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Somerniemen kylätoimikunnan kokous
Kokous pidettiin Metsolassa 12.4.2022 klo 18-19.30.

Kokouksen asioita;

Saimme kokoukseen vieraaksi kehittämisasiantuntija Taina Sainion Jokivarsikumppaneista sekä
Varsinais-Suomen kylät ry:n kyläasiamies Tauno Linkorannan. Heidän kanssaan on tarkoitus
pohdittiin hankeprosesseja sekä sitä, olisiko joku meidän kehittämishankkeistamme sellainen,
johon voitaisiin lähteä hankerahoitusta hakemaan.
Kokouksen aluksi Paavo Aaltonen piti esityksen kylämme rakenteesta (monta hajallaan olevaa
kylää) ja kehittämisen tarpeista. Esimerkiksi potentiaaliseksi hankerahoituksen kohteeksi nostettiin
Pöökin torpan kotiseutumuseon siirtäminen torialueen läheisyyteen kokonaisuutta täydentämään,
jos vaan sopiva tontti ja rahoitus hankkeelle olisi saatavissa. (Nykyisin hieno kotiseutukohde jää
sijaintinsa takia hyödyntämättä ja sille voisi olla mahdollisuuksia päästä paremmin esiin uudessa
paikassa.) Tuotiin esiin, että erityisesti kaivataan asukkaiksi lapsiperheitä, jotta koulu- ja
päivähoitopalvelut säilyisivät ja jonkinlainen kyläpalveluyksikkö (kauppa, posti, neuvonta ym.) olisi
erityisesti alueen asukkaiden toiveena.
Leader Jokivarsikumppanien Taina Sainio kertoi, että tämän kauden osalta rahoitukset ovat
käytännössä jo menneet. Taina esitteli meille joitakin toteutuneita rahoitushankkeita menneeltä
kaudelta, josta huomasimme, että rahoitettavat hankkeet voivat olla todella monenlaisia. Tulevalle
rahoituskaudelle (2023-2027) kerätään vielä toiveita. Siihen on Jokivarsikumppanien nettisivuilla
olevien kyselyiden kautta mahdollista päästä vielä vaikuttamaan. Tähän mahdollisuuteen voi
jokainen tarttua oheisella sivustolla olevien kyselylinkkien kautta;
https://jokivarsi.fi/jokivarsikumppanit-kay-kohti-vuonna-2023-alkavaa-eun-uutta-ohjelmakautta-2/
Joka tapauksessa tulevan rahoituskauden painopistealueita tulevat olemaan yhteisöllisyys
ja ”vihreä kasvu” eli kestävän kehityksen huomioiminen. Lisäksi puhutaan ”älykkäistä kylistä” eli
hankkeista, joilla voidaan digitalisaation avulla lisätä yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä, jota etenkin
kylä-kaupunki-yritys akselilla pyritään lisäämään.
Rahoitettavat hankkeet voivat olla joko kehittämishankkeita tai investointihankkeita. Hankkeen
ensimmäinen vaihe on suunnittelu eli tehdään tarkka hankesuunnitelma. Tämän jälkeen hanke
viedään Hyrrä-järjestelmään. Hankkeen hyväksymisen jälkeen toteutus tehdään ohjeiden
mukaisesti raportoiden (kirjanpito, talkootunnit ym.). Lopuksi hankkeelle haetaan maksatus. Eli

käytännössä rahoitus pitää olla etukäteen(, mutta monesti kuntakin voi leader-hankkeissa toimia
takaajana, kunnes hanke maksatetaan lopullisesti rahoituksen kautta).
Keskustelimme paljon takavuosien suunnitellusta Ämyrin näkötornihankkeesta ja siitä, miksi se ei
aikanaan toteutunut. Totesimme siinäkin suunnitelmassa olleen paljon hyvää ja se voisi olla myös
yksi tulevaisuuden hankerahoituksella toteutettavista asioista, jos näin jossakin vaiheessa halutaan.
Ämyrin alueen suhteen nähtiin muutenkin paljon kehittämispotentiaalia ja yhteistyötä VPK:n
kanssa tarvitaan. Esimerkiksi ulkokuntoilulaitteiden hankkiminen voisi sekin olla leader-rahoituksen
kautta helposti järjestettävä hanke. Hankeideoita tuntuu olevan paljon, mutta priorisointi ja
valikointi onkin sitten haasteellisempi tehtävä. Tällä hetkellä odotamme vielä kaupungin
kylärahapäätöstä Oinasjärven grillikatosta koskevassa hankeasiassa.
Kyläasiamies Tauno Linkoranta (Varsinais-Suomen kylät ry.) kertoi puolestaan erilaisista kylien
kehittämistoimista. Menossa on Ykkösakselin leader-alueella ”Lumoavat kylät” -hanke, jonka
puitteissa kartoitetaan kylien veto- ja pitovoimaa. Monipaikkaisuus tulee lisääntyneen etätyön
ansiosta olemaan yhä varteenotettavampi keino asukashankintaa silmällä pitäen. Saaristossa on
monipaikkaisuuteen liittyen parhaillaan käynnissä Habitability -hanke, jossa analysoidaan alueen
houkuttelevuutta ja toisaalta palveluiden ja asumisen mahdollisuuksia käytettävyyden ja
saavutettavuuden kannalta. Lisäksi MTK:lla on käynnissä oma hankkeensa käyttämättä olevien
autiotalojen ja muiden kiinteistöjen saamiseksi käyttöön. Loimaalla on käynnissä ”kyläkummina”
toimiva Saviseura, joka koostuu pääkaupungissa asuvista entisistä loimaalaisista, jotka haluavat
sparrata ja kehittää alueen toimintaa.
Kylätoimikunta päätti ehdottaa Somerniemi-seuran liittämistä Varsinais-Suomen kylät ry:n
jäseneksi. Yhdistyksen tavoitteena on edistää kylien ja kuntien välistä yhteistyötä. Erityisesti
neuvoja on saatavissa koskien yhteisöllisten tilojen kehittämistä, matkailu-historia -hankkeita,
koulutuksia (esim. turvallisuus- ja lupakoulutukset) sekä yritysten ja kylien välisen yhteistyön
kehittämistä koskien. Kesäkuussa 11..6. on tulossa Avoimet kylät -tapahtuma, johon Somerniemikin
on osallistumassa. Paikallista asiantuntemusta ja yhteistyötä kaupungin suuntaan kehotettiin myös
rohkeasti hyödyntämään (Somero -taskussa sovellus/ Antti Leino ja kaupungin uusi
viestintäasiantuntija Anuliina Frantti on Suomen kylät -taustainen ja osaa varmasti olla avuksi).

Seuraava kokous
Seuraavaa kokous toukokuussa. Päivä ilmoitetaan lähempänä.
Muistion laati,
Johanna Ristimäki

