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Somerniemen kylätoimikunnan kokous
Kokous pidettiin 7.7.2021 klo 18-19.25 Somerniemen keramiikkastudiolla.

Kokouksen asialista;
Ei varsinaista asialistaa. Vapaamuotoista keskustelua.

Keskustelua hankkeista ja ideoista;
Näkyvyyden saaminen paikallisille tapahtumille; Kylillä tapahtuu kaikkea mielenkiintoista, mistä ei
välttämättä ole laajempaa tietoa, jos ja kun ilmoittaminen on esim. muistitiedon tai ilmoitustauluille
kiinnitettyjen lappujen varassa. Todettiin, että esim. alueen fb-ryhmiä ja muuta sosiaalista mediaa voitaisiin
laajemmin käyttää hyväksi näkyvyyden saamiseksi. Esim. Salkolan tori, kalastustapahtumat yms. voisivat
houkutella uutta yleisöä mukaan, jos niistä olisi paremmin tietoa.
Päätettiin järjestää la 21.8. ”avointen ovien” periaatteella kyläkierros, jossa olisi mahdollisuus kiertää
tutustumassa erilaisissa kohteissa ympäri Somerniemeä. Kohde voisi olla tuona päivänä haluamansa ajan
(esim. pari tuntia) auki, jolloin kiinnostuneet voisivat tulla vierailulle. Kohdetiedot kerätään yhteen ja
mainos/ ilmoitus kohteista julkaistaan ainakin sosiaalisen median kanavilla. Ilmoittautumisia ryhdytään
keräämään ja tapahtumaa viemään eteenpäin. Tällä hetkellä mukana ovat alustavasti;
-Juson talo (ikkunoiden kunnostusvinkkejä ja talon esittelyä)
-Huuva (verantakahvila/ kirppis)
-Pöökin torppa
-Somerniemen keramiikkastudio
-Hiidenlinna
Ruokapalvelua Lahnajärven kauppa-auton jäätyä kesätauolle on jääty kaipaamaan. Selvitellään olisiko
esimerkiksi Sirpa Kilpinen-Pusan kanssa yhteistyössä kehitettävissä ruokien ostamiseen paikallinen
vaihtoehto.
Markkinoinnin tärkeydestä käytiin runsaasti keskustelua. Luonteva suunta markkinoinnin lisäämiseen olisi
erityisesti pääkaupunkiseutu. Kaupungilla olisi tässä hyvä mahdollisuus markkinoinnin lisäämiseen kesätorin
yhteydessä olevan infon näkyvyyttä ja toimintaa tehostamalla. Keskusteltiin myös erityisen kylämessujen tai
tonttipäivän järjestämisestä, jolloin kaupunki voisi esitellä alueen omakoti- ja vapaa-ajantontteja
kiinnostuneille. (Heitettiin ilmaan myös idea, josko Somero joskus voisi hakea asuntomessuja tai vaikkapa
loma-asuntomessuja!)
Antero Laukkanen oli kysellyt ELY-keskukseltä lisätietoa, miksi Oinasjärventietä ei asfaltoida kokonaan
uusiksi. Sieltä oli vastattu, että Kiikalan puoleinen pää on tällä hetkellä hyvässä kunnossa ja runsaan
liikenteen takia (mm. tiilitehtaalle) osana kunnossapito-ohjelmaa. Sen takia keskitytään nyt vain tien
Oinasjärven puoleiseen erittäin huonokuntoiseen osaan. Valtion korjausrahaa tiehankkeisiin on kuulemma
vuodesta 2023 eteenpäin aiempaa enemmän saatavissa, joten sen suhteen kannattaa olla ”hereillä”.

Somerniemen kesätori kaipaa kipeästi lisää tekijöitä, jotta tapahtumaa pystytään jatkamaan. Anne
Pentikäiseen voi olla yhteydessä tässä asiassa.
Syksyllä olisi hyvä järjestää kokous, johon kutsuttaisiin mukaan kaupungin päättäjiä ja Somero-lehti.
Voitaisiin päättäjien kanssa keskustella yhdessä heidän näkemyksistään alueen kehittämiseen ja sen
mahdollisuuksiin liittyen.

Seuraava kokous
Keskiviikkona 21.7.2021 klo 17-19 Hiidenlinnassa. Tervetuloa!
Muistion laati,
Johanna Ristimäki
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