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S

omero-Seuralla on hallinnassaan lukuisia arvokkaita historiallisia rakennuksia,
ja suurimmassa osassa on joko päre- tai
malkapuukatto. Vuoden 2019 keväällä
tehtiin talkoilla sekä päreitä että malkoja
kattojen kunnostusta varten, ja Torppamuseon
savusaunan katon malkapuut uusittiin syksyllä.
Kattojen säästämiseksi Torppamuseon pihapiiristä
kaadettiin syksyllä myös lukuisia koivuja, sillä
niiden lehdet pitävät katot kosteina.
Museorakennusten kunnossapitotyöt tehdään
talkoilla, ja Somero-Seuran onni onkin ahkera ja
osaava talkooporukka. Talkoita pidetään keväästä
alkaen aina tiistaisin, mutta sydänkesä lomaillaan.
Talkoista kerrotaan Somero-Seuran nettisivuilla
ja Facebookissa. Vuoden 2020 keväällä on taas
tarkoitus tehdä malkapuita, joilla uusitaan härkäpiahton katto. Kaikki toiminnasta kiinnostuneet
ovat tervetulleita mukaan!
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Menninkäisjahtia ja kiertokoulua
Torppamuseolla
Torppamuseota pidimme avoinna toukokuun
lopusta elokuun alkuun museoemäntien ja kesätyöntekijöiden voimin.
Keväällä museolla järjestettiin koululaisille
museopäivät. Torpassa toimi kahden päivän ajan
kiertokoulu, jonka opettajina olivat Olla-Riitta
Aarikka ja Mirja Honkanen. Lapset saivat yhden
tunnin aikana kokea millaista koulunkäynti oli
ennen, jolloin esimerkiksi kynsien ja käsien puhtaus tarkistettiin ja niiaus ja kumarrus kuuluivat
koulun arkeen.
Heinäkuussa lapset etsivät Torppamuseolla
menninkäisiä ja heidän kadonneita aarteitaan Essi
Heiskasen suunnittelemalla seikkailuradalla.
Heinäkuussa avoinna olivat myös Kultelan
Savenvalajamuseo, Aholan Perinnehuone, Pikku-Pappilan Peltotyökalumuseo sekä Kirkonmäen
Pitäjänmakasiinit. Kukin kohde oli avoinna pa-

Malkapuita kuorittiin
museon pihalla.

Rajatieteet kautta
aikain -näyttelyssä Ahti
Kukkonen, Pirkko Lehti, Tuomo Grönholm ja
Jukka Fonsell. Kuvasta
puuttuu niin ikään
näyttelyä rakentanut
Kari Järvinen.

Heinäkuussa lapset
etsivät Torppamuseolla
menninkäisiä ja heidän
kadonneita aarteitaan.
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rina päivänä Somero-Seuran kesätyöntekijöiden voimin.
Pitäjänmakasiinien esineistöä oli myös esillä Svenssonin
lähimmäispalvelukeskuksessa heinäkuussa.

Sydänystävä-kassin myyntituotto
Joensuun koulun TOP-luokalle

Somero-Seura lanseerasi vuonna 2018 Sydänystävä-kassin, jonka myyntituotto käytetään somerolaisten lasten ja
nuorten hyväksi.
Kasseja saatiin vuoden aikana myydyksi sen verran, että
ensimmäinen lahjoitus luovutettiin maaliskuussa Joensuun
koulun TOP-luokalle, jossa opiskelee 7 erityistä tukea tarvitsevaa oppilasta. Luokka käytti 300 euron lahjoitusvarat muun
muassa keväiseen luokkaretkeen Tammelan Lindabellaan,
minkä lisäksi jäi mahdollisuuksia muuhunkin mukavaan
ja tarpeelliseen.
Puheenjohtaja Marika Haapala ja muutama muu Somero-Seuran hallituksen jäsen poikkesi Joensuun koulun
TOP-luokkalaisten luona kahvilla, ja luovutti samalla myyntituoton luokalle.
Kiitos myös kaikille, jotka olette hankkineet Sydänystävä-kassin. Myynti jatkuu! Toivottavasti saamme kerättyä
vielä varoja muihinkin kohteisiin.

Rajatieteet ja uskomukset
esillä Kivimakasiinilla
Rajatieteet kautta aikojen -näyttelyn avajaisia vietettiin 28.
kesäkuuta Kiiruun kivimakasiinilla. Näyttelyssä päästiin
tutustumaan moniin salaperäisiin asioihin kuten ufoihin,
noituuteen, okkultismiin ja ennustamiseen. Näyttelyssä pääsi
kokeilemaan, miten onnistuu kaivon paikan katsominen
varvulla tai maasäteilyn tunnistaminen kuparityökalulla.
Rajatieteet oli Somero-Seuran kuudes ”kautta aikojen”
-näyttely. Näyttelyn kokosivat Somero-Seuran puuhamiehet
Ahti Kukkonen, Tuomo Grönholm, Jukka Fonsell ja Kari
Järvinen.

Tule mukaan Someron Joulun tekoon!

Loppuvuoden ahkeroimme Someron Joulun koostamisessa. Juttujen toimittamisessa ja kirjoittamisessa sekä kuvien
editoinnissa sekä mainosmyynnissä on paljon hommaa, ja
innostuneet henkilöt toivotamme ilolla tervetulleiksi avuksi
Someron Joulun toimitukseen. Ole siis yhteydessä, jos haluat
mukaan lehdentekoon.
Onneksi lehteen tuli taas suuri määrä hyviä juttuja. Toivomme, että taas ensi vuonnakin lsyntyy hienoja juttuja
somerolaisesta elämänmenosta, kulttuurista ja historiasta.
Somero-Seura kiittää lämpimästi kaikkia talkoisiin tai
muuhun toimintaan osallistuneita! 
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Sydänystävä-kassi on tehty vaatteiden valmistuksessa yli jääneestä tekstiilijätteestä

Somero-Seura ry:n
hallitus 2019
Kalle Alhoranta
Tuomo Grönholm
Marika Haapala
(puheenjohtaja)
Juha Heikkilä
Ari Kostamo
Ahti Kukkonen
Marja-Liisa Laaksonen
Olli Nuotio
Marja-Leena Vikman
Petri Siviranta (varajäsen)
Kimmo Talikka (varajäsen)
Somero-Seura ry on
Tapio Horilan aloitteesta
vuonna 1953 perustettu
kotiseutuyhdistys.Vuonna
2019 Somero-Seuralla
oli jäseniä 144.

