpäin liikuntatiloissa. 

Monitoimitalon puolella on noin 
60 neliön kokoinen kokoushuone, 

Uimahalli Loiskeen kahvio  

         palveluksessann-
kahvion kabinetti, joka on varatta-
vissa sekä seurojen ja yhdistysten että 
yksityishenkilöiden käyttöön. Koko-
ushuoneeseen on mahdollista tilata 
tarjoilut uimahallin kahviosta. Aktii-
visen kokouspaketin tai juhlaohjelman 
voi rakentaa talon liikuntatarjonnan 
ja kabinettitilan yhteyteen. Kahviossa 
ja kokoustilassa on anniskeluoikeudet. 

Lasten syntymäpäiväjuhlien jär-
jestäminen onnistuu erinomaisesti 
kokoushuoneessa. Ennen herkuttelua 
juhlaväki voi polskutella omatoimi-
sesti tai ohjatusti uimahallin puolel-
la. Lisätietoja Lasten syntymäpäivien 

Aukioloajat:

ma, ke, pe klo 6–21
ti klo 12–21
to klo 9–21

la-su 12–18 (tapahtumien 
aikana pidempään)

Loiskeen kahvion 
yhteystiedot, kokoustilan 
varaukset ja löytötavarat:

p. 044 7791 266
uimahalli.kahvio@somero.fi

järjestämisestä ja eri tarjoiluvaihtoeh-
doista löydät nettisivuiltamme www.
someronuimahalli.fi.

Löytötavaroita kertyy uimahallil-
le ja monitoimihallille kuukausittain 
suuria määriä. Kaikki löytötavarat 
tuodaan päivän päätteeksi kahvion 
löytötavarahuoneeseen, josta niitä 
voi käydä kyselemässä. Löytötavaroi-
ta säilytetään noin kuukauden ajan, 
minkä jälkeen ne siirretään pois uu-
sien tieltä.

Heini Sirro täyttämässä tuoreita 
sämpylöitä vitriiniin.

Kokouksiin ja juhliin voi tilata 
uimahalli Loiskeen kahviosta myös 

ruokaisia salaatteja.

Kokoushuoneen varauksia otetaan 
vastaan Loiskeen kahviossa ja 

Liikunta ry:n toimistossa.

Uimahallin aula muuntautuu myös 
helposti avaraksi kokoustilaksi.

Riitta Salminen (vas.), Pirkko Särmö 
ja Kyllikki Rasila pysähtyivät ohjatun 

kuntosalitunnin päätteeksi yhdessä 
kahville ja lukemaan päivän lehtiä.
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Someron Liikunta ry:n aloittaa jakamaan Lasten Liikuntatukea vuoden 2016 alussa. Lasten 
Liikuntatuki on tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille, joiden harrastuksen aloittaminen tai sen 
jatkaminen on uhattuna perheen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi.

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

Tukea myönnetään tarveharkintaperusteisesti määräaikaan mennessä saapuneiden hakemusten 
perusteella. Ensimmäinen hakukierros käynnistyy 1.1. ja päättyy 31.1.2016. Toinen hakukierros 
järjestetään elokuussa 2016. 

Lisätietoja Lasten Liikuntatuesta www.someronliikunta.fi/liikuntatuki tai puh. 044 7791 264.

Hakulomake aukeaa www- sivuilla 1.1.2016.

Someron liikunta ry käynnistää 
LASTEN LIIKUNTATUEN jakamisen

Kehittääksemme palveluitamme tarvitsemme asiakkaidemme mielipiteitä.
Pyydämme Teitä käyttämään pienen hetken kyselyn vastaamiseen.

Asiakaskyselyt löytyvät osoitteesta: www.someronliikunta.fi/palaute

Kaikkien vastanneiden ja yhteystietonsa antaneiden kesken arvotaan yksi 25 x ranneke uima-
hallille, 10 x kortti kuntosalille sekä 2 kpl Loiskeen pyyheliinoja.

Vastausaika on 8.11.2015 asti.
Kiitos!

Someron Liikunta ry – Asiakaskysely 
uimahallin ja kuntosalin käyttäjille

Käytettyjen kuntosalilaitteiden huutokauppa
järjestetään Someron Liikunta ry:n nettisivuilla 5.-15.10.2015.

Käy katsomassa myynnissä olevia laitteita sivuillamme tai tule tutustumaan niihin paikan päälle 
ma 5.10. klo 10 tai 18 (opastettu tutustumiskäynti, kokoontuminen uimahallin aulassa)

Lisätietoja ja tarjoukset:

www.someronliikunta.fi/huutokauppa
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Erityisuimakouluja järjestetään eri-
tyistukea tarvitseville uimareille, 

jotka vamman, sairauden, oppimisen 
erityisvaikeuden tai muun toimintaky-
kyä rajoittavan syyn vuoksi eivät pysty 
osallistumaan yleiseen uimakouluun. 
He tarvitsevat usein monella eri taval-
la yksilöllistettyjä opetusjärjestelyjä. 
Erityisuimakoulu on pienryhmätoi-
mintaa, jossa opetuksesta vastaavat 
erityisuimaopettajat. Mukana on 
usein henkilökohtaisia uintiavustajia.

Erityislasten uimakoulun tavoit-
teena on, että jokainen lapsi oppisi 
liikkumaan vedessä itselle parhaiten 
soveltuvalla tavalla ja oppisi mah-

Erityisryhmien uimaopetus 
käynnistyy Loiskeessa

dollisesti myös eri uintilajien alkeita. 
Uimakoulussa leikitään yhdessä ja 
erikseen sekä harjoitellaan normaalin 
uinninopetuksen (veteen totuttautu-
minen, kastautuminen, kelluminen, 
liukuminen, uintiliikkeet) mukaisesti 
lapsen yksilölliset tarpeet ja mahdol-
lisuudet huomioonottaen. Uimakou-
lussa lapsi ui oman vanhempansa tai 
muun avustajan kanssa SUH:in kou-
luttaman erityisuimaopettajan tukies-
sa ja avustaessa vedessä liikkumista ja 
uinnin oppimista. Harjoittelussa pyri-
tään lisäksi aina löytämään vedestä ja 
uinnista syntyvä ilo ja riemu, uimisen 
opettelun tulee olla hauskaa!

Someron uimahallin palvelutarjonta lisääntyy toivotulla tavalla, kun  
erityisryhmien uimaopetukset käynnistyvät vuoden 2016 alussa. 

Uimaopettajat Iida Ahtaanluoma (vas.) ja Tarja Korvenoja osallistuvat Suomen Uimaopetus ja  
Hengenpelastusliiton järjestämälle erityisuimaopettajakurssille marraskuussa 2015. 

Erityisuimaopetuksen järjestämi-
sestä on tullut kyselyjä monelta tahol-
ta.  Loiskeessa erityisryhmiä tullaan 
tarjoamaan kysynnän mukaan kaiken 
ikäisille. Kartoitamme nyt ensisijaises-
ti erityislasten, -nuorten ja aikuisten 
määrää sekä erityistuen tarpeita, jot-
ta tasoryhmät saadaan rakennettua 
mahdollisimman toimiviksi. 

Mikäli kiinnostuit asiasta, pyydämme 
ottamaan jo etukäteen yhteyttä netti-
sivuiltamme löytyvällä yhteydenotto-
lomakkeella www.someronliikunta.fi/
ilmoittautuminen
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SOMERON AUTOPALVELU
Erkki Mentula

Henkilö- ja pakettiautojen
korjaukset ja maalaukset

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

Hämeentie 2, 31400 SOMERO

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

Kaikki tilitoimisto- ja isännöintipalvelut käytössänne!

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

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

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

Puh. 040 505 3915

Mhy Salometsä, Somero
0400 532 867



19

Lentopallotoiminnassa  

VAUHDIKAS KAUDEN ALKU

Someron Pallon lentopallokausi 
käynnistyi vauhdikkaasti. Ennen 

sarjapelejä Somerolla pelattiin syys-
kuun lopulla C-nuorten Alue-SM tur-
naus. Turnaus kokosi Somerolle yli 
250 lupaavaa tulevaisuuden lentopal-
loilijaa pohjoisesta etelään. Turnaus 
toimi samalla nuorten maajoukkue-
katsastuksena. Pienelle paikkakunnal-
le ja pienelle seuralle Alue SM-turnaus 
on aina suuri voimien ponnistus. Tal-
kooväkeä tapahtuman toteuttamiseksi 
tarvittiin parisataa.  Kolmipäiväisessä 
turnauksessa pelattiin neljällä kentällä 
lähes 60 ottelua. 

Turnauksen jälkeen on aika keskit-
tyä jälleen vilkkaan lentopallokauden 

avaukseen. Pelaajien määrä on edel-
leen kasvussa. Kilpailu- ja harrastetoi-
minnassa mukana olevien osallistujien 
määrä on edelleen pienessä kasvussa. 
Uuden Kiiruun koulun valmistumista 
odotetaan kiihkeästi.  Salitilanne on 
erittäin haastava ja joukkueiden har-
joitusvuorot ovat lyhyitä ja vuoroja on 
liian vähän. Tulevan kauden aikana 
seuralla tulee olemaan viimekauden 
tapaan joukkueet mukana sarjatoi-
minnassa kaikissa ikäluokissa. Uusia 
urheilijanalkuja kasvatetaan Leena 
Talosen ja Hanne Elo-Anttilan voi-
min palloilukoulussa.

Kesän kohokohta oli jälleen ker-
ran Vaasassa kesäkuun alussa pelattu 

Power Cup. Reilu Bussilastillinen so-
merolaisjoukkueita osallistui tähän 
kesän kohokohtaan ”aurinkoisessa” 
Vaasassa.

Kuluneen kesän tapaan tämä lähes 
tuhannen joukkueen turnaus pelattiin 
tuiskussa ja tuulessa. Menestystäkin 
saatiin, kun Marko Lehtisen tytöt 
toivat pronssiset lätkät mukanaan 
Somerolle. 

Seuran nettisivuvelho Markus 
Sinkkonen ylläpitää sähköistä vies-
tintää. Muista käydä sivuillamme seu-
raamassa miten kausi etenee. Meidät 
löydät osoitteesta www.sopa.fi sekä 
facesbookista että Twitteristä.

 

SOPA-N22 joukkue voitti pronssia Vaasassa 4.-7.6.2015 pelatussa Power Cup turnauksessa.
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R Helly R Helly 

Autokorjaamo ja maalaamo

Ilpo Lemberg Ky
Kulmatie 5, 31400 Somero

Puh. 748 5395

Perunaa – porkkanaa
PESTYNÄ TAI MULTAISENA

Mikko Pentti
Morontie 4, 31470 Somerniemi

puh. (02) 748 2984 ja 0400 635 797

Puh. 040 576 9608

INSINÖÖRITOIMISTO

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

RAKENNUSPELTITYÖT
SADEVESIJÄRJESTELMÄT • KATTOREMONTIT

KAHIMET KY
Rypsitie 4, Somero

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

O N N E K S I  O NVESIJOHTOLIIKE

PUTKI‑SAARINEN

Mukava lämpö

Varma 
vesihuolto

Helppo  
kodinhuolto

Miellyttävä 
hygienia
Hyvä sisäilma

Uima-allas-
kemikaalit

LVI-alan ammattilainen

v
32

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

v
32

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

v
32

amanita.fi

HUOLTO- JA VARAOSAPALVELU

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

HUOLTO- JA VARAOSAPALVELU

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

Meiltä oikea varustus 
vapaa-aikaan,  
liikkumiseen ja työmaalle!

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

Tutustu myös
 verkkokauppaamme 

www.sporttikone.fi

TOIVONEN /
MAINIO OY
P. 0440 940 557
P. 040 724 1345
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Hyvät syksyiset säät ja runsas mar-
jasato houkuttelevat parhaillaan 

liikkujaa luontoon. Toivotaan, että 
syksyn vaihteleva sää ei kuitenkaan 
osoittaudu luonnossa liikkujan kan-
nalta liian vaihtelevaksi. Hiihtoa ja 
muita talvilajeja harrastavien odotuk-
set pakkasten ja lumen suhteen alka-
vat pikkuhiljaa nousta myös meillä 
Somerniemellä. Hiihtokuumetta 
nostaa osaltaan tänä vuonna se, että 
2010-luvun aluksi meillä oli Suomessa 
peräkkäin kolme runsaslumista talvea, 
mutta viimeiset pari talvea ovat olleet 
sangen huonolumisia.

Jos ja kun lumi tulee, niin Somer-
niemellä Ämyrin tanssilavan välittö-
mässä läheisyydessä olevat ladut tar-
joavat hienot mahdollisuudet maas-
tohiihdon harrastamiseen. Valaistulta 
ladulta löytyy riittävästi nousuja ja 
laskuja helpompaan ja vaativimpaan 
makuun. Valaistun ladun pituus on 
kokonaisuudessaan 2,4 km, mutta 
kierroksen voi halutessaan lyhentää 
joko 1,5 km tai 800 m mittaiseksi, jol-
loin vauhdikkaimmat laskut ja nousut 
voi ohittaa. Pidemmän valaisematto-
man metsälenkin pituus on vajaat 5 
km, tältä ladulta löytyy enemmänkin 
vaihtelua maastoissa. Metsälenkki (5 
km) on latupohjan kapeuden takia 
ainoastaan perinteisen tyylin taita-
jille. Somerniemen Veikot järjestävät 
Ämyrillä talvella viikonloppuisin 
matalan kynnyksen hiihtokisoja. Kil-
pailuissa sarjoja on aina 4-vuotiaista 
ylöspäin. Pienimpien hiihtäjien reitit 
kulkevat tanssilavan parkkipaikan ta-
saisessa maastossa. Kun taitoa kart-
tuu, niin lenkit pitenevät ja siirrytään 
käyttämään molempia hiihtotyylejä, 
niin perinteistä kuin luisteluakin.

Syksyn ja talven aikana Veikot lii-
kuttavat somerniemeläisiä monin eri 
tavoin hiihtämisen ohella. Oinasjär-
ven koulun voimistelusali on kovassa 
käytössä lähes viikon jokaisena iltana. 
Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus 
ohjatuissa harjoituksissa pelata säh-
lyä, jumpata, leikkiä erilaisia liikunta-
leikkejä sekä parantaa taitojaan tule-
vaa kesää varten. Aikuisille on tarjolla 
jumppaa ja sulkapalloa. 

Liikuntaa jokaiselle  
vuoden aikojen mukaan

Reilun puolenkymmentä vuotta 
Veikoissa toiminut aikuisliikuntaja-
osto on vakiinnuttanut paikkansa ja 
se pyrkii aktivoimaan aikuiset mu-
kaan liikunnan pariin viikoittaisella 
toiminnalla ja erilaisin tempauksin. 
Viikoittaiseen toimintaan kuuluvat pe-
rinteiset jumpat, lisäksi niiden ohella 
ohjelmistoon ovat tulleet yhteislenkit 
sauvakävellen tai muuten samoillen 
luonnossa. Aikuisten toiminnassa on 
tutustuttu myös Someron ja lähialueen 
tarjoamiin liikuntamahdollisuuksiin. 
Viime keväänä järjestettiin lauantai-
aamuisin ohjattua kuntosalitreeniä 
Someron monitoimihallilla. Aiemmin 
on jo tutustuttu esimerkiksi lumiken-
käilyyn.

Veikkojen toiminnan pääpaino on 
pitkälti lasten ja nuorten liikunnan 
edistämisessä – aikuisia kuitenkaan 
unohtamatta. Tavoitteena on tarjota 
kaikille monipuolisia ja laadukkaita 
lähiliikunnallisia elämyksiä ympäri-
vuoden. Osallistumiskynnys on pidet-
ty matalana ja ovet avoinna – kaikil-
la on oikeus osallistua ja kaikilla on 
hauskaa.

Somerniemen Veikot toivottavat 
kaikki uudet ja vanhat liikkujat läm-
pimästi tervetulleiksi tutustumaan 
lähemmin esikaupunkialueen ur-
heiluseuran toimintaan. Seuramme 
toiminnasta saat helpoiten lisätietoa 
internetistä, osoitteesta http://somer-
niemenveikot.sporttisaitti.com.

Veikkojen talvikausi Oinasjärven koululla:

Ma Alakouluikäisten nerffaus klo 17.30-19
 Aikuisten sulkapallo klo 19-21

Ti Liikuntakerho (yli 10 vuotiaat) klo 18.30-20 

Ke Liikuntakerho (6-10v) klo 18-19 

To Naisten jumppa klo 18-19
 Äijäjumppa klo 19.30 - 21 

Pe Tyttöjen liikunta klo 17.30-18.30

La Nuorten peli-iltapäivä

Su Aikuisten peli-iltapäivä

Hiihdon sarjakilpailut Ämyrin maastoissa lumitilanteen salliessa.
Seuran toiminnasta löytyy tietoa osoitteesta  
http://somerniemenveikot.sporttisaitti.com
sekä Somero-lehden järjestöt toimivat -palstalta
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Kuntonyrkkeily 
voimissaan

Someron Voiman puuhakas nyrkkeily-
jaosto touhuaa tälläkin talvikaudella 
monella rintamalla. Kilpaiskijät pa-
nostavat harjoitteluun säännöllisesti 
ja tosissaan, kuntonyrkkeilijät puo-
lestaan suurella joukolla sen minkä 
ehtivät.

Petra Sihvonen-Hovilan vetämät 
naisten kuntonyrkkeilyillat ovat jo 
vuosien ajan saavuttaneet suurta 
suosiota. Syyskuussa käynnistyneelle 
uudelle toimintakaudelle vetäjä ha-
lusi hieman uutta sisältöä ja ennen 
kaikkea uusia harrastajia Joensuun 
koulun liikuntasalissa torstai-iltaisin 
pidettäviin harjoituksiin.

-Tarkoitus on ollut saada varsinkin 
miehiä aktivoitua entistä paremmin 
mukaan. Tältä pohjalta kehittelimme 
täksi kaudeksi sellaista leikkimielistä 
teemaa kuin ”laatuaikaa parisuhtee-
seen”. Toiveissa on, että pariskunnat 
voisivat lähteä salille yhdessä kun-
toilemaan, Sihvonen-Hovila kertoi 
syyskauden ensimmäisten treenien 
yhteydessä.

Heti ensisilmäyksellä Petra ja 
hänen apunaan harjoituksia vetänyt 
Kimmo Korpi-Seppälä saattoivat ha-
vaita tavoitteen toteutuneen:

–Mukana oli ilahduttavan run-
saasti uusia kasvoja ja heitä on tu-
lossa vielä lisääkin. Muutamalle paris-
kunnalle tämän ensimmäisen treenin 
ajankohta ei sopinut, mutta he ovat 
ilmoittaneet kiinnostuksensa tulla 
jatkossa mukaan, tapansa mukaan 
fyysisesti kehittäviä ja teknisesti opet-
tavia harjoitteita kuntoilijoille vetänyt 
Sihvonen-Hovila sanoi.

Kuntonyrkkeilyyn kukin voi osal-
listua halujensa ja mahdollisuuksiensa 
mukaan, sillä jokaisesta treeni-illasta 
voi suorittaa muutaman euron kerta-
maksun tai vaihtoehtoisesti lunastaa 
pidemmän päälle hieman edullisem-
maksi tulevan kausikortin.

Korpi-Seppälä jatkaa miesten ja 
poikien nyrkkeilyharjoitusten vetä-
mistä kolmesti viikossa. Tähän tar-
koitukseen Joensuun koulun salista 

on vuorot varattuna maanantaisin, 
keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Pääosin nuorista lahjakkuuksis-
ta koostuva Voiman kilpaiskijöiden 
edustusryhmä on alkavallakin kau-
della mukana kansallisissa ja ehkä-
pä kansainvälisissäkin kehäkamp-
pailuissa. Joulukuun alkupuolella 
Voima järjestää perinteiseen tapaan 
monitoimitalossa nyrkkeilyn Hopea-
hanska-turnauksen ja sen yhteydessä 
kansalliset kilpailut.

Kauden 2015 
jalkapallosarjat

Pari kierrosta ennen jalkapallosarjo-
jen päättymistä näytti uhkaavasti siltä, 
että Someron Voiman yhtäjaksoisesti 
kaksitoista vuotta kestänyt taivallus 
piirin nelosdivisioonan/Nelosen ylä-
puolella olisi katkeamassa.

Voima hävisi viimeistä edellisen 
kotiottelunsa FC Bodaa vastaan vii-
me hetken takaiskulla. Sen jälkeen 
sarjasopimuksen uudistaminen ei ol-
lut enää somerolaisjoukkueen omissa 
käsissä.

Voiman edustusmiehistö teki 
1990-luvulla kauden mittaisen pi-
kavisiitin silloiseen kolmosdivariin. 
Syksyyn 2003 asti taival jatkui tutulla 
nelosdivisioonan tasolla, kunnes seu-
ra nousi lohkovoittajana Turun piirin 
Kolmoseen.

Sillä erää Kolmonen jäi vain vä-
lietapiksi, kun jo vuotta myöhemmin 

somerolaisseura nousi ensimmäistä 
kertaa Kakkosen tasolle. Syksyjen 
2003 ja 2015 välillä Voima pelasi 
kaikkiaan viisi kautta Kakkosessa ja 
seitsemän Kolmosessa.

Tätä luettaessa on jo tiedossa, mil-
lä sarjatasolla somerolaisen jalkapal-
lon lippulaiva seilaa ensi kesänä. Pela-
taanpa sitten Kolmosta tai Nelosta, on 
aktiivisesti harjoittelevaa pelaajarin-
kiä saatava kasvatettua huomattavasti 
suuremmaksi, jotta muutamat louk-
kaantumiset eivät sekoittaisi pakkaa 
yhtä pahasti kuin menneellä kaudella.

xxx
Voiman naisten joukkue jäi piirin har-
rastesarjassa täpärästi ulos ylemmästä 
jatkolohkosta. Syksy sujui alemmas-
sa lohkossa ykköstilasta taistellen ja 
useimpia vastustajia suurinumeroises-
ti löylyttäen.

Edellisellä kaudella piirinmesta-
ruusmitalia juhlinut Voiman C-junio-
reiden yhteisjoukkue omasi pari kier-
rosta ennen kauden päättymistä vielä 
pienet mahdollisuudet mitalisijoituk-
sen uusimiseen piirin Liiga-sarjassa.

D-ikäluokan junioripojat voitti-
vat kevätkaudella komeasti Kakko-
sen lohkonsa ja menestyivät yllättä-
vän hyvin syyskauden Ykkösessäkin. 
C-tyttöjuniorit pystyivät piirisarjassa 
tarjoamaan tasapäisen vastuksen loh-
konsa kovimmillekin joukkueille.

Perinteinen ABC-nappulaliiga 
nauttii edelleen suurta suosiota, sillä 
läpi kesän pyörineisiin kolmeen sarjaan 
osallistui lähes kaksikymmentä jouk-
kuetta ja parisensataa nuorta pelaajaa.

80 v

Kuntonyrkkeilyä ohjaamassa Petra ja Kimmo.
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SoVolla viides kausi 
Futsal-liigassa

Someron Voima Futsal on viidettä 
kautta mukana valtakunnan korkeim-
malla sarjatasolla, Futsal-liigassa. Ta-
voitteena on ajaa liigatasolle sisään 
nuoria pelaajia ja saavuttaa myös tu-
loksellisesti aiempia kausia parempaa 
menestystä.

Viime kaudellakin SoVo selviytyi 
mukaan liigan pudotuspeleihin ja tar-
josi puolivälieräpeleissä hyvän vastuk-
sen moninkertaiselle Suomen mestarille 
Ilves FS:lle. SoVon tie päättyi tälläkin 
kertaa ennen mitalipelejä ja lopulliseksi 
sarjasijoitukseksi tuli seitsemäs.

Uuden joukkueen rakentaminen 
pääsi toden teolla vauhtiin keskike-
sällä ja sen jälkeen manageri Jark-
ko Ihalaisen sopimustuutista onkin 

putkahdellut pelaajauutisia tasaiseen 
tahtiin.

Tärkeintä oli, että SoVo sai sitou-
tettua viime kauden avainpelaajansa 
jatkosopimuksiin, vaikka näillä oli 
kovasti kysyntää muillakin liigapaik-
kakunnilla. Uusina pelaajina somero-
laisjoukkueeseen ovat jo ennen kauden 
alkua liittyneet Valdrin Seferi ja Tomi 
Pohjalainen pääkaupunkiseudulta 
sekä nuoret lupaukset Manu ja Topi 
Kuisma sekä Juuso Yli-Mikola Some-
ron lähikunnista.

Voimassa sekä jalkapallon että 
futsalin puolella vaikuttanut loimaa-
lainen Aapo Hakala tulee alkaneella 
kaudella toimimaan edustusjoukku-
eessa paitsi pelaajan roolissa, niin 
myös valmentajaguru Tom Toivosen 
apurina valmennuspuolella.

Lokakuun loppupuolella liigaryh-
mään on vielä liittymässä vähintään 

Muutaman vuoden tauon jälkeen 
Someron Voima aloitti satu-

jumpparyhmän lapsille.
Nuppulinnassa tiistaisin klo 18.00-

18.45 kokoontuvaan ryhmään ovat 

Satujumppaa Nuppulinnassa

yksi kovan luokan vahvistus, 
kunhan tämä on saanut jalka-
pallon Veikkausliigakauden pot-
kituksi pois alta.

xxx
Alemmilla sarjatasoilla viime vuosi-
na hienoa jälkeä tehnyt Voiman kak-
kosjoukkue on singahtunut kahdes-
sa vuodessa Turun piirin Nelosesta 
täksi kaudeksi futsalin Kakkoseen. 
SoVon liigajoukkueelle tarjoutuukin 
nyt entistä käytännöllisempi tapa niin 
sanottuun ”farmipeluutukseen”, kun 
sopivan tasoista reserviryhmää ei enää 
tarvitse hakea oman paikkakunnan 
ulkopuolelta.

Myös Voiman junioripelaajat sän-
täävät käytännössä saman tien futsal-
parketeille, kun kesäkauden jalkapal-
losarjat ovat ohitse. 

  

  
  
   

tervetulleita mukaan kaikki 3-6 -vuo-
tiaat tytöt ja pojat. Ohjaajina toimivat 
Iida Jääskeläinen ja Janina Hieta.

Leikin keinoin lapset oppivat 
kuperkeikat, hyppelyt, venytykset ja 

muutkin liikunnan perusjutut. Satu-
jumppaa Voimassa on ollut jo 1970- 
luvulta alkaen. Ja onkin mukavaa, 
että perinteet saivat jatkoa muutaman 
vuoden tauon jälkeen.

Ensimmäisellä 
kerralla mukana 
oli 7 innokasta 
jumpparia.

80 v
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ALOITA JO TÄNÄÄN
Cambridge valmennus 
joka TI monarilla klo 14-20. 
Ota yhteyttä!

Cambridge valmentaja Liisa Lehtonen
Puh. 0400-209 441
liisa.lehtonen@cambridgeohjelma.fi
www.cambridgeohjelma.fi

Nuorisotoimen 

TAIKURIKURSSI 
7–12 -vuotiaille

keskiviikkona 14.10. klo 10.00–14.00
Nuorisotalo Jukolassa

Hinta 20 €, sisältää opetuksen ja taikavälineet 
Ilmoittautuminen 12.10. mennessä

www.pointti.info/somero  
tai 0447791403

(paikkoja rajoitetusti)

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

•	 Jouluista	keramiikkaa - alk. 29.10. Somerolla 
•	 Seimikurssi	- alk. 7.11. Somerolla
•	 Mehiläisvahakynttilät		

alk. 19.11. Koskella ja 20.11. Somerolla
•	 Kauniit	joulukortit	Encaustic	Art	-tekniikalla		

alk. 27.11. Koskella
•	 Jouluisia	asetelmia	kukista	ja	luonnonmateriaaleista		

alk. 14.12. Koskella

Tarkemmat tiedot kursseista ja ilmoittautumiset opiston 
nettisivuilla tai puhelimitse.

Valmistaudu	tunnelmalliseen	jouluun

Turvallista vauvauintia vuosien kokemuksella su 9.00–11.00
Infot 21.10.2015 ja 13.1.2016 klo 18.00 Loiskeessa

Arja Lundeqvist, p. 040 768 7746
vauvauinti.vesikaste@gmail.com    |    www.vesikaste.net

KAHVAKUULAHARJOITTELUA

LEHTILÄ, Lehtimäentie 607, Pitkäjärvi
   Maanantaisin klo 19.00-20.00 

KULTELAN SAVIPUISTO, Hämeen härkätie 179, Somero 
Tiistaisin klo 19.00-20.00

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

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

5e/krt. Laskutus tai käteismaksu.

TYKKÄÄ FACEBOOKISSA: 
www.facebook.com/sanninkahvakuularyhma

LIsEnsOITU KAHVAKUULAOHJAAJA
sAnnI IngERmAn-LAInE, 040 740 7849

 
SYYS- JA TALVIKAUDEN KUULAILUT 1.8. alkaen seuraavasti: Kiertävä kirja  

ei sammaloidu
Kirjastosta urheilu-, liikunta- ja 

terveysaiheiset kirjat, lehdet ja dvd:t.

Palvelemme: 
maanantaista perjantaihin klo 11–19, 

lauantaisin klo 10–14 ja 
arkipyhien aattoina klo 10–16.

Kirjastoauto noudattaa talviaikataulua. 

Uusinnat ja informaatio: 
somero.verkkokirjasto.fi 

ja  040 1268 331.

Liikunnasta iloa elämään,
tervetuloa kirjastoon!
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Tapahtumakalenteri 2015-2016

la 3.10. klo 16 SoVo Futsal-GFT, monitoimitalo
su 4.10.  Salibandyturnaus, miehet 5-div., SB Somero, monitoimitalo
to 8.10. klo 10 Valtakunnallinen iäkkäiden ulkoilupäivä, Someron Syke,  
 uimahalli Loiske/Akustinpuisto
la 10.10. klo 16 SoVo Futsal-SiFu, monitoimitalo
ma-pe 12.-16.10. Syyslomaviikon ohjelma uimahalli Loiskeessa, ks. lehden takakansi
su 18.10.? Esakallio-hölkkä, Someron Esa, Esakallion tanssilava
su 18.10. klo 17.30 SoPa 2 – PeU, naisten 2-sarjan lentopalloa, monitoimitalo
su 25.10. klo 15 ja 17.30 SoPa 1 – Loimu 1 ja SoPa 2 – Loimu 2, naisten 2-sarjan lentopalloa,  
 monitoimitalo
la 31.10. klo 16 SoVo Futsal-PP-70, monitoimitalo
su 1.11. klo 16 SoVo Futsal-Ruutupaidat, monitoimitalo
la 7.11.  Unto Monosen muistokilpailut, Suomen Lavatanssiyhdistys ry, monitoimitalo
la 14.11. Salibandyturnaus, miehet 5-div., monitoimitalo
su 15.11. klo 15 ja 17.30 SoPa 1 – LiePa ja SoPa 2 – Viesti 2, naisten 2-sarjan lentopalloa, monitoimitalo
la 21.11. klo 16 SoVo Futsal-Mad Max, monitoimitalo
su 22.11. klo 15 SoPa 1 – URA, naisten 2-sarjan lentopalloa, monitoimitalo
la-su 28.-29.11.  Ruokava-messut, monitoimitalo
la 5.12.2015  Nyrkkeilykisat, Someron Voima, monitoimitalo
su 6.12. klo 15 ja 17.30 SoPa 1 – Kataja ja SoPa 2 – TIsku, naisten 2-sarjan lentopalloa, monitoimitalo
su 13.12.  Salibandyturnaus, miesten 3-div., SB Somero, monitoimitalo
to-la 17.-19.12.  WIBIT vesihuvipuisto, uimahalli Loiske
la 19.12. klo 16  SoVo Futsal-Leijona Futsal, monitoimitalo
ma 21.12. alkaen Alkeis- ja jatkouimakoulut käynnistyvät, uimahalli Loiske
ma 21.12. klo 21 Joulusauna, uimahalli Loiske
su 27.12. klo 13 Sylvesterin uinnit, uimahalli Loiske

2016:
la 9.1. Salibandyturnaus, c-pojat, SB Somero, monitoimitalo 
la 16.1. klo 14.30-18.00  SoVo Futsal-Ilves, monitoimitalo
la 30.1.  Salibandyturnaus, miehet 5-div., SB Somero, monitoimitalo
la 13.2. klo 16 SoVo Futsal-Kady, monitoimitalo
su 14.2. klo 9-11 Hovimäkihiihto, laturetki, Esakallion tanssilava
su 21.2.  SB Somero, miesten 3-div., SB Somero, monitoimitalo
su 21.2. klo 18 SoVo Futsal-Riemu, monitoimitalo
vko 8 Hiihtolomaviikon ohjelmaa Loiskeessa
su 28.2.  GRIT -Somero 2016, Liikunta- ja hyvinvointitapahtuma, monitoimitalo
la 5.3. Salibandyturnaus, c-pojat, SB Somero, monitoimitalo 
la 12.3. klo 16 SoVo Futsal-FC Kemi, monitoimitalo
su 13.3. klo 16  SoVo Futsal-Tervarit, monitoimitalo
la 19.3.  Ruokava-messut, monitoimitalo
to-ma 24.-28.3.  Pääsiäisleiri, tanssi, monitoimitalo ja Joensuun koulu
ma 28.3. Härkälän lenkki, Someron Voima
la-su 16.-17.4.  Härkätie Cup, salibandyturnaus, SB Somero, monitoimitalo

Lasten uimakoulut Loiskeessa 
Jatkouimakoulu  klo 16.00–17.00  (la 2.1. klo 13–14)
vaatimuksena 10 metrin uimataito, tavoitteena 25 metrin uimataito
Alkeisuimakoulu 1  klo 17.00–18.00  (la 2.1. klo 14–15)
Alkeisuimakoulu 2  klo 18.00–19.00  (la 2.1. klo 15–16)
5 v. alkaen, tavoitteena 10 metrin uimataito. 8 kertaa / 45 € (+ rannekemaksu 10 €). 
Max. 10 lasta/alkeisryhmä. Uimaopettajana Iida Ahtaanluoma
Ilmoittautumiset: www.someronliikunta.fi/liikuntaryhmat/ilmoittautuminen

ma–ti  21.–22.12.
ma–ke 28.–30.12.
la 2.1.
ma–ti 4.–5.1.
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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 http://somerniemenveikot.sporttisaitti.com

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

Sihteeri/hiihtojaosto
ja naisvoimistelu

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

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

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

Someron Esa ry www.someronesa.fi

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

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

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

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

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

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

Esakallio Matti Oksanen matti.oksanen@esakallio.net 0400-120 907



27

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 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@gmail.com 040-504 6913

Sihteeri Nina Vartemaa nina.vartemaa@gmail.com 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 niina.sariola@luukku.com 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



Ti–to 13.–15.10.
WIBIT Vesihuvipuisto 
(iso allas, 3 rataa)

Pe 16.10.
klo 10.00–10.30  Vesijumppa

klo 10.30–11.00  Ohjattu vesijuoksu

Someron Liikunta ry 20 v.
klo 10–18 juhlavuoden kunniaksi 
kahvitarjoilu asiakkaillemme Loiskeessa  
(ei vastaanottoa)

Syyslomalla tapahtuu!

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

Kertaliput: 
Aikuiset 5,50 €
Lapsi (6-16 v.), eläkeläinen, opiskelija, työtön 3 €
Alle 6 v. maksutta

p. 044 779 1266 
www.someronuimahalli.fi
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Joensuuntie 5, Somero - puh 040 718 6214
Palvelemme  ma-pe 7-21 la-7-18 su 12-18

 
Salaa�ibaari avoinna: ma-pe klo 7-20 la 7-17 su 12-17

Härkätien 
monipuolisesta 

salaa�ibaarista  
herkullinen salaa�i 
helposti  ja nopeasti !

Ma 12.10. 

klo 18–20 Vesijumppamaraton 
(4x30 min, ei ennakkoilmoit.)

klo 18–19 Lasten vesiparkki 
(lastenallas, max. 15 lasta,  
ei alle 3-v., 2€/lapsi+sis.pääsymaksu, 
ennakkoilmoittautuminen  
www.someronliikunta.fi/ilmoittautuminen)

Ohjatut ryhmät tauolla. Kuntosali avoinna uimahallin aukioloaikojen mukaisesti.


