Somerniemen kylätoimikunnan 1. kokous
5.4.2021

Osallistujat
16 henkilöä

Somerniemen kylätoimikunnan etäkokous
Kokous pidettiin 5.4.2021 klo 18-20 Teams-ympäristössä.

Kokouksen asialista;
1)
2)
3)
4)
5)

Lyhyet esittelyt kokouksessa mukanaolevista henkilöistä.
Katsaus erilaisiin kehittämisideoihin ja niiden tilanteeseen.
Leader-hankkeet ja rahoituksen hakemisen mahdollisuudet/ Paavo Aaltonen esittelee.
Keskustelua hankkeista, toiveista ja mahdollisuuksista.
Seuraavan kokouksen sopiminen.

Hanke-ideoiden katsaus
Somerniemi.fi -sivusto:
Sivustoa on nyt päivitetty. Sivuilta löytyy oma alasivunsa kylätoimikunnalle, lisäksi on koottu rekisteriä
paikallisista yrityksistä ja yhteisöistä. Sivustolla voidaan julkaista myös ajankohtaisia tapahtumatietoja.

Luonto- ja liikuntahankkeet;
Ämyrin alue kärkenä on suunniteltu monenlaista liikuntaa palvelevaa. Toiveena on kuntoportaiden lisäksi
saada alueelle kuntoilulaitteita ja retkeilyyn sopivia patikointireittejä (esim. Salkolan suuntaan tai läheisten
järvien ympäristöön). Maastopyöräilyreittiä on suunniteltu Somerniemeltä Someron keskustan suuntaan,
mutta toistaiseksi reitillä on yksi pihan poikki kulkeva kohta, jonka osalta pitää reititystä vielä miettiä.
Kaupunki on luvannut osallistua viitoitukseen tarvittaessa. Näkötornia on toivottu. Myös padel- tai
tenniskenttää tai frisbeegolf -rataa on toiveissa tuotu esiin.

Muun liikunnan ja kulkemisen helpottamiseksi on toivottu pyörätietä välille Jakkulan levähdysalue Oinasjärven koulu - Oinasjärven uimaranta. Tämä palvelisi myös Oinasjärveä kiertäviä kuntoilijoita ja
lisäisi koululaisten turvallisuutta merkittävästi.

Kauppapalvelut;
Selvitystyötä eri vaihtoehdoista pitää vielä jatkaa. (”Konttikauppa” -vaihtoehtoa on selvitelty, mutta
vuokraaminen vaatisi jo melko kattavan asiakaspohjan.) Vko 14 Lahnajärven kauppa-auton asioissa ollaan
yhteyksissä seuraavan kerran ja katsotaan, josko pysäkkiä Somerniemelle saataisiin. Kauppa-auto myy
mm. leivonnaisia ja valmisruoka-annoksia, joita voi myös pakastaa eli se ei ole varsinainen myymäläauto.
Tässä tarkemmin; https://www.visitlahnajarvi.fi/kauppa-auto

Siirtolapuutarha;
Siirtolapuutarha-alueen muodostaminen Somerniemelle. Vaatii kaavoitus- ja rahoitusyhteistyötä
kaupungin suuntaan ja sopivan maa-alueen löytymisen hyvällä sijainnilla. (Alustavaa keskustelua jo
käyty.)

Budjetti
Budjettia hankkeisiin ei ole seuran puolesta. Leader-hankkeissa rahoitus tulee jälkipainotteisena, mutta
hyvin valmistellulle hankkeelle on mahdollista hakea kaupungin takaamaa lainoitusta, joka sitten
maksetaan takaisin hankerahan maksatuksen yhteydessä. Edellyttää perusteellisen hankevalmistelun,
mutta tätä kautta on mahdollista kattaa suuri osa hankkeen kokonaiskustannuksista.

Keskustelua hankkeista;
•

•

•

•
•

Olennaista on arvioida, miten hanke lisää sekä somerniemeläisten että kesäasukkaiden veto-, pitoja lumovoimaa – silloin kerrannaisvaikutus on suurempi ja hanke vaikuttavampi. Luonnon puhtaus
ja vesistöt (mm. Halkjärvellä menossa elvytystoimenpiteet) sekä peruspalvelut ovat tärkeitä
vetovoimatekijöitä.
Hankkeissa kannattaa ajatella synergia-etuja; meillä on Somerniemellä monta vetovoimaista
kohdetta, joita kannattaa yhdistää meneillä oleviin kehityssuunnitelmiin niin, että hyötyä saataisiin
puolin ja toisin. Esiin tuotiin mm. Hiidenlinna, Somerniemen kesätori, Ämyri, Somura,
musiikkiteatteri. Unohtamatta tietenkään Someron kirjastoa, Helmeä ym. yrityksiä.
Sami Uotila tiedusteli, olisiko tarvetta tai käyttöä kesäaikaan buffet-lounaan tai ”ruokaa ovelle” tyyppiselle palvelulle? Samoin pohdittiin saisiko kesätorin yhteyteen lapsille
pientä ”aktiviteettialuetta”, jos tilaa jostain kohtaa sille luontevasti löytyisi. Kysyntää
kotieläinpihallekin saattaisi olla.
Siirtolapuutarha-alueen kehittämiseen ratkaisevaa on sopivan paikan löytyminen. Iso hanke, mutta
toteutuessaan toisi varmasti alueelle paljon hyviä kerrannaisvaikutuksia.
Haudutellaan ja kehitellään hankkeita edelleen. Näitä saa jokainen myös omalla tahollaan edistää.
Olkaa rohkeasti yhteyksissä! Pohdittavaksi pitää ottaa, mikä erityisesti olisi sellainen hanke, joka
toisi lisäarvoa alueelle, olisi asukaslähtöinen ja palvelisi laajasti kaikkia. Eli mihin olisi järkevintä
erityisesti kohdentaa voimavaroja suunnitteluun ja toteutukseen.

Lisätietoa;
Leader-hankkeista esitelmöity diakokonaisuus on ladattavissa seuraavasta osoitteesta;

Seuraava kokous
Keskiviikkona 5.5.2021 klo 18 Teams-yhteydellä.

Pöytäkirjan laati,
Johanna Ristimäki
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