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SOMERO

LOUNAS

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

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

ELÄKELÄISET 
saavat joka päivä
noutopöydän 
TARJOUSHINTAAN!

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

SEURAA 
meitä myös 
FACEBOOKISSA!

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

Säännöllinen liikunta ja säästäminen 
tekevät Sinulle hyvää!
Suunnittele oma maksukorttisi  
ja tallenna siihen kuva vaikkapa 
rakkaasta harrastuksestasi!

Kokeile heti osoitteessa:
www.saastopankki.fi/kuvakortti

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n
ASIAKASOMISTAJIEN 

LUISTELUVUOROT

SOMERON 
JÄÄHALLI  

lauantaisin klo 15-17

22.10.2016 
19.11.2016 
17.12.2016
14.1.2017 
11.2.2017 
11.3.2017

www.sso.fi

Fit Somero
Uuden ajan kuntokeskus

Asiakaspalvelumme palvelee: Ma-to 16-20 ja pe 9-13

Ryhmäliikunta     Spinning     Lapsiparkki
Nykyaikainen kuntosali     Personal Trainer -palvelut

Fit Somero, Takalankuja 5, somero@ole.fit

TULE TUTUSTUMAAN

VELOITUKSETTA! 
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Someron Liikunta -lehti 
JULKAISIJA: Someron Liikunta ry jäsenjärjestöineen

VASTAAVA TOIMITTAJA: Veera Hälli

PAINOS: 5000 kpl

PAINOPAIKKA: Sälekarin Kirjapaino Oy

KANNEN KUVA: Nonna Achren, mainostoimisto Kuke

ISSN 2323-4954

ILMOITUSMYYNTI: Someron Esa, Someron Voima, 

Someron Pallo Lentopallo, Someron Syke, Sobudo, 

Somerniemen Veikot, Someron Liikunta, SB Somero

LEHDEN AINEISTOT: veera.halli@somero.fi

Pääkirjoitus

Tervehdys lasten-, nuorten ja perhei-
den sosiaalipalveluista.

Jokainen meistä varmasti muistaa 
lapsuudesta valmentajan, kerhon ohjaa-
jan tai muun harrastuksen kautta mer-
kitykselliseksi tulleen henkilön. Tätä 
henkilöä ajatellessa tulee edelleen hymy 
huulille ja ajatus saa mukavan olon ai-
kaiseksi. Mukavia muistoja. Lapsuuden 
harrastuksilla ja niissä mukana olleilla 
aikuisilla on suuri merkitys pitkälle las-
ten tulevaisuuteen, nuoruuteen ja jopa 
aikuisuuteen saakka. Omat vanhemmat 
ovat läheisinä ja turvallisina aikuisina ne 
tärkeimmät, mutta myöskään muiden 
aikuisten merkitystä ei voi väheksyä. 
Valitettavasti enenevissä määrin on ol-
lut nähtävissä, että kotona ei ole aina 
saatavilla tukea antavaa ja läsnä olevaa 
aikuista. Aikuinen voi väsyä, elämässä 
voi olla kuormittavia kriisitilanteita ja 
voimat eivät aina syystä tai toisesta rii-
tä siihen, että lapsi saisi tarvitsemansa 
huomion, turvan ja tuen kasvaakseen 
ja kehittyäkseen ikätasonsa mukaisesti. 

Someron sosiaalitoimen perhepalve-
luiden ja lastensuojelun asiakkuuksis-
sa törmätään näihin asioihin päivittäin. 
Lastensuojeluilmoituksia ja yhteyden-
ottoja sosiaalihuoltoon tulee pääasiassa 
poliisilta, terveydenhuollosta ja kouluis-
ta sekä muilta tahoilta noin 150-200 kpl 
vuosittain. Sosiaalihuoltolain mukaisissa 
matalan kynnyksen perhepalveluissa on 
tällä hetkellä noin 70 lasta asiakkaana. 
Lastensuojelun asiakkuudessa on noin 
50 lasta. Pitkäaikaisesti kodin ulko-
puolelle sijoitettuja lapsia on noin 10 
ja lyhytaikaisia kodin ulkopuolisia sijoi-

tuksia on tullut vuosittain noin 5. Asi-
akkuudessa olevien lasten ja perheiden 
kanssa työskennellään tavoitteellisesti 
ja perheiden kanssa yhdessä arvioidun 
palveluntarpeen mukaisesti.

Tärkeimpiä ennaltaehkäiseviä tuki-
toimia ovat taloudellinen tuki harras-
tustoimintaan, kausi- ja jäsenmaksuihin 
sekä urheiluvälineisiin ja tukihenkilö- 
sekä tukiperhetoiminta, jolla mahdollis-
tetaan turvallisen aikuissuhteen lisäksi 
harrastustoimintaan osallistuminen. 
Lapsen osallisuus harrastustoiminnas-
sa, harrastustoiminnan pelisääntöjen 
harjoitteleminen, sosiaalisten suhtei-
den luominen sekä mielekäs vapaa-
ajanvietto nähdään sosiaalipalveluissa 
erittäin tärkeänä ja tukemisen arvoisena 
asiana. Omien vahvuuksien löytäminen, 
itsetunnon paraneminen sekä onnistumi-
sen kokemukset vaikuttavat kokonais-
valtaisesti hyvinvointiin. Näillä mata-

lan kynnyksen tukitoimilla on todettu 
olevan suuri merkitys monen lapsen 
ja nuoren elämässä ja tulevaisuudessa. 
Oikea-aikaisilla ja riittävillä tukitoimilla 
pystytään merkitsevästi vähentämään 
korjaavien ja raskaiden lastensuojelun 
tukitoimien tarvetta. 

Sain mahdollisuuden osallistua äs-
kettäin Someron Liikunta ry:n järjestä-
mään seuraparlamenttiin, jossa koolla 
oli mukavasti somerolaisten urheilu-
seurojen edustajia. Pääsimme aloitte-
lemaan tulevaa sosiaalipalveluiden ja 
seurojen välistä yhteistyötä. Yhteistyö 
nähtiin molemminpuolisesti tärkeänä ja 
asia herätti runsaasti ajatuksia, joiden 
työstämistä on hyvä jatkaa tulevaisuu-
dessa. Seuraparlamentissa pohdimme 
mahdollisten tukihenkilöiden löytymis-
tä seuratyöntekijöiden joukosta. Seuran 
sisältä löytyvä tukihenkilö voisi ottaa 
harrastustoimintaan mukaan, ”siipien-

Seurayhteistyöstä tukea ja turvaa
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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

Kirjanpidot – Yhtiöiden perustamiset
RENGASTIE 1, PUH. 748 6472

• autojen pesut, vahaukset ja siivoukset
• vahat  ja shampoot 

 ym. autonhoitotuotteet
www.mhclean.fi

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

Näemme ihmisen linssien takana.

Someron
Optiikka

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



sä suojaan”, lapsen tai nuoren, joka ei 
välttämättä muutoin saa riittävää tukea 
ja kannustusta harrastustoiminnan aloit-
tamiseen. Vähävaraisten perheiden ta-
loudellisen tuen ja edullisten harrastus-
mahdollisuuksien tarjoaminen nähtiin 
myös tärkeänä. Mahdollisena nähtiin 
lasten ja nuorten osallistaminen myös 
muihin seuran taustatehtäviin, jos itse 
liikuntaharrastus ei ole lapselle miele-
käs. Seuratyössä on paljon tehtäviä ja 
tekemistä esimerkiksi pisteiden näyt-
täjille, kanttiinin pitäjille sekä muille 
seuratyöntekijöiden apulaisille, joihin 
voisi löytyä innokkaita lapsia ja nuo-
ria. Osallisuus sekä kuuluminen johon-
kin porukkaan tai seuraan voi olla jo 
itsessään merkityksellinen asia. Näin 
voitaisiin innostaa mahdollisesti hallilla 
muutoinkin oleilevia nuoria harrastus-
toimintaan mukaan.

Omaa kilpaurheilu-uraa lopetellessa-
ni lentopallon parista totesin hyvin pian, 
että seuraan tai joukkueeseen kuulumat-
tomuus oli yksi vaikeimmista asioista 
luopua. Osallisuus on aikuisellekin hyvin 
merkityksellinen asia ja tämän voi hyvin 
konkreettisesti todeta esimerkiksi työttö-
myyden kohdatessa. Seuratoiminta voi 
toimia myös tärkeänä osana työttömyyden 
hoitoa ja parantaa aikuisväestön hyvin-
vointia sekä työ- ja toimintakykyä. Seura-
parlamentissa sivusimme myös seurojen 
mahdollisuutta etenkin Someron Liikunta 
ry:n kautta osallistua työllisyyden hoi-
toon ja asian jatkoselvittely sai kanna-
tusta. Seuraparlamentin antina todettiin, 
että yhteistyön muotoja on monenlaisia 
ja lasten hyvinvoinnin edistämiseen on 
pienilläkin teoilla hyvät mahdollisuudet. 

Omasta osallisuudesta ja kilpaurhei-
lusta en ole halunnut edelleenkään luo-

pua. Vapaa-aikaani on edelleen täyttänyt 
viime vuosina lentopallo naisten 2-sar-
jassa, mutta enenevissä määrin uudek-
si lajikseni on muodostunut sulkapallo. 
Seuraavaksi suuntaankin pelaamaan +35 
–vuotiaiden sulkapallon EM-kisoihin 
Sloveniaan, jossa Suomen seniorimaa-
joukkue kohtaa ikäluokkiensa huiput. 
Harrastukset ja liikunta antavat paljon 
ja tämän omakohtaisen kokemukseni 
kautta toivon, että kaikilla lapsilla ja 
nuorilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet 
nauttia mielekkäästä tekemisestä itselle 
tärkeän harrastustoiminnan parissa.

Hyvää ja harrastustentäyteistä syksyä 
toivotellen, 
Marjaana Sorokin
vs. sosiaalityön johtaja 
Someron kaupunki

Tiesitkö, että monarilta löydät 
myös biljardi- ja pingispöydän?!?

Vuokrahinnat:
biljardi 8 € / h (minimi 30 min)

pingis 2 €
Varusteet saat uimahallin kahviosta.

5

Someron monitoimitalo, Kiiruuntie 6, 31400 Somero   p. 044 7791 266
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Baletin jatkokurssi lapsille 5-7v: Käydään läpi baletin perusasentoja ja 
pidempiä askelsarjoja. Harjoitellaan useampien askelten peräkkäistä muistamista, 
notkeutta ja repertuaaria (eli tunnetuista balettiesityksistä tanssipätkiä esim. 
Pähkinänsärkijä tai Joutsenlampi). Klo 10-11. 

Baletin jatkokurssi lapsille yli 7v: Isompien lasten kurssin sisältö on sama 
kuin nuoremmilla, mutta askelsarjat ovat teknisesti haastavampia. Klo 11-12. 

Baletin alkeiskurssi aikuisille: Aikuisbaletissa haetaan 
ryhtiä/sulavuutta/vartalon hallintaa, ja tottakai lapsuuden ihania balettimuistoja. Ei 
vaadi aikaisempaa kokemusta baletista. Klo 12-13. 

Showtanssi- kurssi: Showtanssissa fiilistellään pop/discomusikkiin tehtyä 
tanssisarjaa, joka muodostuu kokonaiseksi tanssiksi.Showtanssissa ei ole rajoja, vaan 
siinä käytetään joka tanssilajista vaikutteita. Sopii nuorille ja aikuisille. Klo 13-14. 

 

Kaikki kurssit kokoontuvat sunnuntaisin Kirkonmäen koululla 
30.10, 6.11, 13.11, 20.11, 27.11 ja 4.12. 

 

Kunkin kurssin hinta on 20€, Sykkeen jäsenille 15€.  

Ilmoittautumiset nettisivujemme kautta  www.someronsyke.fi 

 

Lasten kurssimuotoiseen toimintaan olemme saaneet  
Opetus-ja kulttuuriministeriön jakamaa seuratukea. 
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Tapahtumassa 
mukana Yrjö Mähönen, 
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karaten valmentaja, 
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Klo	12.00	–	13.00	BodyBalance,	Tuula	Nieminen	
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Yrjö Mähönen saapuu Someron Syk-
keen järjestämään Kehonhuolto 

-päivään lokakuun lopulla. Mähönen on 
sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri ja 
yksi suomalaisen Asahi-terveysliikunta-
muodon kehittäjistä. Asahi-työryhmään 
kuuluivat Mähösen lisäksi Timo Kle-
mola, Ilpo Jalamo ja Keijo Mikkonen, 
kaikki karate-taustaisia kavereita.

Asahi on japanin kieltä ja tarkoittaa 
auringonnousua. Mähönen suomensi 
sanan, koska suomalainen Asahi on 
kotimainen terveysliikuntajärjestelmä. 
Suomeksi Asahi tulee sanoista aamun 
sarastaessa alan harjoitella itseäni.

Mähöstä ihmetyttää se, etteivät 
suomalaiset käytä ilmaista ihmelääket-
tä – LIIKUNTAA. Liikunta kohentaa 
terveyttä ja elämänlaatua. Säännöllisen 
liikkumisen terveysvaikutukset ovat 

Yrjö Mähönen, Asahin kehittäjä
kiistattomat, mutta silti suuri osa suoma-
laisista ei liiku tarpeeksi. Säännöllinen 
harjoitteleminen on terveysliikunnassa 
kaikista olennaisin asia. Tämä ei tarkoi-
ta, että liikunnan tarvitsisi olla rankkaa.

– Ihmiset lopettavat usein liikunnan 
esimerkiksi nivelten kulumisen takia. 
Liikuntaa tulisi kuitenkin olla, koska 
niveliä täytyy käyttää, jotta ne pysyisivät 
edes jonkinlaisessa kunnossa, Mähönen 
kertoo.

Asahista kehitettiin suomalaisia 
motivoiva ja mahdollisimman monelle 
sopiva liikuntamuoto. Asahi on lähes 
täydellinen treeni, koska siinä on ensin-
näkin rentoutusliikkeitä, niska-hartia-
liikkeitä, selkäliikkeitä ja vielä jalka- ja 
tasapainoliikkeitäkin – siitä tulee aika 
täydellinen kropan stimulaatio. Asahin 
avulla pyritään pitämään luusto vahvana, 

treenaamaan lihaksia, ylläpitämään ni-
velten liikelaajuutta. Asahi hoitaa kehoa 
ja mieltä. Asahi on niin helppoa, että 
sitä voi harjoitella kuka tahansa joka vä-
hänkin jalkeilla pysyy, toteaa Mähönen. 

Asahin ensiaskelista on jo kym-
menen vuotta. Tällä hetkellä Asahi 
on levinnyt ympäri Suomen. Asahi on 
positiivinen, innostava laji, jossa hyvä 
mieli leviää ryhmässä eteenpäin. Koska 
Asahin liikkeet ovat yksinkertaisia, se 
on helposti omaksuttavissa ja palkitsee 
liikkujan nopeasti muuttamalla hänen 
mielentilaansa positiiviseen suuntaan. 

Sykkeen Kehonhuolto -päivässä 
Yrjö Mähönen luennoi aiheesta ” Min-
kälainen liikunta tuottaa terveyttä” ja 
ohjaa päivään kuuluvan Asahi -tunnin.
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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

-suoja kotiin
www.peltikiinni.fi

Parempi tehdä puusta
Someron Puutavara Ky

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

Pärnämäentie 133, P. (02) 748 5307 ma-pe 7.30-16.30, la 8.00-14.00
www.someronpuutavara.fi
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Uusi lentopallokausi on jälleen ovel-
la.  Ottelut käynnistyvät lokakuun 

alussa ja sarjatoimintaan on lähdössä 
mukaan jälleen lähes maksimimäärä 
joukkueita. Naisten edustusjoukkue, 
joka viimekaudella sijoittui sarjassa 
neljänneksi ja olisi ollut oikeutettu yk-
kössarjapaikkaan jatkaa kakkosessa. 
Ykkössarjapaikkaa ei voitu edes har-
kita, koska nykyisessä salitilanteessa 
joukkueelle ei olisi pystytty osoittamaan 
ykkössarjan vaatimaa riittävää harjoit-
teluaikaa. Joukkue lähtee kauteen vah-
vasti omilla junioreilla täydennetyllä 
kokoonpanolla. 

Juniorijoukkueista Janne Lehtosen 
E-tytöiltä ja Minna Launosen C-tytöiltä 
on lupa odottaa hyvää menestystä. Tyt-
töjen juniorijoukkuemäärällä mitattuna 
Sopa tuleekin jälleen olemaan valtakun-
tamme johtavien tyttölentopalloseuro-
jen joukossa. 

Tuleva sarjakausi ei tule tarjoamaan 
aivan samanlaista tapahtumien kirjoa 
kuin mennyt sarjakausi. Seuratoimin-
nan laatua mitattiin kolmeen otteeseen, 
kun Sopa järjesti huhtikuussa naisten 
40-sarjan SM-lopputurnauksen, syys-

Uusi kausi, uudet tavoitteet

kuussa C-nuorten alue SM-turnauksen 
ja vielä toukokuussa B-nuorten alue 
SM-turnauksen. Varsinkin kahden alue 
SM-turnauksen järjestämisessä mukana 
olleille kuuluu vielä kerran suurkiitos 
tapahtumien loistavasta toteutuksesta. 
Kaksi kertaa kolmesataa pelaajaa ja val-
mentajaa sekä muutama sata katsojaa 
jätti Somerolle kolmipäiväisissä tapah-
tumissa reilusti yli 100 th € ulkopuo-
lista rahaa. Seuralle satoi järjestelyistä 
kiitosta, Somero sai paljon positiivista 
julkisuutta ja etenkin ruokailu sai va-
rauksetonta kiitosta. Kiitos kuuluu vielä 
kerran Eini Moisanderin loistoporukalle 
Joensuun Koulun keittiössä ja kevään 
turnauksessa ruokailuryhmää johtaneel-
le Johanna Sulander-Hovilalle.  Ainoa 
asia, joka turnausjärjestelyistä jäi hie-
man mieltä kaivelemaan, oli kaupungin 
passiivinen asenne tapahtumien osalta. 
Rahaa suurtapahtumat jättivät kaupun-
kiin vuositasolla muutaman työpaikan 
verran. Someron elinvoimaisuuteen 
kaikilla eri tahojen järjestämillä tapah-
tumilla on suuri merkitys. Vähin, mitä 
voi odottaa, on se että kaupunkimme 
on innokkaasti mukana kaikissa tämän-

tyyppisissä tapahtumissa, ei pelkästään 
tilavuokrien perijänä. 

POWERISTA LISÄÄ VIRTAA

Lentopallokausi päätetään vuosittain 
lentopallon suurturnaukseen Power 
Cuppiin.  Kesäkuussa Hämeenlinnassa 
lähes 900 joukkueen voimin pelattu tur-
naus onnistui järjestelyiltään mainiosti. 
Nuorille kansainvälinen ”Poweri” on 
tärkeä tapahtuma ja nelipäiväisessä voi-
mienkoitoksessa olikin mukana peräti 
yhdeksän joukkuetta Somerolta.

Kaikki somerolaisjoukkueet me-
nestyivät sarjoissaan hienosti. Parhai-
ten turnauksessa menestyi C-tyttöjen 
joukkue sijoittumalla sarjassaan niukasti 
palkintosijojen ulkopuolelle neljänneksi. 
C-tyttöjen peleihin osallistui 122. jouk-
kuetta. 

TAUSTOILLE TARVITAAN 
VAHVISTUSTA

Suomalainen seuratoiminta on suurien 
haasteiden edessä. Sopan toiminta ei täs-
tä valtakunnallisesta trendistä tee poik-
keusta. Seuran taustoille kaivataan uut-
ta verta ja innokkaita lasten vanhempia 
turvaamaan seuratoiminnan jatkuvuus. 
Nykyisen kuusihenkisen johtokunnan 
kokoonpano on pitkään ollut lähes muut-
tumaton. Uusia jäseniä johtokuntaan kai-
vataan lisää. Toimintaan on kohtuullisen 
helppo lähteä mukaan, kun seuran talous 
on vakaalla pohjalla ja perustoiminta on 
hyvin hoidettua.  Päättyneen tilikauden 
osalta seuran varainhankinta oli runsai-
den tapahtumien johdosta ennätykselli-
sen suuri, 74 th €. Myös kuluva tilikau-
si tulee olemaan lähes samalla tasolla. 
Kauden päätteeksi Suomen Lentopal-
loliitto palkitsi ansioituneita seuratoi-
mijoita. Minna Launoselle myönnettiin 
Lentopalloliiton kultainen ansiolevyke 
yli 20-vuoden seuratyöstä. Timo Palmu 
palkittiin hopeisella ansiolevykkeellä 
yli 15-vuoden arvokkaasta talkootyöstä 
seuran tapahtumissa ja johtokunnassa. 
Outi Laine ja Markus Sinkkonen saivat 
pronssisen ansiolevykkeen yli 10 vuotta 
jatkuneesta arvokkaasta panoksestaan 
seuran taustoilla.
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JALKAKEIJU
EIJA LAINE

Vanha Härkätie 5 (Nuppulinna)
040 700 9271

jalkakeiju.fi

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

Ajanvaraus
24h

www.tazzi.fi

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

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

auToiliJa
 seppo MÄkinen

PUH: 0400 535 558

sOranaJOa

SORAT JA MURSKEET

Kourla Oy
Morontie 4, 31470 Somerniemi

puh. 0400 635 797, (02) 748 2984

sOmerOn LiHasavustamOn
teHtaanmyymÄLÄ

Palvelemme Teitä

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

SOMERON LIHASAVUSTAMO
Takalan teollisuusalue, puh. 748 6655

TAKSI 1+8
JAANA SAARNI

Somerniemi
0400-780 690

Siivouspalvelu Kirsi Koski
•	 kodin	siivoukset
•	 ikkunoiden	pesut
•	 remonttisiivoukset

Somero, 0400 744 266

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

Autoilija 

M. Virtanen 
040 749 5209
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Kimmo Kara on somerolaistaustai-
nen pitkän linjan karateka, joka 

syksyllä läpäisi mustan vyön kokeen 
myös kobujutsusta. Tämä lienee So-
merolle ensimmäinen laatuaan, mutta 
Kimmo on ollut ladunavaaja ennekin. 
Hän on yksi niistä, jotka aloittivat So-
budon piirissä karateharrastuksen 1985. 
Seuraavassa Kimmo itse kertoo hieman 
enemmän kobudo-harrastuksestaan; mi-
ten päätyi lajin pariin ja mitä harvinainen 
laji hänelle merkitsee.  

”Kobujutsu, eli vanha soturin taito, 
on alun perin sisältänyt sekä asetekniikat 
että aseettomat tekniikat. Nykyisin nämä 
ovat eriytyneet ja asetekniikoita kutsu-
taan kobujutsuksi ja tyhjän käden tek-
niikoita karateksi. Yuishinkai-karateen 
asetekniikat ovat kuuluneet osana aina. 
Näin ollen ensimmäisen kerran tutustuin 
kobujutsuun jonkin verran jo 80-luvun 
lopulla. Bo:n (pitkä keppi) virkaa toimit-
ti kotipihasta otettu harjanvarsi. Keltai-
sen vyön kobujutsussa suoritin Somerol-
la 2002. Espooseen muutettuani aloin 
harrastaa kobujutsua aktiivisesti 2012 
Meido-kanissa Helsingissä, törmättyäni 
lajin harrastajiin karateleirillä. 

Usein ihmetellään, miksi tätä har-
rastan. Asia on niin yksinkertainen, että 
aseilla harjoittelu on hauskaa. Siinä on 
mukana tieto, taito ja taktiikka. Ja opit-
tavaa on paljon. Jos olet oikeakätinen 
ja koetat pestä hampaasi vasemmalla 
kädellä, niin ei ole helppoa. Kobujut-
sun harjoittelussa tällainen tilanne tulee 
usein vastaan. Ja sitten kun opit, se on-
nistumisen tunne on hieno. Väittäisin, 

että aivot tykkäävät uuden oppimises-
ta ja haastamisesta. Kyllä sitä tietysti 
on välillä huvittuneena miettinyt, kun 
painelee harjoituksiin takakontti täyn-
nä vanhaa maatalouskalustoa, että onko 
tässä mitään järkeä. Mutta sitten kun 

Kimmo Kara sai-harjoittelua.

harjoittelee, niin se on mielenkiintoista. 
Ja olenhan alun perin Karan tilan maan-
viljelijäsukua, jospa se into tulee sieltä.

Syy miksi jäin lajin pariin on var-
masti se, kun näki, mitä pidemmälle tätä 
harrastaneet tekivät. Ajattelin, että mi-
näkin haluaisin osata. Toisaalta oli mah-
dollisuus säännölliseen harjoitteluun, 
kun oli reissutyöstä taukoa. Ehkä siinä 
oli jotain siitäkin jäljellä, kun nuorena 
kaikki ninjajutut oli jännittäviä. 

Viimeiset kolme vuotta harjoittelin 
säännöllisesti kolmesti viikossa pari tun-
tia kerrallaan. Joskus harjoituskertoja 
saattoi olla vain kaksi, mutta parhaina 
viikkoina lähes joka päivä. Päälle vielä 
leirit Helsingissä, Somerolla ja pääpai-
kassa Turussa. Kaikkiaan, jos lasketaan 
keltaisen vyön suorittamisesta, niin 14 
vuotta tähän meni. 

Nyt reissutyöt haittaavat harrastusta, 
joten väkisinkin hiukan harjoitusmäärä 
vähenee. Mutta sanoisin, että harjoitte-
len itsekseni joka päivä jompaa kumpaa, 
karatea tai kobujutsua - tai molempia. 
Muistettavaa on niin paljon. Jos on kiire 
päivä, saattaa olla, etten ehdi kuin viisi 
minuuttia. Käyn läpi jonkun katan tai 
kumiten (sparrausmuoto), joko tekemäl-
lä tai vaikka vain mielessäni. Ehkä se on 
jonkinlainen elämäntapa.

Laji sopii lähes kaikille. Aseethan 
tasoittavat naisten ja miesten välistä eroa 
kamppailussa, joten tämä sopii hyvin 
kummallekin sukupuolelle. Myöskään 
ikä ei ole este. Vanhin harjoituskaverini 
on 70v 3dan lajin harrastaja ja täysi työ 
on pysyä hänen vauhdissaan mukana.”

SOBUDO RY
KARATEN peruskurssi uusille harrastajille JUDON peruskurssi uusille harrastajille 
alkaen ma 26.9.2016 klo 17.45  alkaen ma 26.9.2016 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

Mies ja harvinainen harrastus



SOMERON LIIKUNTA RY JAKAA 
LASTEN LIIKUNTATUKEA
– uusi hakukierros käynnistyy 
tammikuussa
Someron Liikunta ry:n aloitti jakamaan Lasten Liikuntatukea vuoden 2016 tammikuussa. Lasten Lii-
kuntatuki 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 kuluihin ku-
ten harrastusvälineiden hankintaan, tunti- ja kausimaksuihin tai muihin osallistumisen edellyttämiin 
kohtuullisiin kustannuksiin. Edellytyksenä on, että harrastaminen on ohjattua ja säännöllistä. Hakijan 
tulee myös olla somerolainen ja edustaa Someron Liikunta ry:n jäsenseuraa. Tuki on yksilötukea eikä 
sitä myönnetä ryhmille tai harrastusseuroille.

Tukea myönnetään tarveharkintaperusteisesti määräaikaan mennessä saapuneiden hakemusten 
perusteella. Uusi hakukierros käynnistyy 1.1. ja päättyy 31.1.2017. Seuraava hakukierros järjeste-
tään elokuussa 2017. 

Lisätietoja Lasten Liikuntatuesta www.someronliikunta.fi/liikuntatuki tai puh. 044 7791 264.
Hakulomake aukeaa www- sivuilla 1.1.2017.

Defibrillaattori saapui 
Someron uimahallille
Elokuussa Someron uimahallin aulaan saatiin 
lahjoituksena defibrillaattori eli tutummin deffa. 
Lahjoituksen teki tänä vuonna 40 vuotta täyttä-
vä Someron Sydänyhdistys ry. Maallikkokäyttöön 
suunniteltu puoliautomaattinen defibrillaattori 
opastaa puheella, kuinka toimia oikein ja tur-
vallisesti elvytystilanteessa. Laitteen avulla pyri-
tään poistamaan sydämen pysäyttänyt haitallinen 
rytmihäiriö antamalla elvytettävälle sähköisku. 
Laite tunnistaa itse sydämen rytmin ja neuvoo 
antamaan tarvittaessa sähköä kahden kehoon 
liimattavan elektrodin kautta. Laite on turvallinen 
käyttää, eikä sillä pysty tekemään vahinkoa, vaan 
ainoastaan parantamaan elvytettävän selviytymis-
mahdollisuuksia.

Lähteet: 
www.sydan.fi
www.sydanturvallinen.fi

Defibrillaattori on sijoitettu keskeiselle paikalle ui-
mahalli Loiskeen aulaan. Puheenjohtaja Kaarina 
Suomela (kesk.) ja sihteeri Marjatta Kiviniemi (vas.) 
luovuttivat laitteen Someron Sydänyhdistyksen puo-
lesta Someron uimahallin käyttöön. Uimahallin hen-
kilökunnan ja asiakkaiden puolesta deffan vastaanotti 
Veera Hälli.
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Vähän enemmän, vähän paremmin

Juniorit ja nuoret lupaukset seuran tulevaisuuden turva

Juniorit laajalla rintamalla SSBL:n sarjoihin
SB Someron junioritoiminta kattaa nuoret pojat ja tytöt juuri koulunsa aloittaneista lapsista aikuisuutta lähenteleviin B-
junioreihin asti. Tavoitteena on, että kaikenikäiset harrastajat osallistuvat SSBL:n järjestämiin sarjoihin. Lisäksi osallistutaan 
turnauksiin ja harjoituspeleihin. Pelaaminen kuuluu oleellisena osana myös harjoitteluun. Salibandy on - ihan niin kuin muutkin 
palloilulajit - lähtöisin hauskanpidosta, ja pelaaminen on tässäkin lajissa se hauskanpidon ydin.
       

Nuoret lupaukset B-junioreissa ja miesten kakkosessa 5-divisioonassa
B-juniorit ovat ratkaisevassa roolissa nuorten kehittyessä aikuisten sarjoihin. B-juniorit pelaavat tälläkin kaudella länsiran-
nikon haastaja-sarjaa. Miesten kakkosjoukkueen 5-divisioonapelit tarjoavat nuorille kokemusta aikuisten sarjoista. Monet 
B-ikäiset ja vähän vanhemmat juniorit ovatkin kakkosen miehistöä. Kakkonen tarjoaa myös kokeneemmille pelaajille rennon 
vaihtoehdon pelata kilpasarjoissa. Kakkosen kymmenen turnauksen sarjassa historialliset neljä turnausta pelataan Somerolla, 
neljä Salossa ja kaksi Loimaalla. 

Aikuisille tarjolla kuntosählyä ja kilpasalibandyä 

Kuntosählyt jatkuvat 
Eija Mattilan ja Juha-Matti Kyyrän vetämät naisten ja miesten kuntosählyt jatkavat aiempien vuosien tapaan. Molemmat kun-
toporukat pelaavat joskus otteluita myös muiden paikkakuntien kuntoiluporukoiden kanssa. Suuri osa naisten kuntoilijoista 
osallistuu myös naisten edustuksen kilpatoimintaan. 

Naisten edustus kolmanteen kauteensa 4-divisioonaan tavoitteena nousu 
Naisten edustusjoukkueen viime kausi päättyi nousukarsintoihin, mutta vielä ei joukkue ollut valmis 3- divariin. Tulevaan 
kauteen naiset lähtevät tietysti tavoitteena nousu. Naisten joukkue on saanut mukavasti uusia pelaajia mukaan kesätreenien 
ja syksyn aikana. Valmentajana jatkaa tälläkin kaudella Lauri Nivalinna. Tämän kauden lohkon vastustajat tulevat Salosta, 
Turusta, Raisiosta, Nauvosta ja Taalintehtaalta. Eli vähän pidempiäkin pelireissuja on tiedossa. 

        
Nuori ja nälkäinen miesten edustus Suomen Cup:iin ja 3-divisioonaan 

Miesten edustuksesta rakennetaan nuori, urheilullinen ja taisteleva modernia salibandyä pelaava joukkue. Joukkuetta on jo täy-
dennetty omilla ja somerolaistaustaisilla nuorilla pelaajilla sekä muutamalla lähialueen vahvistuksella.  Edessä on kahden vuoden 
projekti, missä tavoitteena on 2-divisioonaan nousu. Vastuuvalmentajana projektin ajan toimii Janne Teliranta. Harjoitteluun 
on satsattu viime keväästä lähtien ja kauden ajaksi on varattu viikkovuoro myös Eerikkilässä. Tuntumaa sarjakauteen haetaan 
myös Suomen Cup peleistä ja harjoitusotteluista. Sarjan turnaukset pelataan Someron lisäksi Turussa, Salossa ja Paraisilla.
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• Korjaamopalvelut 
ammattitaidolla

• Määräaikaishuollot
• Katsastuskunnostukset ja 

-käynnit

• Pakokaasun mittaukset 
sekä OBD-mittaukset

• Ilmastointilaitteiden 
huollot

• Nelipyöräsuuntaukset

• Merkkikohtaiset 
vikadiagnoosit

• Varaosat ja autotarvikkeet
• Renkaat ja akut
• Shell- ja Mobil-öljyt

• Pikapesu joka päivä, 
myös pakettiautot, kork. 
2.7 m. Pesuetukortti.

• Autoglym-autonhoitosarja
• 30 paikkainen kahvio

Shell Somero

PALVELEVA HUOLTOASEMA

Joensuuntie 3, puh. (02) 748 5821 • Avoinna arkisin klo 7-20, la 8-19, su 9-19

Pikapesumme
pehmoharjat 
on uusittu!
Tule ja testaa!

 Joensuuntie 33 p. 748 9833 www.redhead.fi

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

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

                       KOSMETOLOGI PALVELUT       

arjonM

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

                          
                         ... ja paljon muuta!

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

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

Koulutettu hieroja
ouTi keRko

Myytävänä värikkäitä urheilutukisukkia!

Karhutie 18, Somero
P. 050 307 4144

KIMALAN KYLÄHAMMASLÄÄKÄRI OY

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

Someron
Vartioimisyhdistys ry

0400 318 863
Autoilija

kai aalTonen
☎ 0400 721 427

Luomukanan munia

UUTELAN KANALA 
Somero
Puh. 0500 114 303, (02) 748 4287

Joensuuntie 49, Somero
puh. 040 126 8347

vesi@somero.fi • www.someronvesihuolto.fi

Joensuuntie 49, Somero
puh. 040 126 8346

lampo@somero.fi • www.someronlampo.fi

www.someronseurahuone.fi

Janne noki
KaLKinLevityKset

p. 050 515 1592

Ma–pe lounaspöytä 8,50 €    Muina aikoina tilauksesta

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

• Bo.Ho meikit ja meikkaus
• Lahjakortit
• Bernard Cassiere tuotteet
• Denova Pro -tuotteet
• Kasvolymfa
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"Olen Laurilan Amanda ja aloitin nyt 
syksyllä lukio-opinnot urheilulinjalla 
Kerttulin lukiossa, joka sijaitsee Turussa.

Yleisurheilun pariin olen päätynyt jo 
hyvin pienenä. Ihan ekat Veikkojen juok-
sukisat mentiin punaisia kärryjä lykäten, 
ettei kovin montaa kertaa ennen maalia 
kaatuisi. Pitkäänhän se oli pelkkää kisois-
sa käymistä. Jossain vaiheessa mukaan 
tuli liikuntakerhoja, tyttöjen liikuntaa, 
telinevoimistelua sekä muita jumppa-
tunteja. Alakoulussa terkkari aina kyseli 
huolissaan, että kai mulla on tarpeeks 
vapaa-aikaakin. Vastasin, että tietenkin 
on. Totuushan oli, ettei sitä paljoa ollut, 
mutta se riitti hyvin mulle ja mikäs siin, 
ku vanhemmat kuskas. Ja jälkeenpäin-
hän sen vasta tajuaa, että kuinka paljon 
ois jäänyt tekemättä, jos ne ei oiskaan 
kuskannu.

Seiväshypyn mä löysin, kun Salossa 
järjestettiin seiväskoulu vuonna 2010. 
Varmaa iskä tai äiti vaan kysy et haluunko 
mennä ja mä sanoin joo ja siitä se sit lähti 
ja sille tielle oon jäänyt. Seiväshypyssä 
ehkä eniten kiehtoo se monipuolisuus ja 
vaikeus. Kun yhden asian saa paikoilleen, 
odottaa nurkan takana jo kaks uutta. Se 
on kans laji, joka vaatii rohkeutta ja sitä ei 
ihan kaikki uskalla koittaa. Siin on paljon 
asioita, jotka vaativat voimaa, nopeutta 
ja vartalonhallintaa, mut välillä, jotkut 
asiat pitää vaan tajuta ja hoksata.

Tavoitteellisesti, vähä enemmän tai 
vähemmän, mä taisin aloittaa urheilee, 
jotain kolme-neljä vuotta sitten, kun me-
nin 2012 piirileirille. Silloin piti myös 
alkaa harjoituspäiväkirjaa täyttelemään, 
mikä ei vieläkään oo oikein mun juttu. 
Lenkkeilyn ja venyttelyn jujun mä oon 
keksiny vast viimeaikoina, koska sitä 
ennen ne tuntu aika turhalta.

Veikot on Somerniemellä aktiivisesti 
toimiva urheilun yleisseura, joka 

toimii kesällä ja talvella. Viime vuosina 
kilpaurheilun kannalta aktiivisinta on 
ollut seuran toiminta yleisurheilussa. 
Kesän perjantaikilpailuissa on käynyt 
pieniä kilpailijoita niin Somerniemeltä 
kuin lähialueelta. Tämän paikallisen ruo-
honjuuritason toiminnan kautta meiltä 
on kasvanut nuoria urheilijoita, jotka 
ovat hakeneet menestystä aina SM-

Somerniemen Veikot
tasolla saakka. Tänä vuonna Veikoilta 
oli eri-ikäisten nuorten SM-kilpailuissa 
mukana jo 4 kilpailijaa. Veikkojen nuo-
rista urheilijoista SM-kilpailuissa olivat 
mukana Laurilan sisarukset Amanda ja 
Matilda sekä Viljami Morander. Ensim-
mäisen kosketuksen SM-kisoihin otti 
nyt myös Natwud Tabsai. Osa nuorista 
harjoittelee ja kilpailee tavoitteellisesti 
ja säännöllisesti, mutta Veikkojen kes-
keisenä toiminta-ajatuksena on tarjota 

monipuolisesti matalankynnyksen 
liikuntapalveluja Somerniemen alu-
eella.

Nyt kisakauden päättyessä ollaan 
siirtymässä syksyn harjoituskauteen. 
Amanda Laurilalle syksy on tuonut 
tullessaan lukio-opintojen aloittamisen 
Turussa Kerttulin lukion urheilulinjalla. 
Tämä on muuttanut nuoren urheilijan 
elämää, jota Amanda mm. oheissa kir-
joituksessaan käsittelee:

Somerniemeltä Turkuun 
urheilulukioon

Mä oon aika kilpailuhenkinen ihmi-
nen, joten moniin kilpailuihin seiväshy-
pynkin tiimoilta on osallistuttu ja elo-
kuussa olin 16-vuotiaiden SM-kisoissa 
seittemäs. Mun ennätys on täl hetkellä 
320. Kilpailuissa mä haluisin aina yltää 
parhaimpaani ja oon välillä vähän liian-
kin ankara itteeni kohtaan jos en onnistu. 
Kisatilantees pitäis kaikki keskittyminen 
saada suunnattua siihen kisaan, ja välil 
se tuottaa hankaluuksii, ku päässä pyö-
rii monia asioita. Iskä aina muistuttaa et 
ihan rauhassa ja kolme yritystä lisää kun 
pääsee yli. Toisaaltaan mä oon kyl kaikki 
parhaat hypyt aikalailla kisoissa tehny.

Jos ihan tavoitteita kysytään, nii täl 
hetkel lähinnä se, et hyppy kääntyis ylös-
alasin ja suuntautuis ylös eikä rimalle 
päin. Ehkä semmonen oma ja luultavast 
monen muunki urheiljan unelma ois viel 
joskus olla olympiavoittaja omassa la-
jissaan.

Urheilulukioon mä hain, koska ha-
lusin harjoitella kunnolla, mutta myös 
panostaa lukio-opintoihin. Täällä se on 
helppo toteuttaa, kun esim. treenimat-
koihin ei tarvitse varata aikaa juuri ol-
lenkaan. Urheilulukio antaa myös mah-
dollisuuden harjoitella kahdesti päivässä.

Lukion aloittaminen täällä vaati tie-
tenkin muuttamisen tänne Turkuun ja 
siihen mä ehkä edelleen vähän totutte-
len. Aattelin, et mul ois esim. enemmän 
vapaa-aikaa, mut aikalailla kaikki aika 
menee koti- ja koulutöiden tekemiseen. 
Musta lukiossa tosiaan tulee enemmän 
läksyy tai ainakin erilaisia kirjoitelmia 
on enemmän. Kotitöistä ja yksinasu-
misen vastuusta puhutaan paljon, mut 
konkreettisesti sen ymmärtää vasta, kun 
asuu yksin. Ehkä suurin muutos on se, et 
sun pitää ite aikatauluttaa sun päivät ja 

liikkumiset. Ennen äiti ain kerto milloin 
on mitäki ja ketä vie ja hakee, muistutteli 
aamul ottamaa kaikki tavarat mukaa yms. 
Nyt pitääkin ite tehä se kaikki. Ja varsinki 
urheilijana aikataulutus on kaikki kaikes. 
Pitää huolehtii et tulee syötyy, treenattua, 
koulutyöt tehtyä ja ennen kaikkea levät-
tyä. Ja siihen mäkin yritän viel totutella. 
Ei voikkaan vaan odottaa et joku huutaa 
syömää, ku pitää ite tehä ruokaa. 

Tänne Turkuun muuttaes mua ehkä 
vähän pelotti, ku kaikki kaverit ja esim. 
partio jää Somerolle, mut siitä huolimatta 
sit kuitenki lukio ja treenit on lähteny 
ihan hyvin sujumaan. Mä oon tutustunut 
moniin uusiin ihmisiin ja huomannu etten 
oo ainoo, joka on muuttanut asumaan 
yksin. Opiskelu on tosi nopee temposta 
ja kappaleet käydään vauhdilla läpi. Ei 
siinä mitää, mut se vaan tarkottaa sitä, 
et lukuläksyt on oikeest luettava, koska 
koe-alue onki yks kirja muutaman luvun 
sijaan. Se oli asia minkä tiesin, mut kyl 
sitä silti vähä säikähtää.

Siihen mä en kuitenkaa osaa oikeen 
vastata, et mikä must tulee isona. Mä 
voisin haluta, et se liittyis liikuntaa, mut 
en kyl sit yhtään tiiä."

 

Amanda, 9, tähyää tulevaisuuteen pm-
otteluissa vuonna 2009
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Katso lisää op.fi/lounaismaa

Omistaja-asiakkaana 
omistat palan pankistasi!

Tule hiljentymään Kiiruun jouluun to 15.12.!
Tiedossa	mukavaa	joulunalusajan	ohjelmaa	kaikenikäisille	ilman	 
turhaa	hössötystä	klo	16–20.	
Tapahtumapaikkoina	Kiiruun	tila,	kirjasto	ja	uimahalli.

Seuraa	ilmoittelua:	www.someronkulttuuri.fi

Someron Liikunta ry 
Kiiruuntie 6, 31400 Somero, P. 044-7791264 
www.someronliikunta.fi, someron.liikunta@somero.fi

 
 

HANKI ITSELLESI HYVÄÄ OLOA JA VOITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

SOMERON SUURIN
PUDOTTAJA 2015

Someron Liikunta ry 
Kiiruuntie 6, 31400 Somero, P. 044-7791264 
www.someronliikunta.fi, someron.liikunta@somero.fi
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SOMERON SUURIN
PUDOTTAJA 2015

KILPAILU KÄYNNISTYY ALKUPUNNITUKSELLA 
ma 2.1.2017 klo 18

Lisätietoja kilpailusta tulossa myöhemmin
www.someronliikunta.fi

PÄÄPALKINTONA HEMMOTTELULOMA
1 vrk kahdelle Naantalin kylpylässä (arvo n. 250 €)

TULOSSA
la 28.1.2017

NUORISOTOIMI
Nuorisotoimessa tapahtuu syksyllä 2016

Taikurikurssin jatkokurssi
Ostosretki
Pelipäivä

Ja paljon muuta

Seuraa ilmoittelua Facebookissa 
ja paikallislehdessä
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Suunnistusta älypuhelimella 
Somerolla

Somerolle valmistui uusi liikuntasuo-
rituspaikka Someron ESA suunnis-

tuksen ja Someron Liikunta ry:n yhteis-
työnä. Kyseessä on MOBO eli mobile 
orienteering, suunnistusta kiintorasti-
radalla älypuhelinsovelluksella. Käyt-

täjälle suunnistaminen MOBO-radalla 
on ilmaista, vain älypuhelin tarvitaan 
ja suunnistamaan pääsee koska vain.  
Puhelimeen ladattavan MOBO-sovel-
luksen avulla luetaan alueen karttaa, 
leimataan rastit, siinä on kompassi ja 
siihen tallentuu suoritusajat. 

Someron Harjun Radan lähtöpiste on 
Helsingintie 227 kohdalta lähtevällä si-
vutiellä, josta löytyy radan lähtöleimai-
sin ja ohjeistusta. Radalla on 14 rastia, 
joissa on puhelimella luettava leimasin-
laatta. Leimaus suoritetaan lukemalla 
joko QR- tai NFC –koodi. Rastit voi 
kiertää numerojärjestyksessä tai täysin 
satunnaisessa järjestyksessä. Rastit si-
jaitsevat Harju – Esakallio - Havuharju  
–alueella. Rata kulkee lähellä asutusta, 
joten suunnistajien pitää välttää piha- ja 
viljelyalueilla kulkemista. Rastien 1-8 
kiertämiseen ei tarvitse ylittää suurem-
pia maanteitä, joten alku soveltuu esim. 
koululaisille erityisen hyvin. Oman suo-
rituksen leimausajat voi tarkastaa sovel-
luksen My MOBO –osiosta.

MOBO ratoja on viidessätoista 
maassa ja Suomessa on 88 rataa. Some-
ron radan lisäksi lähimmät radat löytyvät 
Salosta ja Tammelasta. 

MOBO on hyvä keino tutustua oma-
toimisesti suunnistukseen ja kokeneem-
mat voivat tehdä harjoituksia radalla. 

Suunnistuskärpäsen purressa kokeili-
jat ovat tervetulleita Someron ESA:n 
Torstairasteille ja muihin tapahtumiin! 
Lisätietoa mobo.suunnistus.fi ja http://
www.someronesa.fi/suunnistus/.

MOBO suunnistuksessa leimaus, 
kartanluku ja ajanotto tapahtuu 
älypuhelimella.

Suunnistaminen MOBO radalla sopii 
kaikenikäisille.

MOBO radan kaikilta rasteilta löytyy leimauslaatta. Someron Harjun radan lähtöpiste.
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Olen Tanja Niskanen, somerolainen 
rautakaupan myyjä, sisustussuun-

nittelija ja personal trainer. Tällä hetkellä 
olen kotiäitinä ja valmistaudun bikini 
fitness-kisoihin. Tämä on kertomus mat-
kastani kilpalavalle.

Kun mieheni toinen työkomennus 
Saksaan peruuntui viime metreillä ke-
sällä 2015, paluuni rautakaupan riveihin 
siirtyi kuopuksemme kolmevuotissynty-
mäpäivän tienoille ja elämälle piti miet-
tiä uutta suuntaa. Olin pitkään haaveillut 
rakkaan liikuntaharrastukseni muutta-
misesta myös ammatiksi ja nyt siihen 
aukesi erinomainen tilaisuus. Aloitin 
Trainer4Youn personal trainerin tutkin-
toon tähtäävät opinnot syksyllä 2015 
ja valmistuin kesäkuun alussa 2016. 
Sain mahdollisuuden toteuttaa itseäni 
ja hankkia toisen ammatin – ja sitä täy-
dentävän kokemuksen fitneksen saralla. 

Miten yhdistää perheenäidin arki, 
koulunkäynti ja tavoitteellinen 
fitnessharrastus? 

Hyvin suunnitellun ulkomaille muuton 
sijaan elämään tuli yllättäen paljon uutta 
sisältöä, enkä tämän hetkistä tilannetta 
enää muuksi muuttaisi. Päiväni kulu-
vat tarkkaan aikataulutetusti, jotta lasten 
hoito, heidän harrastuksensa, omat kou-
lukiireet, bikini fitness ja sen mukanaan 
tuomat menot mahtuvat kaikki 24 tunnin 
sisälle. Koulunkäynnin lomassa oli luon-
tevaa haastaa itsensä oppimaan oman 
kehon kautta, miten terveellinen ruoka-
valio, säännöllisyys, laadukkaat valinnat 
ruoka-aineissa ja tavoitteellinen liikunta 
tuovat tulosta. Omaa kehoa kuunnellen 
ja muistaen myös levon tärkeyden, olen 
päässyt jo lähelle tavoitettani ja kuntoa, 
jolla voin osallistua Jyväskylässä pidet-
tävään bikini fitneksen SM-karsintaan 
sarjassa Beginners -163. 

Bikini fitness ei ole varsinaisesti 
vielä kehonrakennusta vaan kauniilta 

ja urheilulliselta näyttämistä. Suomen 
Fitnessurheilu ry määrittää lajin näin: 
“Kilpailu on tarkoitettu itseään kunnossa 
pitäville naisille, joilla on terveelliset 
elämäntavat. Kilpailijoilla ei saa olla 
liikaa lihasmassaa tai -erottuvuutta. Ke-
hon pitää olla urheilullisen ja terveen 
näköinen. Ylä- ja alakehon pitää olla 
oikeassa suhteessa toisiinsa nähden ja 
arvostelussa otetaan huomioon myös 
kasvot ja hiukset.”

Tavoitteeni on päästä lauantaisesta 
aloittelijoiden sarjasta jatkoon sunnun-
tain yleisen sarjan karsintaan ja sitä 
kautta Lahdessa 7.-9.10. pidettäviin 
SM-kisoihin. Kisaajia lajissa on vuo-
si vuodelta yhä enemmän ja vertailu 
toisiin kisaajiin on suorastaan raakaa. 
Pitää uskoa itseensä, antaa kaikkensa ja 
näyttää itsevarmalta lavalla. Yksi pääta-
voitteeni onkin tuoda esille positiivista 

Minä työssäni. Kuva Nonna Achren, mainostoimisto Kuke
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pauksia parempaan suuntaan. Kuulun 
itse Team Tähtikuntoon ja valmentajani 
on PT ja body fitness-konkari Maarit 
Suomenkorpi. 

En ole kokenut ristiriitaa lasten kas-
vatuksen ja oman harrastukseni välillä. 
Koko perhe on saanut syödä puhdasta 
ja tasapainoista kotiruokaa, vaikka itse 
olenkin silloin tällöin syödyt ranskalaiset 
ja pikaruoat jättänyt väliin. Ennen kisaan 
valmistautumista dieetti oli ollut minulle 
vieras käsite liikunnallisen elämäntapani 
ja luonteeni vuoksi. Onnekseni fysiikka 
ja aikaisessa vaiheessa suunnitelmalli-
sesti lisätty ravinnon määrä ovat mah-
dollistaneet maltillisen dieetin kisojen 
alla ja energia on riittänyt niin arjen 
pyörittämiseen kuin treenaamiseenkin. 
Kalorien vähennys ja ruokavalion tar-
kemmin määrittäminen ovat olleet hyvä 
opintomatka kehoon ja tuntemuksiin, 
joita painonpudottaja-asiakkaani tule-

vat kokemaan. On helpompi samaistua 
toisten ongelmiin ja olotiloihin, jos 
itse on kokenut saman. Sisustus-
suunnittelijan työssä sain auttaa 
asiakkaita ulkoisesti rakentamalla 
visuaalisesti tyydyttäviä ratkaisuja 
ja nyt koen, että personal trainerina 

voin vaikuttaa kokonaisvaltaisemmin 
kohentamalla myös asiakkaan sisäistä 

hyvinvointia ulkoisten tulosten lisäksi. 
Malttamattomana odotan asiakaspalve-
lua ja sitä, että saan antaa energiastani 
osan myös muille. 

Olen hyvin kiitollinen tukijoukoil-
leni, jotka ovat tehneet tämän mahdol-
liseksi ja jaksaneet tsempata arjessa. 
Ajankäytön suhteen suurin kiitos kuu-
luu miehelleni Niklakselle, sisarille ja 
vanhemmilleni, jotka ovat auttaneet 
lastenhoidossa.

Personal trainerina aloitan henkilö-
kohtaiset ja ryhmävalmennukset Tanja 
Niskanen Personal Training- nimen 
alla loka-marraskuussa. Trainer4Youn 
hyvinvointivalmentajan, kuntosalival-
mentajan ja pt:n tutkinnot täydentävät 
innostustani ja omia kokemuksiani lii-
kunnan saralta. Lapsuuteni ja nuoruuteni 
kilpaurheilutausta (yleisurheilu, hiihto, 
maastojuoksu, jalkapallo) on luonut 
hyvän pohjan tämän päivän kunnossa 
pysymiselle ja lihasmuistille. Palvelu-

valikoimastani löytyvät henkilökohtaiset 
valmennukset niin painonpudottajille, 
kuntoutujille, lihasmassan kasvattajille 
kuin peruskuntoilijoillekin, sekä hyvin-
vointi- ja ravitsemusneuvonta. Lapset 
ovat lähellä sydäntäni ja haluaisin olla 
nuorten ja lasten, sekä koko perheiden 
apuna varhaisen vaiheen monipuoli-
sessa “leikin kautta liikkumisessa”. 
Toisaalta äitiys ja oma kuntoutuminen 
synnytyksistä yhdessä fysioterapeuttien 
avustuksella ovat antaneet kokemusta 
ja oppia auttaa muita äitejä vastaavan-
laisten ongelmien kanssa. Suunnitteilla 
on lisätä palveluihini myös työkyky- ja 
hyvinvointi, sekä ruokavalio- ja liikun-
taluentoja. Lisää palveluista ja aikatau-
luista tulen kertomaan TNPT Facebook-
sivuillani ja Instagramissa. 

Loppumetrit ennen kisalavalle 
astumista kuluvat kuntosali- ja HIIT-
treeneissä, poseerausharjoituksissa ja 
palauttavien kehonhuoltoharjoitteiden 
parissa. Toivotaan, että syysflunssat 
pysyvät loitolla ja pääsen näyttämään 
kynteni muille kisaajille - onhan tässä 
vielä hetki aikaa niitä kasvatella.

Energistä syksyä kaikille!!
Tanja 
tanja@tnpt.fi, 045-633 5529

Kisamatkassa mukana:
Team Tähtikunto: 
www.teamtahtikunto.com 
Maarit Suomenkorpi: 
http://maaritsblog.blogspot.fi/
Sporttimekka: 
www.sporttimekka.fi
Eskaro Oy: www.eskaro.fi 
Ompelimo Pinkkiheidi: 
www.pinkkiheidi.fi
Hiukset ja meikki: 
Kristiina Kangasniemi ja Netta 
Tuominen, www.paamies.fi

Juttu on kirjoitettu jo elo-syyskuussa 
ja karsintakisat on käyty 24.09. Kisan 
tulokset on nähtävissä:
http://suomenfitnessurheilu.fi/kilpailu-
jen-tulokset/

julkisuuskuvaa lajista, josta niin paljon 
puhutaan negatiiviseen sävyyn. Lajissa 
tärkeintä on oma henkinen hyvinvointi 
ja maalaisjärki kehonmuokkauksessa. 
Osallistumisikärajojen nosto ja sääntö-
muutos, jonka mukaan kaikkien kilpai-
lijoiden pitää kisata tiimissä, jossa on 
ainakin yksi Suomen Fitnessurheilu ry:n 
virallinen valmentaja, ovat isoja harp-

Poseerausharjoittelua. Kuva: Nonna 
Achren, mainostoimisto Kuke
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80 v
SoVo:n jalkapallotoiminta on kevät- 

ja syyskaudella mennyt pääsääntöi-
sesti suunnitelmien mukaisesti. Suurin 
osa SoVo:n joukkueista on pysynyt jaos-
ton tavoitteessa, joka on pyrkiä olemaan 
yksi sarjansa kärkijoukkueista, unohta-
matta kuitenkaan hauskanpitoa. 

Nappulaliigassa mukana oli 110 
lasta, uusia ja vanhoja. Osallistuneet 
lapset saivat taas kymmenenä maanan-
taina kokea mukavia pelejä ja tutustua 
jalkapallon perussääntöihin. Pisteitä 
ei Nappulaliigassa lasketa, pelkästään 
opitut taidot. 

Voiman joukkueet Turun piirin 
sarjoissa:
Pojat 08/09 – F8 Ykkönen 
Pojat 07 – F9 Ykkönen 
Pojat 06 – E10 Ykkönen, 2 joukkuet-
ta, Vihreä ja Valkoinen 
Pojat 04/05 – D12 Ykkönen ja D12 
Kakkonen
B-pojat – B17 Kolmonen 
Tytöt 07-09 – TF8 
C-tytöt – TC15 8v8
Naiset, eli SoVottaret – Naiset 8v8  
Miehet, eli SoVo:n edustusjoukkue – 
Nelonen

Edustuksella oli kevätkaudella rankka 
tie, kun maalivahtia ei meinattu saada 
joukkueeseen. Nyt kuitenkin sellainen 
tolppien välissä on, pelitkin ovat kulke-

Someron Voima on pienen 
kaupungin merkittävä liikuttaja

neet paremmin. Tällä hetkellä näyttää 
siltä, että ainakin sarjapaikka Nelosessa 
säilyy. 

Juniorijoukkueet ovat olleet aktii-
visia sarjapelien ohella. Pojat 08/09 
osallistuivat esim. kahdella joukkueella 
S-Market Nappulaliigaan, jotka antoivat 
lisäpotkua sarjapeleihin. 

Pojat 06 ovat normaalin toiminnan 
lisäksi olleet mukana S-Market Nappu-
laliigassa sekä pelannet harjoitusottelui-
ta lähialueen muita joukkueita vastaan. 
Nämä harjoitusottelut on pelattu 8v8 pe-
limuodolla, toisin kuin sarjapelit, jotka 
ovat 5v5. ”Tällä tavalla valmistaudum-
me jo seuraavaan kauteen, koska silloin 
pelimuoto sarjassa on 8v8”, kertoo P06 
poikien joukkuejohtaja/valmentaja Hen-
ri Hakamäki. ”Harjoittelu jatkuu vielä 
syksyllä ja kun tekonurmella on valot, 
niin toiminta voi jatkua talven tuloon 
saakka.  Lokakuun alussa P06 joukkue 
on menossa vielä Veikkolaan pelaamaan 
8v8 turnauksen haastesarjaan. Tämä toi-
mii hyvänä tason mittauksena kauden 
loppupuolella. Ilokseni täytyy todeta, 
että harjoittelu on tuottanut tulosta. Po-
jat ovat kehittyneet ja peli kulkee nyt 
syksyllä paljon paremmin kuin keväällä. 
Tästä on hyvä jatkaa”, Henri Hakamäki 
lisää.

Pojat 04/05 ovat pelanneet sarjape-
lien ohella harjoitusotteluita lähialueen 
muita joukkueita vastaan. Myös yksi 

kahden päivän reissu Ahvenanmaalle 
on tehty. ”Siellä pelattiin neljä ottelua”, 
joukkuejohtaja/valmentaja Tommy 
Lundberg kertoo. ”Tämän lisäksi osal-
listuimme kahdella joukkueella Kemi-
ön Nurmikenttä Cupiin, josta toinen toi 
omassa sarjassaan hopean Somerolle. 
Finaaliottelu päättyi tasan ja tappio tuli 
vasta rangaistuspotkukilpailun jälkeen”, 
kertoo Lundberg. ”Oli miten oli, niin 
molemmat joukkueet pelasivat loistavan 
turnauksen”, Lundberg lisää. ”Taas saa-
tiin Kemiössä Somero ja SoVo muiden 
kartalle. Se on aina mukavaa, kun käy 
voittamassa otteluita vanhassa kotikun-
nassa”, Lundberg naurahtaa.

Alla olevasta linkistä voi tarkastella, 
miten kausi on eri joukkueilla mennyt 
tai on meneillään: https://www.pallo-
liitto.fi/turku/pelitoiminta/tulospalvelu/
jalkapallo-2016 

SoVo:n juniorijoukkueista osallistui 
kesällä 15 poikaa ja tyttöä Turun piirin 
järjestämään maalivahtikouluun. Tämä 
antoi monelle juniorille mahdollisuuden 
saada oppia ja vinkkejä maalivahtityös-
kentelystä. 

Yhteistyö Salon Erotuomarikerhon 
kanssa on lisännyt uusia pelinohjaajia ja 
tuomareita junioripeleihin, kouluttajana 
on toiminut Teemu Kujanpää. 

Talvikausilla SoVo on yhteistyössä 
naapurikuntien kanssa mahdollistanut 
jalkapallon harrastamisen yksittäisille 

SoVo 04-05
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Mihin suuntaa Voiman 
edustusjalkapalloilu?
Muutama kierros ennen jalkapallon 
miesten Nelosen päättymistä asetelmat 
Turun piirin lohkossa näyttivät sellaisil-
ta, että Someron Voima oli kiinni jatko-
sopimuksessa tälle sarjatasolle.

Jos, kuten olettaa sopii, somerolais-
joukkue on onnistunut katkaisemaan 
kahden edellisen kauden putoamis-
kierteensä, edessä ovat perusteellisen 
pohdinnan ajat. Jokin selkeä suunta, 
"punainen lanka", edustusjoukkueen 
toimintaan on seuraaville kausille löy-
dettävä.

Samaa teroitti edustusjoukkueen pit-
käaikainen sielu ja toiminnan ylläpitäjä, 
managerina toimiva Tuomo Lehtinen, jo 
hyvissä ajoin ennen kauden päättymistä. 
"Kinin" mukaan kauden päätyttyä jalka-
pallojaosto kaikkine toimijoineen tulee 
käymään perinpohjaisen keskustelun sii-
tä, mihin suuntaan ja millä resursseilla 
somerolaista edustustason jalkapalloilua 
jatkossa halutaan viedä.

Kaksi vuotta sitten Voima pelasi vie-
lä ajoittain varsin näyttävääkin jalkapal-
loa kovassa Kakkosen lohkossaan. Siitä 
huolimatta tie vei alaspäin Kolmoseen, 
jossa vastoinkäymisten sävyttämä kausi 
2015 johti pelitason selvään laskemiseen 
ja sitä kautta toiseen peräkkäiseen sar-
janvaihtoon alaspäin.

Vaikeuksien kautta 
voittoihin
Keväällä 2016 ennusmerkit turun piirin 
Neloseenkaan eivät näyttäneet Voiman 
leirissä järin valoisilta. Pallokentän re-
montti viivästyi ja joukkue ei saanut 
juuri lainkaan yhteisharjoittelua alle 
ennen sarjapelien alkamista.

Kun kevätkautta vielä leimasivat lu-
kuisat avainpelaajien loukkaantumiset, 
somerolaiset jumittuivat pitkäksi aikaa 
lohkon tyvipäähän ja tästäkin sarjasta 
putoaminen alkoi näyttää mahdolliselta 
vaihtoehdolta.

Kini ja kumppanit eivät kuitenkaan 
antaneet periksi, vaan paikkasivat kol-
hiintuneita rivistöjä kesätauon aikana 
ratkaisevasti. Syyskierroksella peli alkoi 
kulkea ja pistepussi karttua, niin että 
muutama viikko ennen päätöspelejä sar-
japaikan säilyttäminen alkoi näyttämään 
hyvinkin todennäköiseltä.

Tulosvastuu kentällä lepäsi vielä pit-
kälti kokeneen pelaajakaartin harteilla, 
mutta kauden suurin ilonaiheisiin lu-
keutuivat useiden omien juniorikasvat-
tien läpimurrot miesten sarjoihin: Janne 
Hiuspää, Antti Lehtimäki, Eero Pöysti, 
Kasperi Laine ja Kasper Kahila etune-
nässä kasvoivat lisääntyneen pelivastuun 
myötä myös taidollisesti aivan silmissä 
ja ovat muun juniorikaartin ohella toi-
von mukaan pitämässä somerolaisen 
edustusjalkapalloilun lippua korkealla 
tulevilla kausilla.

SoVottaret kehittyneet 
huimasti 

Voiman naiset ovat päättäneet neljännen 
pelikautensa Turun piirin harrastesarjas-
sa, joka nyt ensimmäistä kertaa pelattiin 
8 vastaan 8 -muotoisena sarjana. 

Kentän laidalta on ollut ilo seura-
ta nuorten ja vähän kokeneempienkin 
pelaajien kehittymistä jalkapalloilun 
jalossa taidossa. Varsinkin juuri ku-
luneen kauden aikana niin pelaajien 
henkilökohtaiset ominaisuudet kuin 
käsitys joukkueena pelaamisen taktisista 
hienouksista ottivat aimo harppauksen 
eteenpäin.

Lopullinen sarjatilanne ei tätä yh-
teenvetoa tehtäessä ollut vielä selvillä, 
mutta hyvin suurella todennäköisyydellä 
SoVottaret pelasivat myös tuloksellisesti 
historiansa parhaan kauden. 

Joukkue selvitti tiensä alkusarjasta 
piirin ylempään jatkolohkoon ja nap-
sivat sielläkin tukun komeita voittoja 
tililleen. 

Aivan lohkon kärkeen somerolaistii-
millä ei vielä ollut asiaa, mutta täpärät 
tappiot sarjan parhaimmistolle kielivät 
siitä, että kehityksen jatkuessa suotuisas-
ti SoVottaret saattavat tulevaisuudessa 
nousta kamppailemaan jopa sarjavoi-
tosta.
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junioripelaajille. Eerikkilässä järjestet-
tävä taitokoulu, tulee jatkumaan taas 
talvella.  Päävetäjänä toimii jälleen 
Janne Laine.

SoVo futsalin edustusjoukkue, joka 
aloittaa jo kuudennen kauden Liigassa, 
yrittää parannella sijoitustaan tällä kau-
della. Viimekauden pronssi on tarkoitus 
vaihtaa tänä vuonna kultaiseen mitaliin. 
Joukkueessa pelaa edelleen tuttujen pe-
laajien lisäksi muutamia uusia pelaajia. 
Monelle edustusjoukkueen pelaajille on 
tullut tarjouksia toisilta seuroilta, mut-
ta houkutuksista huolimatta suurin osa 
valitsi SoVo:n. Lieneekö osasyy siihen 
hyvä henki ja mahtava yleisö? Olisiko 
kiinnostusta lähteä vieraspeleihin kan-
nustamaan? Jos saamme tarpeeksi läh-
tijöitä, olisi ehkä mahdollista järjestää 
linja-autokuljetus.

Edustusjoukkueen lisäksi futsalia pe-
laa ainakin SoVo 2, joka jatkaa tulevalla 
kaudella II-divisioonassa. Toivottavasti 
annamme vielä paremman tuen ja tun-
nelman meidän kaikille futsaljoukkueille 
sekä pelaajille tulevalla kaudella. Terve-
tuloa mukaan kannustamaan! Monien 
futsaljoukkueiden kohtalot ovat vielä 
avoinna. Tänä vuonna pyrkimys olisi 
saada lisää juniorijoukkueita mukaan. 
Harjoitusvuoroja on vaikeata saada 
kaikille halukkaille tasapuolisesti. Olisi 
hienoa, jos pystyisimme itse tuottamaan 
futsalin SM-sarjaan pelaajia. 

Tiedot jalkapallosta ja futsalista löy-
dät helposti Someron Voiman kotisivuil-
ta: http://someronvoima.sporttisaitti.
com/tapahtumat/siirretyt-sivut/jalkapal-
lo/someron-voiman-jalkapallojoukkue  

Innokkaiden pelaajien li-
säksi seuratyöhön kaivataan 
taustahenkilöitä. Etenkin juniori-
toimintaan kaikki apu on tervetullutta. 
Tänä ja ensi vuonna pyrimme saamaan 
valmentajakoulutuksia kaikille vanhoille 
ja uusille valmentajille. Toivon mukaan 
saamme myös muutamia tuomareita li-
sää Somerolle. Jos tunnet intoa tai ha-
lukkuutta edellä mainittuihin tehtäviin, 
niin reippaasti vaan yhteys joukkueen 
valmentajaan tai valmennuspäällikköön 
Tommy Lundbergiin. 

Seurassa on tällä hetkellä 241 rekis-
teröityä jalkapallo- ja futsal-pelaajaa. Tä-
hän sopii lopettaa samoilla sanoilla, jotka 
Pallopiiri-lehden toimittaja oli kirjoittanut 
nro 03/2016 lehden otsikoksi, koskien 
juttua SoVo:n C-tytöistä "SoVo on pienen 
kaupungin merkittävä liikuttaja".

SoVo 04-05



22

Tehokas – Turvallinen – Tutkittu

HubSalo, Tehdask. 6, 3. krs

Tehokas – Turvallinen – Tutkittu

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

Haluatko laihtua 
ja voida hyvin?

 

www.cambridgeohjelma.fi

Ota yhteyttä ja kysy lisää:
Cambridge valmentaja Liisa Lehtonen

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

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

Joensuuntie 36, Somero

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

soMeRon auTopalvelu
Erkki Mentula

Henkilö- ja pakettiautojen
korjaukset ja maalaukset

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

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

Kaikki tilitoimisto- ja isännöintipalvelut käytössänne!

Tasoite ja Maalaus
R i K a v a  O y

Risto Kavander
Puh. 0400 531 129

KAIVINKONEURAKOINTIA
T & M SUND

 puh. Markku  0400 222 685
                Toivo    050-524 6286

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

Mittaus tapahtuu kivuttomasta ja se sopii kaikenikäisille.

Piiti Järvenpää, 040 538 5442 
www.luomutilajarvenpaa.net

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

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

Puh. 040 505 3915

Asiakaspalvelu  044 703 8071 
Päivystys  0440 535 635

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

Avoinna ark. 8-20, su 9-20
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SoVo Futsal lähtee 
kirkastamaan 
liigamitalia
Someron Voima Futsal on aloittanut kuu-
dennen peräkkäisen kautensa Futsal-Lii-
gassa. Viisi ensimmäistä kautta sujuivat 
nousujohteisesti, niin että viime keväänä 
Somerolla saatiin juhlia lajin ensimmäis-
tä Suomen mestaruusmitalia, pronssia.

Kesän aikana joukkueenjohtaja Jark-
ko Ihalainen ja valmentajat Tom Toivonen 
sekä Tomi Tuominen joutuivat paiski-
maan tosissaan töitä, jotta pohja entistäkin 
kovemmille saavutuksille olisi kestävä.

Urakkaa helpotti huomattavasti se, 
että käytännössä kaikki pronssijouk-
kueen runkopelaajat olivat halukkaita 
jatkamaan hyvähenkisessä porukassa. 
Kun nippuun vielä saatiin muutama oi-
vallinen täsmävahvistus, ei menetyksen 
saavuttamiselle alkaneella kaudellakaan 
pitäisi olla käytännön esteitä.

Pallo on kuitenkin tunnetusti pyöreä, 
myös futsalissa. Liigassa joukkueiden 
väliset voimasuhteet ovat vuosien saa-
tossa kaventuneet ja yhden maalin voi-
tosta on vain marginaalinen ero yhden 
maalin tappioon. 

Vasta keväällä nähdään, kuinka ko-
valla prosentilla somerolaisjoukkue on 
onnistunut kääntämään tiukkoja koitok-
sia edukseen ja millaiseen runkosarjasi-
joitukseen pisteet tuolloin riittävät.

Tavoitteena lienee joka tapauksessa 
olla runkosarjan kärkinelikossa, vieläpä 
mahdollisimman korkealla sijoituksella. 
Tämä mahdollistaisi sen, että SoVol-
le viime kaudella lähes taianomaisella 
"Monarin" kotikentällä nähtäisiin entistä 
enemmän ratkaisukamppailuja, kun taiste-
lu liigamitaleista ensi keväänä huipentuu.

Lentopallotoimintaa 
viritellään taas 
junioreille
Lentopalloilu on ollut eräs Someron 
Voiman pitkäaikaisista perinnelajeista.

Aikoinaan niin seuran miehet kuin 
junioritkin saavuttivat lentopallokentillä 
hyvää menestystä, mutta viime vuosina 
toiminta on päässyt hiljentymään.

Kenties uuden tulemisen merkkejä on 
nyt ilmassa, kun vasta lajiin totutteleville 
junioripelaajille tarkoitettu lentopallo-
koulu on loppukesällä aloittanut toimin-
tansa Kirkonmäen koulun liikuntatilassa. 

Alkuun on lähdetty Vuorelan Harrin 
asiantuntevalla opastuksella ja häneltä 
kaikki kiinnostuneet voivatkin kysellä 
lisätietoja pallokouluun mukaan pää-
semisestä.

80 v

Innokkaat lentopalloilijat Aleksi Juote, 
Vertti Kymäläinen ja Veeti Vuorela sor-
milynti harjoituksissa
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R Helly R Helly 

Autokorjaamo ja maalaamo

Ilpo Lemberg Ky
Kulmatie 5, 31400 Somero

Puh. 748 5395

Puh.	040	576	9608

INSINÖÖRITOIMISTO

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

RAKENNUSPELTITYÖT
SADEVESIJÄRJESTELMÄT • KATTOREMONTIT

KAHIMET KY
Rypsitie 4, Somero

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

O N N E K S I  O NVESIJOHTOLIIKE

PUTKI‑SAARINEN

Mukava lämpö

Varma 
vesihuolto

Helppo  
kodinhuolto

Miellyttävä 
hygienia
Hyvä sisäilma

Uima-allas-
kemikaalit

LVI-alan ammattilainen

v
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HUOLTO- JA VARAOSAPALVELU

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

HUOLTO- JA VARAOSAPALVELU

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

Meiltä oikea varustus 
vapaa-aikaan,  
liikkumiseen ja työmaalle!

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

Tutustu myös
 verkkokauppaamme 

www.sporttikone.fi

Puh. 0440 550 551 

www.tilausliikennehelenius.fi

puh. 0440 550 551

Tilausliikenne AIMO HELENIUS

aimo.helenius@kuljetusahelenius.fi

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

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

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

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

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

puh. 0440 550 551

Tilausliikenne AIMO HELENIUS

aimo.helenius@kuljetusahelenius.fi

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

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

 
www.salekarinkirjapaino.fi

 
www.salekarinkirjapaino.fi

Puh. (02) 779 330
www.salekarinkirjapaino.fi
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Easyswim uimakoulussa hypätään jo 
heti ensimmäisellä kerralla syvään ve-
teen – hurjaa eikö vain??

Opetus on syvässä altaassa ja apuna 
käytetään kelluttavaa uimaliiviä, 

mikä riisutaan pois joka tunnilla. taito-
jen karttuessa liiviä käytetään vähem-
män. Opetustunneilla  käytetään mo-
nipuolisesti myös muita välineitä mm. 
kuvakortteja, räpylöitä ja leluja.

Taitojen kehittyessä liiviä käytetään 
vähemmän. Hollantilaista uimaopetus-
metodia on Suomessa käytetty n. 6 vuot-
ta. EasySwim metodissa opetus on ko-
kemusperäistä ja taidot opitaan leikkien.

EasySwim pro uimaopetuspuku  on 
turvallinen ja suunniteltu uinninope-
tukseen. Pukeminen, riisuminen, opti-

DIPLOMISUORITUS

(ilman Easy Swim pukua)
225m uinti (josta 50 m vaatteet 
päällä) 
4 uintitekniikkaa
60 sek. pintapelastautumista
3 erilaista veteenmenotekniikkaa
Esteen alitus
Esteen ylitys
Etenevä sukellus
pohjaan suuntaava sukellus
Saat elinikäisen uimataidon

Easy Swim järjestäjä Loiskeella:

Ryhmät kokoontuvat 
keskiviikkoisin

ILMOITTAUDU MUKAAN!

Vuosien kokemuksella 
vauva- ja perheuintia

Arja Lundeqvist
www.vesikaste.net

vesikaste@gmail.com
p. 040-768 7746

EasySwim uimaopetusmetodi

maalinen uintiasento, optimaalinen kel-
luttavuus, vapaa liikkuvuus, kestävyys 
ovat argumentteja turvallisuuden lisäksi, 
joilla perustelemme puvun käyttöä. Liivi 
avustaa uimista, jolloin lapsen on hel-
pompi keskittyä tekniikkaan eikä vain 
pinnalla pysymiseen.

Easy Swim huipentuu diplomisuori-
tukseen. Diplomitilaisuuksia järjestetään 
vuosittain ja siihen lapsi on tyypillisesti 
valmis noin 40-60 tunnin jälkeen (1.5 
vuotta), kun aloitus  tapahtuu 4–5-vuo-
tiaana. 

 Nuorempana aloittaneet valmistau-
tuvat yksilöllisesti, kuitenkin ikäkauden 
herkkyyden huomioiden. Vasta 5–6-v. 
ryhmissä keskitytään monipuolisesti 
uinnin lajitekniikoihin sekä kerrytetään 
uintimatkaa ilman pukua. 

 

 
 

 KAHVAKUULAHARJOITTELUA
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. 5€/krt. Laskutus tai käteismaksu. Maksuna käy myös 
SporttiPassi.

LISENSOITU KAHVAKUULAOHJAAJA
SANNI INGERMAN-LAINE, 040 740 7849

TYKKÄÄ FACEBOOKISSA:
www.facebook.com/sanninkahvakuularyhma
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Monipuolista ryhmäliikuntaa 
kaikkina arkipäivinä

Someron Liikunta ry:n ohjatuilla tunneilla voit osal-
listua erilaisiin liikuntaryhmiin sekä kuivalla maalla 

että altaissa. Monipuolisia liikuntaryhmiä on tarjolla 
joka arkipäivä ja niihin pystyy osallistumaan ilman 
ennakkoilmoittautumista. Ja tiesithän, että vesijumpat 
sisältyvät aina uintilipun hintaan.

Tarjonnasta löytyy monen tasoisia ohjattuja ryhmiä, 

joista jokainen löytää varmasti omansa. Jumpat eivät si-
sällä vaikeita askelkuvioita, joten ei haittaa vaikka omaat 
kaksi vasenta jalkaa. Liikkeet vedessä ovat pehmeitä 
ja tehokkaita ja siksi vesijumppa on nivelystävällinen 
liikuntamuoto, joka sopii erinomaisesti muun muassa 
kuntoutujille. Myös miehet ovat tervetulleita vesijump-
paan. Rohkeasti vaan mukaan ja kokeilemaan!

Tuolijumppa 
pe klo 9.30–10.15

Senioreille tarkoitettu helpohko jumppa, joka suo-
ritetaan tuolilla istuen. Jumpan aikana harjoitetaan 
kattavasti kaikkia lihaksia. Apuvälineinä käytetään 
esimerkiksi keppiä tai kuminauhoja. Omia välineitä ei 
tarvitse olla mukana. Tuolijumppa sopii sekä aloitteli-
joille että ennen mukana olleille. 

Letkeästi liikkeelle – kurveihin kyytiä (naiset) 
to klo 17.30–18.30

Kaiken ikäisille ja kuntoisille naisille tarkoitettu ma-
talan kynnyksen kuntojumppa, jossa käytetään erilai-
sia välineitä esimerkiksi kuminauhaa, kahvakuulaa 
tai käsipainoja apuna. Omia välineitä ei tarvitse olla 
mukana ja mukaan voi tulla kaikki aloittelijasta ko-
keneempaankin. Tunti pidetään monitoimitalolla ta-
tamisalissa, jossa liikutaan ilman kenkiä.

Vauhtia kuntosalilla (naiset) 
ke klo 18.30–19.30

Naisten kuntosaliharjoittelu, jossa harjoitteet on 
suunniteltu rasittamaan tasapuolisesti kehon eri li-
hasryhmiä. Tämä kiivastahtinen ja tiukahko kierto-
harjoittelutunti laittaa hien virtaamaan ja tuo kehosta 
esille uusia lihaksia. Tunnin alussa ja lopussa pidetään 
yhteiset verryttelyt ja venyttelyt. 

Vauhtia kuntosalilla (miehet) 
ke klo 17.30–18.30

Miehille suunnatussa kuntosaliharjoittelussa harjoi-
tetaan kehon lihaksia tasapuolisesti. Harjoittelu ta-
pahtuu kiertoharjoitteluna sisältäen noin 20–30 har-
joitetta kehon eri lihaksille. Tunnin alussa ja lopussa 
pidetään yhteiset verryttelyt ja venyttelyt ohjaajan 
opastuksella. 

Senioreiden ohjattu kuntosali
ti klo 11.00–12.00 ja pe klo 10.30–11.30

Tämä senioreille suunnattu kuntosalitunti sopii kai-
kille ja voit tulla vaikka sinulla ei olisi aikaisempaa 
kokemusta kuntosaliharjoittelusta. Tällä tunnilla har-
joitellaan omatoimisesti vapaasti valittavilla laitteil-
la. Ohjaaja on mukana tunnilla opastamassa ja autta-
massa. Tunnin alussa ja lopussa on yhteiset verrytte-
lyt ja lopussa on ohjattu venyttelyhetki. 

Senioreiden ohjattu kiertoharjoittelu 
ti klo 10.00–11.00

Senioreille suunnattu ohjattu kuntosalitunti, jossa 
harjoittelu tapahtuu kiertoharjoitteluna opastetun 
kierroksen mukaan. Laitteet ja liikkeet on valittu 
kohderyhmälle sopiviksi. Tunnin alussa ja lopussa pi-
detään yhteiset verryttelyt ja venyttelyt. Tämä tunti 
sopii niille, joilla on jo vähän kokemusta kuntosali-
harjoittelusta ja kuntosalilaitteista. 

Liikuntaryhmät 

Monitoimitalolla
Ohjaaja: Anzela Trofimova
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Joka somerolaisen syvänveden vesijumppa  
(iso allas) to klo 19.00–19.45

Tehokas vesijumppa, jossa liikkeet pyritään teke-
mään koskematta ollenkaan altaan pohjaan. Jumpas-
sa käytetään apuna juoksuvyötä, joka on päällä koko 
jumpan ajan. Muitakin välineitä käytetään tunnilla 
vaihtelevasti. Lisäksi jumppaajien toiveiden mukaan 
voidaan harjoitella myös vesijuoksun tekniikkaa. Oh-
jaaja: Anzela

Ohjattujen ryhmien hinnasto:
kertamaksu:  5€ / 4€
10x sarjakortti:  40€ / 30€

Kuntosaliryhmien kertamaksu: 5,50€ / 4,50€
10x sarjakortti:  45€ / 33€

Vesiliikuntaryhmiin uimahallin sisäänpääsymaksulla:
kertamaksu:  5,50€ / 3€
10x sarjaranneke:  45€ / 25€
25x:                       60€/110€
50x:                       110€/200€
100x:                     210€/375€

Aamuvirkkujen vesijumppa (iso allas) 
ma, ke ja pe klo 6.30–7.00

Vesijumppa on mukavaa vaihtelua normaaliin uintiin. 
Tämä helppo/keskiraskas jumppa sopii aamuherätyk-
sistä pitäville ihmisille. Tunneilla käytetään erilaisia 
välineitä apuna, joita ei tarvitse olla itsellä mukana. 
Kolme kertaa viikossa: maanantaisin, keskiviikkoisin 
ja perjantaisin saat vauhdikkaan aloituksen päivääsi. 
Ohjaaja: vaihtuva

Senioreiden lämpimänveden vesijumpat (terapia-allas)
ma klo 11.00–11.40 ja ke klo 15.00–15.40

Tämä vesijumppa on tarkoitettu varttuneemmalle 
väelle. Tunti on kevyt vesijumppa terapia-altaan mu-
kavan lämpöisessä vedessä. Tunnille mahtuu kerral-
laan maksimissaan 25 osallistujaa. Tunneilla voidaan 
käyttää eri välineitä apuna. Ohjaaja: Anzela

Aqua Gymstick (iso allas) 
ma klo 17.00–17.45

Vesijumppa, jossa välineenä käytetään tankoa vas-
tuskuminauhoineen. Aqua gymstickejä on rajallinen 
määrä, joten tunnille mahtuu kerrallaan vain 20 
jumppaajaa. Toki, jos sinulla on oma aqua gymstick, 
voit ottaa sen mukaan. Tunnilla vastusharjoitteita 
tehdään sekä veden alla että myös sen yläpuolella. 
Aqua gymstick -harjoittelu polttaa rasvaa ja kiinteyt-
tää. Tunnin aikana vahvistuu lihaskunto sekä kehit-
tyvät koordinaatio, tasapaino ja liikkuvuus. Ohjaaja: 
Anzela

Joka somerolaisen vesijumppa (iso allas) 
ti klo 17.00–17.30 ja to klo 11.00–11.30

Jumppa on teholtaan helppo/keskiraskas, joten roh-
keasti kokeilemaan, vaikka vesijumppa olisikin lajina 
vielä vieras. Kaikille tarkoitetussa vesijumpassa käy-
tetään vaihtuvasti eri välineitä apuna. Vesijumppa so-
pii mainiosti kaiken ikäisille, kokoisille ja kuntoisille. 
Ohjaaja: vaihtuva

Iltavirkkujen vesijumppa (iso allas) 
ke klo 19.30–20.00

Tämä iltaan ajoittuva vesijumppa soveltuu aikatau-
lunsa puolesta hyvin työssäkäyville ihmisille. Keski-
raskas/raskas vesijumppa, jossa käytetään monipuo-
lisesti myös eri välineitä tunnin aikana. Vesijumpan 
tehoa voi säätää juuri itselleen sopivaksi. Kevennä 
jumppaa hitaalla tahdilla ja lisää tehoa saat nopeutta-
malla liikkeitä. Ohjaaja: Marjaana

Vesiliikunta- 
ryhmät 
Loiskeessa
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 Tapahtumakalenteri 2016–2017
la 8.10. klo 16 SoVo Futsal-KaDy, monitoimitalo 
su 9.10. klo 13 Esakallio-hölkkä, Someron Esa,  
 Esakallion tanssilava 
ma-su 17.-23.10. Syyslomaviikon ohjelma uimahalli  
 Loiskeessa, ks. lehden takakansi
la 22.10. klo 10-14 Sykkeen Kehonhuoltopäivä,  
 monitoimitalo
la 22.10. klo 16 SoVo Futsal-PJK, monitoimitalo
su 23.10. klo 10-17 Miesten 3-div. salibandyturnaus, S 
 B Somero, monitoimitalo
su 23.10. klo 19 SoPa – Vesa, naisten 2-sarjan  
 lentopalloa, monitoimitalo
su 6.11. klo 16 SoVo Futsal-Ruutupaidat, monitoimitalo
su 6.11. klo 19 SoPa – PuMa2/VH, naisten 2-sarjan 
 lentopalloa, monitoimitalo 
la 12.11.  Unto Monosen muistokilpailut, Suomen 
 Lavatanssiyhdistys ry, monitoimitalo
su 13.11. klo 16 SoVo Futsal-Sievi, monitoimitalo
su 20.11. klo 18 Ismo Leikola StandUp-show, 
 monitoimitalo
la-su 26.-27.11.  Ruokava-messut, monitoimitalo
la 3.12. Nyrkkeilykisat, Someron Voima, 
 monitoimitalo
su 4.12. klo 16 SoPa – Woimamammat/SV, naisten 
 2-sarjan lentopalloa, monitoimitalo
la 10.12. klo 16 SoVo Futsal-PP-70, monitoimitalo
su 11.12. klo 10-15 Miesten 3-div. salibandyturnaus, 
 SB Somero, monitoimitalo
su 11.12. klo 17 SoPa – Viesti 2, naisten 2-sarjan 
 lentopalloa, monitoimitalo
ma 12.12.  Jumpan Supermaanantai,
klo 16.45-21.00 Someron Syke, Joensuun koulu
to 15.12. klo 16-20 Kiiruun joulu, Kiiruun tila, kirjasto ja 
 uimahalli Loiske
ke 21.12. klo 21 Joulusauna, uimahalli Loiske
ti 26.12. alkaen Alkeis- ja jatkouimakoulut käynnistyvät, 
 uimahalli Loiske
la 31.12. klo 11 Seiväshyppykilpailut, monitoimitalo
la 31.12. klo 13 Sylvesterin uinnit, uimahalli Loiske

2017:
ma 2.1. klo 18  Someron Suurin Pudottaja 2017 
 –kilpailun alkupunnitus, uimahalli Loiske
su 8.1. klo 16 SoPa – EsLe, naisten 2-sarjan 
 lentopalloa, monitoimitalo 
la 14.1. klo 11-16 BODYPUMP100. We love BODYPUMP, 
 Someron Syke, Joensuun koulu
la 21.1. klo 16  SoVo Futsal-Tervarit, monitoimitalo
su 22.1. klo 16  SoVo Futsal-Kemi, monitoimitalo
la 28.1.  GRIT -Somero 2017, Liikunta- ja 
 hyvinvointitapahtuma, monitoimitalo
su 12.2. klo 9-11 Hovimäkihiihto, laturetki, Esakallion 
 tanssilava
la 18.2. klo 16 SoVo Futsal-Leijonat, monitoimitalo
su 19.2. klo 10-17 Miesten 3-div. salibandyturnaus, 
 SB Somero, monitoimitalo
vko 8 Hiihtolomaviikon ohjelmaa Loiskeessa
la 4.3. SoVo Futsal-Ilves, monitoimitalo
la 8.4.  Ruokava-messut, monitoimitalo
to-ma 13.-17.4.  Pääsiäisleiri, tanssi, monitoimitalo ja 
 Joensuun koulu
ma 17.4. Härkälän lenkki, Someron Voima

Lisää liikuntatapahtumia ja ajankohtaisia uutisia
www.someronliikunta.fi

www.someronuimahalli.fi

UINTIKERHO
KOULULAISILLE

10.1. – 4.4.2017 (ei vko 8)

TIISTAISIN 1-4 LUOKKALAISILLE                                                               
(vaatimuksena 25 metrin uimataito)                                                           

Aika: klo 15.15-16.30                                                   
(Kokoontuminen kahviossa, jossa klo 15.15–15.30 välipala, 
uinti Loiskeessa klo 15.30–16.30)                                                           

Ryhmän koko: 12 koululaista (min. 6 hlö)                                     

Hinnat: 55 € / 12 kertaa ilman välipalaa,
90 € / 12 kertaa sis. välipalan (sämpylä + Trip), 
sekä ohjatun uintikerran

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

Ennakkoilmoittautuminen ti 3.1.2017 mennessä 
www.someronliikunta.fi/lomakkeet

Aikuisten uintitekniikkakurssi
Someron uimahalli Loiskeessa

la 14.1.–18.2.2017 klo 10.45–11.30

Haluatko parantaa uintitekniikkaasi?
Kurssi on tarkoitettu eritasoisille uimareille,  

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

ja rintauinnin osa-alueita. 

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

Ohjaajana Iida Ahtaanluoma-Lehti 

Lisätiedot: someron.uimahalli@somero.fi, 044-7791 265
Ilmoittautuminen: to 5.1.2017 mennessä 
www.someronliikunta.fi/lomakkeet
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SOMERON UIMAHALLI

Tulossa 

Someron uimahalli Loiskeessa la 14.1.-18.2.2017  klo 9.30-10.15
6 kertaa / 45 min / 85€
Erityisuintia järjestetään erityistukea tarvitseville uimareille, jotka eivät pysty 
osallistumaan yleiseen uimakouluun.

Erityisuinnin tavoitteena on vesitaitojen oppiminen.

Ilmoittautuminen 5.1.2017 mennessä www.someronliikunta.fi/lomakkeet

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

 Lisätietoja someron.liikunta@somero.fi, p. 044-7791 265

Tervetuloa mukaan!

Erityisuinti

Lasten uimakoulut Loiskeessa 

SOMERON UIMAHALLI

27.–30.12.2016 ja 2.–5.1.2017 klo 14-18

Ilmoittautumiset 19.12. mennessä: www.someronliikunta.fi/lomakkeet
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Toiminnanjohtaja Veera Hälli	 veera.halli@somero.fi	 044-7791	264
Liikuntapaikkamestari Teemu Kujanpää	 teemu.kujanpaa@somero.fi	 044-7791	274	
Laitosmies Janne Lehtonen	 janne.lehtonen@somero.fi	 044-7791	275
Uimavalvojat		 	 	 044-7791	278
Uimaopettaja Iida Ahtaanluoma	 iida.ahtaanluoma@gmail.com	044-7791	265		
Liikunnanohjaaja Anzela Trofimova	 anzela.trofimova@somero.fi
Uimahallin	kahvio	ja	lipunmyynti	(löytötavarat)	 uimahalli.kahvio@somero.fi	 044-7791	266

SOMERON LIIKUNTA Ry 
Kiiruuntie 6
31400 Somero

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

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

Arska-Basket ry www.arska-basket.fi

Puheenjohtaja Jussi Varjus jussi.varjus@live.com 050-537	5817
Varapuheenjohtaja Timo Härmä timo.harma@seutuposti.fi 041-544	7310
Sihteeri Janne Käkönen janne.kakonen@arskametalli.fi 050-511	5540
Rahastonhoitaja Jari Käkönen jari.kakonen@arskametalli.fi 0400-531	611
Edustusjoukkueen yht.henk. Jaro Pennanen jaro.pennanen@autogear.fi 050-347	9024
Valmentaja, C-pojat Marko Räty raty.marko@suomi24.fi 040-191	8939
Koriskerho ja C-pojat Jani Mäenpää jani.maenpaa@somero.fi 040-140	6030

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

Puheenjohtaja/kilpasarjat Lauri Nivalinna laurinivalinna@gmail.com 045-134	1190
Johtokunnan jäsen Eero Mäkelä eero.makela@superliitto.fi 040-505	1914
Nuoremmat juniorit/kuntoilu Timo Sillanpää timo.a.sillanpaa@renesasmobile.com 050-568	0178
Vanhemmat juniorit/rahasto Markku Kankare tmi.markku.kankare@pp.inet.fi 050-547	5691
Vanhemmat juniorit/valment. Ossi Viitanen ossi.viitanen@nokia.com 050-486	2080
Valm. päällikkö/valm. edustus Janne Teliranta janne.teliranta@realstickfloorball.com 040-525	0550
Kuntoilu ja kilpasarja – naiset Eija Mattila eija.laukkanen@suomi24.fi 050-431	0751
Kuntoilu – miehet Juha-Matti Kyyrä juha-matti.kyyra@mbnet.fi 040-750	0855

Sobudo www.sobudo.fi

Puheenjohtaja Matti Salonen 0400-476	278
Judo Janne Siviranta janne.siviranta@ebaana.net 050-376	4798
Karate Jallu Siviranta jallu.siviranta@sci.fi 0400-863	717

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

Puheenjohtaja/aikuisliikunta Asmo Saarinen asmo.saarinen@berner.fi 0500-703	420
Sihteeri/hiihtojaosto
ja naisvoimistelu Kati Fonsell-Laurila kati.fonsell-laurila@somero.salonseutu.fi 040-559	5080

Suunnistus Ulla Mellin matti@yliluikki.fi 040-722	7673
Yleisurheilu ja palloilu Aki Laurila aki.kj.laurila@gmail.com 040-551	3947

Someron Esa ry www.someronesa.fi

Puheenjohtaja Joni Rintamaa joni.rintamaa@saastopankki.fi 050-511	8557
Sihteeri Eija Aaltonen eija.e.aaltonen@gmail.com 050-516	5981
Hiihto Yrjö Teräväinen merja.teravainen@hotmail.com 0400-607	202
Suunnistus Mikko Kankare mikko.kankare@antti-teollisuus.fi 044-264	1309
Uinti Pertti Tamminen pertti.tamminen@berner.fi 0500-320	543
Yleisurheilu Kalle Pomppu kpomppu@seutuposti.fi 0500-840	071
Esakallio Matti Oksanen matti.oksanen@esakallio.net 0400-120	907
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Someron Pallo Lentopallo ry www.sopa.fi

Puheenjohtaja/Markkinointi Jouni Oksanen jouni.oksanen12@gmail.com 040-900	9501
Junioripäällikkö/Nettisivut Markus Sinkkonen markus.sinkkonen@microsoft.com 040-801	9820
Talouspäällikkö/Laskutus Tero Tähtinen tero.tahtinen@taeme.fi 040-576	9608

Someron Pallo Sulkapallo ry sopa.sulkapallo@gmail.com

Puheenjohtaja Mikko Mäkelä makela.mikko@gmail.com 0400-788	665
Sihteeri Vesa Riepponen vesariepponen@gmail.com 040-594	9826

Someron Pallon Juniorit ry www.sopajuniorit.com

Puheenjohtaja Mikko Lehtonen mikko.sa.lehtonen@gmail.com 050-343	0542
Varapuheenjohtaja Jari Vaittinen jari.vaittinen@jaatimet.fi 045-134	6199
Valmennusvastaava Jari-Matti Salo jari.matti.salo@lemminkainen.fi 0400-720	673
Sihteeri/Rahastonhoitaja Sanna Lindström sanna.lindstrom@kuljetusahelenius.fi 040-9000	635
Joukkueenjohtaja	D03/02 Atte Virta 02.sopajuniorit@gmail.com 0400-765	728
Joukkueenjohtaja	E-04/05 Jari Vaittinen jari.vaittinen@jaatimet.fi 045-134	6199
Joukkueenjohtaja	F-06 Saija Valve saija.valve@gmail.com 040-716	9445
Joukkueenjohtaja	G-08/09 Tuomas Luukkonen tuomas.luukkonen@gmail.com 045-134	2010
SoPa tytöt Maija Laine maijaht@hotmail.com 050-486	7473
Leijona-kiekkokoulu Mikko Lehtonen mikko.sa.lehtonen@gmail.com 050-343	542
Rullakiekko juniorit Harri Häkli harri.hakli@ideapaint.fi 044-580	6071

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

Puheenjohtaja Marita Nuutila marita.nuutila@hotmail.com 050-462	9015
Someron Hevosharrastekeskus Helena Lehti mhstable@gmail.com 044-011	0106

Someron Syke ry  www.someronsyke.fi,	someronsyke@outlook.com,	Fb:	Someron	Syke	ry,	Instagram:	someronsyke 

Puheenjohtaja Sari Koivisto sari.koivisto@digia.com 040-550	1775
Varapuheenjohtaja, seurakoordinaat. Anna Helenius annahelenius@hotmail.com 040-535	5712
Rahastonhoitaja Tiina Hauhia tiina.hauhia@gmail.com 040-504	6913
Sihteeri Nina Vartemaa nina.vartemaa@gmail.com 040-548	7860
Lasten ja nuorten liikunnan vast. (LaNu) Eva-Stina Haalijoki-Koski eva-stina.haalijoki@hotmail.com 040-523	8092
Lasten ja nuorten liikunnan vast. Niina Sariola niina.sariola@luukku.com 0400-439	418
Lasten ja nuorten liikunnan vast. Marja Koivuniemi-Jussila marja.koivuniemi-jussila@hotmail.com 040-735	2478
Aikuisten liikunnan vastaava Sari Majuri sari.majuri@gmail.com
Aikuisten liikunnan vastaava Karoliina Käkönen karoliina.kakonen@suomi24.fi 040-716	2698
Aikuisten liikunnan vastaava Sari Mäki-Latikka sari.makilatikka@gmail.com 045-633	8463

Someron Voima ry www.someronvoima.sporttisaitti.com

Puheenjohtaja Timo Rannikko timo.rannikko123@gmail.com 040-778	2464
Varapuheenjohtaja Heikki Lehtinen heikkirk@gmail.com 0400-780	869
Sihteeri ja lentopallojaosto Harri Vuorela harri.vuorela@somero.fi 050-337	3168
Taloudenhoitaja Anja Rannikko
Yleisurheilujaosto Antti Kujansuu antti.kujansuu@suomi24.fi 050-491	9394
Jalkapallo Ismo	Valve ismo.valve@gmail.com 044-580	1702
Nyrkkeily Kimmo Korpi-Seppälä kimmo.korpi-seppälä@k-maatalous.fi 0500-933	157
Kuntojaosto Terttu Lindroos 040-565	1812
Naiset ja nuoriso Marjaana Hieta marjaana.hieta@gmail.com 050-361	1217
Veteraanit Mauno Hagelberg 040-748	3032
Futsal Jarkko	Ihalainen jake.futis@hotmail.com 040-526	5309
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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

Ma 17.10. 
klo 11.00–11.30 
senioreiden 
vesijumppa (iso allas)

klo 18.00 
ohjattu vesivenyttely 
15 min (terapia-allas)

Ke 19.10.
klo 10.00–10.45 aikuinen-lapsi 
vesileikit (alle 5-v, lasten allas)

klo 12, 17 ja 19
ohjattu vesivenyttely 15 min

klo 18.00–18.45 
vesi-circuit (iso allas)

Ti 18.10.
klo 15–16 
koululaisten vesipalloilu
(vaatimuksena 25 m uimataito)

To–la 20.–22.10.
WIBIT vesihuvipuisto 
(iso allas, 3 rataa)

Syyslomaviikon ohjelmaan osallistut normaalin sisäänpääsymaksun hinnalla.
Ohjatut ryhmät tauolla. 
Kuntosali avoinna uimahallin aukioloaikojen mukaisesti.


