Minun Someroni –kilpailu, Matilda Mettovaara

Minun Someroni

– menneisyydessä ja tulevaisuudessa

23.8.1969
Hei! Mää olen Väinö ja mää asun Somerol. Mun perheesee kuuluu kolme
pikkuveljee, kaks pikkusiskoo ja äiti ja isä ja. Mun mummo ja vaari assuu samas
talos meitin kans. Meiti maatilal o lehmii, lampai, kanoi, kissoi kolme ja hevosii
kaks. Mää auta äitii ja issää maatila hoiros ja ruakin lampai ja kainoi ja. Mää
saan välil kans ajjaat meitin uurel Masseu Verkusonil ja auttaaat issää peltotöis.
Toine meiti hevosist o mu ja sen nimi o Rusko. Mää välil ratsastan sil meitin
sänkipellol. Mää käyn Kiiruun kouluu ja mää kulje koulumatkan yleensä kävelle,
talvisi potkukelkal tai hiihtämäl. Kesäl mää mene sen jälkee, ku mää ole
harventanu juurikaspellon päivän sarat, ni naapuri Matin kans kaloi
narraamaan Jaatilanjokkee. Toissa päivänä mää sain niin ison lahna, ettei isäkää
ollu simmost ennen nähny, vaikka sekin o kova kalastammaa. Mei tehrää talvisi,
ku o oikee kunnol tullu lunta, ni naapurin poikien kans mettää tavallisen iso
hyppyri ja siit me isi hypitää ja varotaa, ettei sukset katkee.

19.1.2017
Moi! Mä oon 11-vuotias Emilia Somerolta. Somero on tosi kiva, rauhallinen ja pieni
kaupunki. Asun keskustassa rivitalossa Äidin, Isän, pikkuveljen ja Rolle- koiramme
kanssa. Tykkään olla paljon kavereitten kanssa, hengataan yleensä monalla ja harrastan
lentopalloa ja partiota. Koulussa on kivaa ja meillä on tosi kiva luokka. Iltasin lenkitän
aina Rollen, meen lenttis treeneihin tai partioon ja yleensä teen läksyt. Käytiin kesällä
perheeni kanssa Espanjassa lomalla, uitiin merivedessä ja iskä koitti opettaa mua
surffaamaan, mut siit ei tullu kyl yhtään mitään. Mun lempivuodenaika on kesä, koska
sillon on ainaki iha semi lämmin. Talvella on kyllä ihan kiva aina lasketella tai luistella,
hiihdosta mä en tykkää.

18.10.2052
Hellou! Oon Adele Someron kylästä. Asutaan 15 kerroksisen talon kattohuoneistossa Äitin ja
iskän kanssa. Olen 14-vuotias ja muutimme perheeni kanssa Somerolle ehkä vuosi sitten, kun
isäni sai täältä töitä. Asuimme ennen Helsingissä, joten oli ihan kiva päästä vähän
rauhallisempaan paikkaan. Äitini joutuu matkustelemaan töistään ja välillä hän on jopa
kuukauden pois kotoa. Käyn koulua Turussa, kansainvälisessä koulussa, joten puhumme
koulussa aina englantia tai ruotsia. Minä opiskelen myös Saksaa. Meen kouluun aina ensin
bussilla ja sitten junalla, koulumatka kestää noin tunnin. Koulu alkaa klo 12 ja loppuu neljältä,
mutta me saamme aina aika paljon kotitehtäviä ja niiden tekemiseen menee yleensä n. yksi tai
kaks tuntii. Mä yritän päästä läksyjen jälkeen mennä kavereille tai syömään ulos. Mummoni
asuu Ruotsissa ja purjehdimme sinne aina kesäisin noin kahdeks kuukaudeksi.
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