Somerniemen kylätoimikunnan 2. kokous
5.5.2021

Osallistujat
12 henkilöä

Somerniemen kylätoimikunnan etäkokous
Kokous pidettiin 5.5.2021 klo 18-19.20 Teams-ympäristössä.

Kokouksen asialista;
1) Katsaus erilaisiin kehittämisideoihin ja niiden tilanteeseen.
2) Keskustelua hankkeista, toiveista ja mahdollisuuksista.
3) Seuraavan kokouksen sopiminen.

Hanke-ideoiden katsaus/ kuulumisia
Luonto- ja liikuntahankkeet;
Ämyrin alue kärkenä on suunniteltu monenlaista liikuntaa palvelevaa. Kuntoportaat toteutunevat jollakin
aikataululla. Lisäksi alueelle toivotaan kuntoilulaitteita ja retkeilyyn sopivia patikointi-/ retkeilyreittejä (esim.
Salkolan/ Seeterin suuntaan tai läheisten järvien ympäristöön). Näkötorni olisi upea täydennys paikalle.
Alueen kehittämiseksi olisi jollakin porukalla hyvä istua alas maanomistajien kanssa ja yhdessä suunnitella, mitkä
toiminnot olisivat mahdollisia ja palvelisivat parhaiten alueen käyttöä. (Ämyrille ideoitu esim. moottoripyöräilijöiden
tapahtumaa, joka voisi tuoda eloa perinteisten lavatanssien lisäksi.)
Kauppapalvelut;
Lahnajärven kauppa-auto on saanut viikoittaisen pysäkkinsä Somerniemelle ja se on osoittaunut erittäin suosituksi
palveluksi. Selvitystyötä kesäkaupasta tai muista eri kaupan vaihtoehdoista pitää vielä jatkaa. Pohdittiin edelleen,
että tässä olisi hyvä hyödyntää synergiaetuja (esim. apteekin/ kirjastoauton/ postin tai muiden palvelujen
saatavuuteen kauppa-asioinnin oheen) ja siten lisätä kysyntää puolin ja toisin.
Kesätorin oheen toivottiin myös lapsille suunnattua ohjelmaa tai toimintaa.
Siirtolapuutarha;
Siirtolapuutarha-alueen muodostaminen Somerniemelle. Vaatii kaavoitus- ja rahoitusyhteistyötä kaupungin
suuntaan ja sopivan maa-alueen löytymisen hyvällä sijainnilla. Yhteistyötä teknisen toimen suuntaan kaivataan.

Keskustelua hankkeista;
Hankkeet ovat kaksitasoisia. On niitä, joita pystymme itse toteuttamaan ja sitten niitä, joiden toteutumiseen
vaaditaan kaupungin/ yritysten tai muun tahon panostusta ja osallisuutta. Tässä vaiheessa keskitymme edelleen
laajamittaiseen ideointiin. Karsimista ja ”järkevöittämistä” tapahtuu varmasti siinä vaiheessa, kun hankkeita tai
joitakin niistä lähdetään suunnittelemaan tarkemmin ja viemään eteenpäin.
Hankkeiden eteenpäin vieminen edellyttää tarpeiden kartoittamista ja priorisointia. Pitää arvioida, mitkä ovat ne
kehittämiskohteet, joihin ensiksi kannattaa tarttua ja panostaa. Kaupungin kehittämisasiantuntija Antti Leino toi
esiin erityisesti Somerniemen monipaikkaisuuden ja sen huomioimisen, miten hankkeet parhaiten palvelisivat sekä
vakituisia että vapaa-ajan asukkaita ja lisäisivät Somerniemen vetovoimaa. Pitääkin pohtia, mitä asioita

Somerniemelle erityisesti tarvitaan ja kenelle? Hankkeiden priorisoimiseksi tehdään gallup-tyyppinen kysely
facebook -ryhmään, jotta saadaan selvitettyä, mitkä asiat koetaan tärkeimmiksi kehittää.
Jos joku yllä mainituista hankkeista on sellainen, johon koet erityistä mielenkiintoa, ilmoittele tästä ryhmän
ylläpitäjille (Johanna Ristimäki/ Ari Korkiala). Pienemmässä ”tehonyrkissä” voimme maanomistajien, kaupan alan
ihmisten tms. kanssa istua alas pienemmällä porukalla ja viedä konkreettisemmin hankkeita edelleen eteenpäin.
Kuntavaaleja silmällä pitäen ollaan aktiivisia ehdokkaiden suuntaan. Salon Seudun Sanomien vaalijulkaisuun (29.5.)
on tekeillä teksti, jossa visioidaan Somerniemen tulevaisuuden mahdollisuuksia ja samalla haastetaan
kuntavaaliehdokkaita miettimään, miten he näkevät alueemme potentiaalin.

Seuraava kokous
Tiistaina 15.6.2021 klo 18 Somerniemen kesätorilla. (Mahdollisesti kahvitarjoilu.)
Muistion laati,
Johanna Ristimäki
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