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Tarinapaja:

Someron 150v-juhlavuoden kunniaksi
järjestettiin tarinapajoja, joissa
kerättiin talteen eri-ikäisten ihmisten
muistoja Somerosta. Kohderyhminä
olivat lapset, vanhukset ja kehitysvammaiset.

Kaikki muistot olivat tervetulleita.
Tervaskannon asukkaat intoutuivat
muistelemaan erityisesti, millainen
Somero oli heidän nuoruudessaan.
Eskarilaiset päätyivät vertailemaan
mielipaikkojaan Somerolla ja pohtivat,
mikä Somerolla on parasta. Toiminta-

Toukokuussa 2017 pidettiin kolme
tarinapajaa: yksi Toimintakeskuksessa,
yksi Tervaskannossa ja yksi Sammalniityn päiväkodissa.

keskuksen kahvipöydässä taas juteltiin
Somero-muistojen lisäksi myös Toimintakeskuksen historiasta Elvin valokuva-albumien kuljettaessa aikamatkalle menneeseen.

Kaikenlaiset ajatukset ja muistot,
vaikka vain muutamien lauseidenkin
mittaiset, ovat ihan yhtä arvokkaita. Ne
ovat osa omaa, ainutlaatuista tarinaamme ja osa meidän Someromme
tarinaa. Osa halusi kertoa tarinan
vuosikymmenten takaa, joku toinen
taas tuoreemman muiston.

Tarinapajat ovat osa Someron 150 juhlavuoden hanketta, jonka rahoittaa
Maaseutuohjelma/Leader-toimintaryhmä Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit.
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Toimintakeskus
Someron Toimintakeskuksessa muisteltiin Somero-muistoja pienellä
porukalla 11. toukokuuta 2017. Mukana olivat myös ohjaajat Iris Heinonen
ja, jo eläkkeelle jäänyt, Elvi Ainalinpää-Mattila. Hän työskenteli
Toimintakeskuksessa vuosina 1968-1994.
Elvi oli tuonut mukanaan huikeat valokuva-albumit, jotka veivät aikamatkalle toimintakeskuksen historiaan. Filmille on tallentunut paljon tärkeitä
muistoja. Kuvat toivat myös asukkaille mieleen monenlaista. Valokuvista
muisteltiin vanhoja ystäviä, retkiä ja muita iloisia hetkiä.
Kuvista näkyi myös, kuinka Toimintakeskuksessa todella tapahtuu! On pitkiä perinteitä, kuten yhteiset retket ja kahvikonsertti. Retkiä Toimintakeskuksen väki on tehnyt jo 70-luvulta asti. Käyty on niin kotimaassa kuin
Euroopassakin saakka. –Ihan kaikissa ei olla käyty, huomauttaa Ensio
Koskinen. Anne Lehtonen muistaa saman tien, kuinka Lapissa oli paljon
poroja. –Joskus vesikin piti ostaa kaupasta, muistelee Anneli Koivula
Euroopan reissuja.
Myös musiikki ja käsityöt ovat selvästi lähellä sydäntä. Elvi AinalinpääMattila laittoi aikoinaan kangaspuut alkuun ja puut ovat edelleen käytössä.
Sinikka Kalliola on tehnyt poppanaliinat Someron jokaiselle koululle.
–Huolellista työtä, kehuvat ohjaajat. Kudontaa, kortteja, pehmoeläimiä: Toimintakeskuksessa käy taitavaa ja ahkeraa porukkaa!
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Kun olin pieni, muistan, kuinka pappalla oli
possuit, ja mää ruokkisin niitä ja pidin niitä
pieniä sylissä. Saappaatkin oli väärissä jaloissa. Kävimme serkkuni kanssa yhdessä
mustikassa mettässä, se on jääny mieleen.
Olen ollut uudessa uimahallissa, Loiskeessa,
uimassa. On tosi mukavaa käydä siellä yhteisessä vesijumpassa ja aion jatkaa siellä
käymistä. Kuntosali on myös yksi lempipaikoistani, pururadallakin tykkään käydä.
Somerolla on paljon hyviä ystäviä ja täällä
Toimintakeskuksessa on mukavat ohjaajat.
Ja ruoka on hyvää! Iris on opettanut mulle
nallentekoa, virkkaamista ja poppanoiden
tekemistä. Tykkään tehdä käsitöitä.
Anne Lehtonen

Yleisurheilua oon käyny kattomassa
Someron urheilukentällä. Itsekkin olen
kisannut meidän omissa kilpailuissa,
400m juoksun voitin. Pallonheitossa
kisasin myös. Lentopalloa seuraan
myös usein. Seiväskarnevaaleissa en
ole enää käynyt paikan päällä niin
kuin joskus, mutta televisiosta seuraan
niitä vieläkin.
Ensio Koskinen

4.

Olen muuttanut seitsemän kertaa Somerolla,
mutta täällä on hyvä.
Tykkään kovasti leipoa. Leivon täällä niin, että
en käytä ollenkaan vehnää. Silloin kaikki voivat
syödä. Valokuvaan tekemäni leivonnaiset, niin
ne säilyvät muistoina tallessa. Muutenkin
tykkään kuvata ja käyn Sisupartiossa, vaikka
ensin alkuun en halunnut. Kaverini Riitta sai
kuitenkin houkuteltua. On paistettu lettuja ja
makkaraa, juotu kahvia. Otan partiossakin
kuvia muistoksi. Kuvaan sellaista, mistä itse
tykkään. Se on mukavaa.
Anneli Koivula

Somerolla on kauniit maisemat, tykkään niistä.
Käydään kavereiden kanssa usein kävelyllä ja
ihastellaan maisemia. Minäkin harrastan käsitöitä ja tansseissa käyntiä. Musiikista pidän
myös. Vohvelikirjonta on yksi suosikkini. Olen
tehnyt pyyhkeitä, pannulappuja ja käsipyyhkeitä.
Ihana Somero-muisto on myös Helmen Anitan
järjestämä prinsessapäivä. Meitä oli neljä naista
ja ensin mentiin Helmeen. Siellä meidät meikattiin ja laitettiin prinsessoiksi. Syötiin prinsessaleivoksia ja Kyösti Mäkimattila tuli meidän
kanssa kahville. Kyösti lausui runoja ja lauloi,
antoi kukkiakin. Sitten kuljettiin isolla autolla
tanssimaan, olo oli kuin julkkiksella. Saatiin maljat kuohuvaa ja otettiin kuva ulkona. Oli kivaa!
Mari Palomäki
5.

Kävin juuri katsomassa Somero-opiston
näyttelyn. Tykkään muutenkin käydä kirjastossa ja katsoa myös näyttelyt. Kiipeän aina
raput ylös, se tekee hyvää. Kirjaston hissi on
siitä jännä, että pitää koko ajan painaa napista.
Omalla ajalla käyn myös museoissa. PikkuPappilan navetan vintillä on vanhoja työkaluja
nyt. Oli siellä vanha heinäharavakin, sellainen
kuin meillä oli joskus, kun ei ollut hevosta.
Kesätorilla käyn myös ja Suviheinäviikkojen
avajaiset käyn ainakin katsomassa. Siellä on
aina niitä esiintyjiä.

Loiskeessa on hyvä sauna ja hyvä matala allas. Mulla ei ole uimataitoa, niin syvässä altaassa vähän pelottaa. Havuharjussa oli hyvä uimaranta, nykyään siellä on se
kesäteatterikin. Siikjärven leireillä olen käynyt kastamassa, siellä on viileää vettä.
Kirkkojärvikin on ihan kiva, vaikka onkin vähän harmaa.
Me ollaan retkeilty pitkään yhdessä. Käydään retkellä Somerolla, ympäri maan ja
Euroopassakin ollaan oltu. Somerollakin on hienoja paikkoja. Someron kirkkokin on
hieno! Se on vielä vanhempi kuin Somero tai Suomi.
Sinikka Kalliola

Käyn Sisupartiossa, tämän kevään viimeinen
kerta oli juuri. Harrastan myös tanssia, Esakalliolle olen ainakin menossa tansseihin.
Olen kotoisin Kaskistosta, käyn siellä aina
kesäisin.
Mika Ahlfors
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Somerolla on hyvät ulkoilupaikat, tykkään
lenkkeillä aika paljon ja teen erilaisia lenkkejä.
Täällä riittää maastoa niihin. Kirjastossa käyn
ainakin kerran viikossa. Haen vähän erilaisia
kirjoja, leffoja tai musiikkia. Kesällä käyn aina
poistomyyntiviikolla.
Jukolassa käyn katselemassa uudet leffat
maailmalta. Dokumenttejakin kyllä katson:
ihmisistä, eläimistä, monenlaisia kun historia ja
taidekin kiinnostaa. Avara luonto ykköseltä on
yksi suosikki, urheilua seuraan myös. Jääkiekkoa, futista ja lentopalloa yleensä katselen.
Somerolla tykkään käydä myös kirppiksillä.
Löytöjäkin olen tehnyt. Kesätorilla ja torilla tulee
kesäisin käytyä. Kesätapahtumia on muutenkin
kivasti. Seiväskarnevaaleilla oon käynyt.
Olen hulluna musiikkiin! Esakalliollekin tulee
kesällä Matti ja Teppo sekä Jari Sillänpää!
Laura Länkä

Kun olin pieni, asuin Lauttasaaressa.
Kasvettuani isommaksi, muutimme
Somerolle. Asuimme isän ja äidin
kanssa Kirkonmäellä. Sieltä muutin
välillä Paimioon, mutta palasin
myöhemmin takaisin Somerolle. Nyt
Tuulentuvassa naapurissani asuu
paljon mukavia kavereita ja täällä
toimintakeskuksessa on myös paljon
kavereita. Somero on mukava paikka.
Marju Mäenpää
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Tervaskanto
Pihla-kodin pöydän ääreen, palvelutalo Tervaskannon kolmanteen
kerrokseen, on kerääntynyt toistakymmentä vanhusta Tervaskannon
ryhmäkodeista. On 12. toukokuuta 2017. Tämän pitkän pyödän ääressä
ollaan usein yhdessä: sen ympärillä jutellaan, ruokaillaan ja pelataankin.
Innokkaita bingon pelaajia löytyy useita.
Tiina Nikander tuntee asukkaat kuin omat taskunsa. Hän nostaa asukkaan
elämästä esiin pienen muistonmurusen ja kysyy: -Muistatko..? Samassa
koko tarina muistuu asukkaan mieleen. Toisten tarinoita kuunnellessa,
moni muisti sellaisia asioita, joita halusi itse kertoa seuraavana. -Minäkin
muistan sen... kuului usein.
Tälla porukalla tarinoita riittäisi niin, että niistä saisi kerättyä omankin
kirjasen. Ja muita elämän viisauksia. Miten erilaista elämä onkaan ollut
heidän nuoruudessaan. Meille monet itsestään selvät asiat olivat aivan
toista silloin.
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Muistan hyvin, kun Kertunsalossa pidettiin tansseja. Kun olin pikkanen tyttö, tehtiin pieniä kukkaisnippuja naapurintytön kanssa. Silloin, kun
oli tanssiminen kielletty hieman ennen sotia,
me tehtiin Kertunsaloon nuotio ja mentiin
piirileikkejä. Kun ei kerran saanut tanssia,
niin sitten leikittiin ja laulettiin.
Oletteko kuulleet Rautelan kummitustalosta?
Se oli se Heikkilän talo, kaikkein korkeimmalla
Kertunsalossa. Minäkin näin se kummituksen
varjon kulkevan seinää pitkin. Öljylampun
valossa sen näin. Ämpäri sillä oli kädessä ja
sellainen pitkä paita päällä kuin ennen
vanhaan oli tapana pitää.
Muistan, kun Somerolle tuli ensimmäinen auto. Se oli Suutelan Akun, sellanen kantti
kertaa kantti, Ford. Kaikkihan sitä ihmetteli. Ja silloin, kun polkupyörät tuli, niitä
alkuun vain talutettiin. Meni hetki, ennen kuin niillä opittiin ajamaan. Ensimmäisen
linja-autonkaan kyytiin ei ihmiset aluksi uskaltaneet. Oli laitettu hattuja ikkunoihin,
niin näytti siltä, että matkustajia oli.
Eila Allen

Nuorena poikana sota-aikaan olin vankikarkureiden kanssa paljon tekemisissä. Naapurissakin oli kaksi sotavankia. Kuljettiin paljon yhdessä, käytiin Somerolla tansseissa ja
elokuvissa. Kerran lähdin illalla ulos ja
menin Torkkomäen metsään. Äkkiä alkoi
kuulua kovaa rytinää, venäläinen kone tippui
metsään. Sitä konetta kävi paljon ihmiset
katselemassa.
Viljo Salakka
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Kummitustarina tuli mieleen minullakin. Jakkulantien varrella, Helsinkiin päin mentäessä, tielle
putosi aina oksa. Kävin siellä Jakkulassa
rippikoulua Pappilan renkituvalla. Se puu, josta
oksa tippui, oli vanha mänty, ei sitä varmaan
enää edes ole.
Olin aikoinaan Esakalliolla järkkärinä ja porukkaa
oli sinä iltana aivan kauheasti. Olin jo aikeissa
lähteä pois, mutta sitten tapasinkin naisen.
Tästä naisesta tuli myöhemmin avovaimoni.
Onneksi siis jäin hetkeksi.
Silloin kun muutettiin Pohjois-Suomesta takaisin
Somerolle, lapset olivat ihmeissään. Murre oli
heidän korviinsa niin erilaista entiseen
verrattuna, että lapset kysyivät: ”Puhutaanko
täällä vallan ruotsia?”
Olin aikoinaan Salkolassa siihen aikaan, kun siellä oli sotavankeja. Yhden kävin hakemassa hevosella Viuvalasta. Hän oli alun perin kotoisin Ukrainasta. Mies opetti minulle
venäläisen laulunkin, mutta harmi, että en muista sitä enää kokonaan. Minulle tuotiin
kerran rintamalta venäläinen haitarikin. Soitin sillä monet nurkkatanssit Salkolassa.
Mikko Leino

Kävin Saarentaan koulua. Ei voi sanoa, että olisi sota-aikana ollut leivästä pulaa.
Meitäkin oli toista kymmentä. Koulussa oli ruokana vaihtelevasti perunakeittoja ja
vellejä. Ihan hyvä se oli, että sai koulussa ruokaa, kun oli kotona niin monta suuta.
Nykyään on niin erilaiset ruoat. Isäni kävi teurastamassa sikoja, sai aina palkkioksi
lihaa myös kotiin tuotavaksi.
Muistan, kun oli 12-13 vanha ja kävin hakemassa kangasta. Oli tietty päivä, jolloin sai
hakea tietyn määrän kangasta. Poliisi sanoi, jo etten saisi kangasta, mutta pienellä
itkulla sain poliisit heltymään. Lopulta sain viedä kankaat mukanani.
Maija Hagelberg
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Olen syntynyt Maaniityn torpassa, se oli Suomen
suurin maalaistorppa. Siellä takakammarissa
minä synnyin. Oli pitkiä olkia, kaks maton
kappalaa oli ommeltu lakanaksi. Minulla oli
punainen tukka pienenä. Tein aika raskaita töitä,
kuokin turpeita ja kaivoin ojia. Isä ei tykännyt,
mutta tein silti. Hevosta olen ajanut kerran.
Ajatella, Lahden kartanossa olin piikana, tälläinen mettäkulman kakara ja herraskartanolla.
Polkupyörällä kuljettiin ennen kouluun. Kerran
meni ketjut, sitten oli käveltävä. Tallbergin kaupasta saatiin onneksi apua. Helposti ajettiin 3040km mennen tullen. Kouluun saatiin evääksi
limonaatipullo, jossa oli kuorittua maitoa. Kerran
tuli parille pojalle kiinaa maidosta. Sirpaleet ja
maidot oli pian pitkin maata. Pojat jäivät sinä
päivänä ilman eväitä, kun ei ollut mitään
kouluruokaa tarjolla.
Maaniityn kallio oli mieluinen paikka. Lapsena laskettiin siellä vesikelkalla. Alla kulki
hevostie, josta vietiin Åvikin sahalle puita. Kelkka oli lastattu täyteen kakaroita, kun me
laskettiin. Polvet oli välillä rekkaleina, meidän äiti sitten niitä aina paikkasi. Lapsena
leikittiin tervapataa, lattua ja piilosta. Lehmänkarvoista tehtiin joskus märin käsin
palloja. Jos oli lankaa, niin virkattiin siitä päällinen niihin.
Olin juuri edellisenä päivänä käynyt kaupassa, enkä meinannut millään jaksaa kotio. Oli
välillä istuttava ojalle. Seuraavana päivänä syntyivät kaksoseni. Ensin ei ollut kätilöä,
mutta onneksi Joensuulta tuli Lindroosin mamma avuksi. Yksi lapsi syntyi ja sitä siinä
ihmeteltiin, yhtäkkiä mamma sanoi, että kyllä sieltä ainakin toinen on vielä tulossa. Ja
tulikin. Varrottiin poikaa ja saatiinkin kaksi tyttöä. Molemmat täyttävät kyllä jo 70 vuotta.
Kahden pienen lapsen kanssa oli kyllä välillä työlästä. Paidanhelmoja otettiin vaipoiksi,
kun ei muuta ollut. Onneks muutkin toivat kangasta. Hellalla lämmitettiin vesi: ensin
pestiin lapset, sitten pyykki. Myöhemmin kävin Jaatilanjoessa pesemässä pyykit, ämpärit
pyöränsarvissa menin äkkiä, ennen kuin lapset heräisivät. Tytöt tekivät joskus pahojaankin. Kerran olivat löytäneet kermaämpärin. Siitä oli tarkoitus tehdä voita. Olivat ajaneet
sen ämpärin täyteen kauraryynejä. No eihän siitä enää voita saanut. Se taisi olla sotaajan loppua? Kerran toinen laittoi siskonsa uuniin. Hän potki ovea ja tuhka vain pöllysi,
kun vedin tyttöä ulos kylmästä uunista.
Meillä oli lammas, jolla oli pässipoikakaritsa. Naapurinpoika tuli käymään, mutta
äitinsä huusikin pian pojan kotiin. Pässi saatteli poikaa kotia kohti, pökkäsi aina
kumoon, kun poika katsoi taakseen.
Aune Hagelberg
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Aikoinaan käytiin joka sunnuntai surffaamassa.
Kaipaisen Leo opetti minua. Salkolanjärvellä oli
nuoriso ihmeissään! Käytiin laudoilla saaressa,
juotiin siellä kahvit ja saunottiin yhteissaunassa.
Salkolassa ja sen viereisellä järvellä oltiin
monesti pilkilläkin. Pientä ahventa tuli saaliiksi.
Tehtiin nuotio saareen, siinä kului päivä hienosti
talvisäässä. Harmi, etten enää pääse vesille, kun
toista jalkaa ei enää ole. Onneksi voi surffata
muistossa.

Taisin olla alakoulussa aika ilkikurinen. Opettajalla oli iso hame. Menin piiloon
opettajan hameen alle, se oli hyvä piilopaikka, mutta haisi vähän. Laskentonappulat
liimattiin kerran kiinni taululle. Ei saatukaan enää irti, kun piti mennä laskemaan. Olin
minä joskus kaksi tuntia syyttömänäkin nurkassa. Opettajan lellikki väitti, että tein
reiän toisen pulloon. Opettaja tietysti uskoi.
Tarmo Leppänen

12.

Sammalniitty
Pitkäjärvellä, Sammalniityn päiväkodissa, nautitaan täysillä auringosta
19. toukokuuta 2017. On kevään ensimmäisiä oikeasti lämpimiä päiviä.
Eskarilaisten mielestä on jo ihan kesäkeli ja he kyselevät kovasti lupaa
vähentää ulkovaatteita. Yksi pojista sanoo, että hän haluaisi olla pelkät
kengät jalassa. Hiekkalaatikolla on kuitenkin jääkausi, poikien leikeissä
nimittäin. – Kasvoikohan jääkaudella ruohoa, miettivät pojat kantaessaan
ruohoa hiekkalaatikkoon.
Kolmipyörä rullaa pihalla, sen renkaat rahisevat lämpöisellä asfaltilla:
–Yksi kerrallaan, muistuttaa Sanna Pohjaranta lapsia. Ulkoleikit ovat
täydessä vauhdissa, eikä ehdotus sisälle menemisestä ei houkuta lapsia.
Ollaan vielä tarinapajan verran ulkona.
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Mun lempipaikka Somerolla on mun oma
huone. Siellä on radio ja tietokone. Ja legoja yhdessä hyllyssä, lempisarjani on LegoNinja! Tykkään eniten legoista, sellaisista
pikku-legoista. Sitten siellä on yläsänky. Se
ei oo sellanen kerrossänky, vaan sellanen,
että vaan ylhäällä voi nukkua. Tykkään käydä uimassa uimahallissa. Kaksi viikkoa kävin
uimakoulua ja yhden kerran oon ollut kavereiden kanssa. Laskin liukumäkeä, se ei ollut
yhtään hurja. Siellä liukumäessä on sellaset
liikennevalot. Ne kertoo, kun saa mennä.
Mikael Lehtinen

Mäkin tykkään uimahallista. Siellä voi pelata
sählyä ja käydä uimassa. Mä käyn joka
sunnuntai siellä pelaamassa sählyä. Iso
liukumäki on kiva. Uimahallin lisäks on
sellanen saunamökki, jossa tykkään kans
käydä uimassa ja siellä voi syödäkin. Ollaan
siellä perheen kanssa, mut joskus käy
sukulaisiakin. Serkutkin on joskus siellä mun
kanssa, kun ne käy mammalla. Mamma asuu
ihan lähellä. Somerolla on talvella iso
pulkkamäki, siellä Tokmannin takana. Mä
lasken joka kerta ihan ylhäältä asti, ei se oo
ees jännä. Välillä tehdään hyppyreitä ja meen
niistä vauhdilla. Toivon, että se mäki olisi
vielä isompi, ihan pilviin asti!
Eetu Paija
14.

Leikkipuisto on mun lempipaikka täällä Somerolla, en kyllä tarkkaan muista, että missä
päin se on. Mun mielestä liukumäki on tosi kiva, ne on ehkä parhaita. Tykkään tosi hurjista
liukumäistä. Välillä me tehdään retkiä jonnekin, vaikka Muumimaailmaan. Olen käynyt siellä kerran, muumit on varmaan jo herännyt, kun on tällainen helle. Somerolla käytiin sellaisessa keinupuistossa. Siellä oli tosi monta keinua, kun käytiin siellä kavereiden kanssa.
Eetu Aksentjef

Mikael Lehtinen

Aleksi Mäki
Mä oon menny siitä isosta liukumäestä uimahallissa. Se on tosi pitkä ja se on kivointa
uimahallissa. Kyllä mä niistä muistakin altaista tykkään, mut en tykkää siitä altaasta, mikä
on tosi syvä. Kivointa liukumäessä on ne mutkat. Vauhti on kova ja kun menee selälteen,
niin saa vieläkin kovemmat vauhdit. Olen kerran kokeillut sitä, niin se toimi oikeesti.
15.

Kivointa Somerolla on Akustinpuisto! Se on
aika kiva paikka, kun siellä on sellanen
liukumäki, kiikkulauta ja siellä on keinut ja
muitakin juttuja. Tykkään niistä kaikista. Mä
käyn siellä perheen kanssa. Mun iskä on
tehnyt sitä Someron uutta uimahallia siellä
kirjaston lähellä, tykkään käydä myös siellä.
En ole koskaan ollut retkeilemässä, mutta
olisi kiva päästä. Menisin mieluusti jonnekin
Someron kalliolle ja ottaisin mukaan kaikki
kaverit. Ja eväät myös! Voitaisiin mennä
teltan kanssa, mutta meillä on kyllä aika
pieni teltta.
Joanna Kopra

Tykkään käydä kavereiden kanssa keilahallissa. Vihreä pallo on mun lempipallo.
Somerolla on monta kivaa uimarantaa.
En tiedä vielä, mutta ehkä menen tänäkin
kesänä uimaan, jos on lämmin. Käyn
urheilukentällä tiistaikisoissa. Kisaan
juoksussa ja joskus pallonheitossa, joskus keihäässä tai joskus pituushypyssä.
Pallonheitto on lempparini, kilpailijoita on
aika paljon. Urheilen kotonakin ja heitän
palloa. Joskus on kiva, kun saan tiistaikisoissa herkkua. Viimeks siskon kummitäti osti meille tikkarit. Se oli sellainen
jalkapallotikkari.
Riia Juselius
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Mun lempipaikka on Loiske. Tykkään käydä
ensin siellä kylmässä altaassa ja sit mennä
siihen kuumaan altaaseen. Liukumäki on
kanssa tosi kiva, oon mennyt siitä ihan yksinkin. Kenenkään ei tarvinnut ottaa alhaalla vastaan. Kivointa uimahallista on ainakin sukeltaminen. Sukellan aarteita pohjasta, sieltä niitä
löytyy. Mummon kanssa käyn välillä uimassa
myös. Somerolla on kiva leikkiä ketjuhippaa.
Ketjuhipassa on kaks hippaa ja ne kerää käsi
kädessä ketjuun niitä, ketkä jää kiinni. Ja sitten
lasketaan, kumpi käsi voitti. Baletissa on hyvä
paikka leikkiä ketjuhippaa. Se on tuolla Kirkonmäen koululla. Käyn joka torstai baletissa.
Musta tulee isona balettitanssija ja voisin tulla
tänne eskariin esiintymään ekaksi.
Noora Kurvinen
Mä tykkään keinuista. Mulla on kotona yks. Siinä
saa kovat vauhdit, varsinkin kovemmat vauhdit
kuin täällä! Mutta ihan hyvät keinut täälläkin on.
Kotona on hyvä keinu, kun sitä voi vaihtaa. Alkuun oli rengaskeinu, sitten hämähäkkikeinu. Mun
suosikki on sellainen rengaskeinu. Täällä on sellaiset lautakeinut vaan. Mummi asuu keskustassa, siellä on kiva käydä. Ja olisi kiva käydä useamminkin. Me kokataan yhdessä mummin kanssa. Mummi myös leipoo, se tekee pullaa. Välillä
leivotaan yhdessä. Mä ainakin tykkään pullasta!
Välillä käydään mummin kanssa taka- tai etupihalla. Mummi toi mut tänään eskariin. Uimahalli on
hieno. Uimahallissa on kiva lastenallas. Mä muuten yllän pohjaan asti siellä altaan perällä. Liukumäestä en ole vielä mennyt kertaakaan.
Kirjastossa on kans kivaa, tykkään kaikenlaisista kirjoista. En käy kirjastossa kovin usein,
mutta sitten, kun käyn niin on hauskaa. Kirjastoautossakin oon käyny. Lainaan sellaisen
kirjan, missä on tekstiä, koska mä harjoittelen lukemista. Mua ei jännitä mennä kouluun
syksyllä. Siellä pitää varmaan olla reppu mukana, tänään mulla ei ole reppua.
Kaapo Utriainen
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Somerolla on paljon kivaa. Mun
lempparipaikka on kaupat. Lidl on kiva.
Mummon koti on myös kiva, mut se on
Salossa. Harrastan Kirkonmäen koululla
balettia. Mun lemppari ulkoilupaikka on
meidän vaunualue Kökkö. Sinne voi kesällä
tulla ihmisiä vaunuilla yöksi, mut kyllä joskus
joku tulee talvellakin. Siellä on keinuja, on
kiva keinua. On kivaa, kun siellä on niitä
vaunuilijoita, joiden kanssa olen tutustunut,
niin olen saanut kivoja herkkuja ja
leikkikavereita. Viime kesänä yhden
vaunuilijan lapsi, tai ehkä lapsenlapsi, oli
tuonut sinne Pets-talon ja me saatiin leikkiä
sillä. Siellä on monta kaveria. Siellä on myös
lampi, jossa voi käydä kesällä uimassa. Me
mennään aina mönkkärillä sinne. Siellä on
lämmintä vettä ja vaunuilla olijatkin saa
käydä uimassa siinä lammessa.
Laura Kurvinen

Mä tykkään eniten jalkapallokentästä.
Tykkään jalkapallosta ja mun joukkueen
nimi on SoPa. Mun joukkueessa on tyttöjä
ja poikia. Odotan jo, että se alkaisi. En
muista, koska oli viimeksi, viime vuonna
varmaan? Olen mielummin pelaaja kuin
maalivanhti. Tykkään kans jääkiekosta,
pelaan sitä talvella. Meillä on jäähallissa
SoPan joukkue. Tykkään molemmista
lajeista yhtä paljon, tai ehkä vähän
enemmän jääkiekosta. Kivointa on pelata
kavereiden kanssa. Ratsastelu on kans
ihanaa. Ratsastan kotona tai sitten käyn
kesällä väillä ratsastusleirillä. Kotona mulla
on oma shetlanninponi, se on mustavalkoinen. Se on mun lempihevonen, mutta
meillä on myös yks toinen poni ja sitten on
isoja hevosia. Pupujakin on ja kissoja ja
koiria. Tykkään asua maalla.
Liisa Lehtonen
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