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Vahva yhteisöllisyys luo elämänlaatua Somerolla
Keskellä Turun, Tampereen ja
Helsingin muodostamaa kasvukolmiota sijaitseva Somero on
monella tapaa vireä kaupunki, joka erottautuu positiivisesti myös vahvalla yhteisöllisyydellään.
Tämä on yllättänyt myös Someron yrittäjäyhdistyksen puheenjohtajan, vasta viisi vuotta Somerolla asuneen Juha Wiskarin.
- Yhteisöllisyyden voima on
täällä valtava. Yrittäjät pitävät
yhteyttä toisiinsa ja esimerkiksi viime kesän kuivuuden aikana
maanviljelijät pitivät toisistaan
huolta, kun rehu alkoi loppua.
- Someron kaupungin ja yrittäjien välisessä yhteistyössäkin
1+1 on enemmän kuin 3. Kaupunki kuuntelee meitä, ja me
kuunnellaan kaupunkia. Yhteinen tavoite on kaupungin korkean palvelutason puolustaminen. Homma lähtee pienistä
konkreettisista askeleista, jonka takana avoin dialogi, Wiskari toteaa.
- On ilo toimia, kun vallalla
on sellainen asenne, ettei toimenpiteitä odoteta pelkästään
siltä toiselta osapuolelta, sanoo
myös Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen.
Esimerkiksi kaupungin tarjouskilpailuissa pärjääminen vaatii aktiivisuutta yrityspuoleltakin.
- Isojen hankintojen kohdalla se saattaa edellyttää sitä, että somerolaiset yritykset tekevät tarjouksia yhteen liittoutuneena. Uskon, että tässä päästään eteenpäin, kun kaupunki avaa hankintojaan enemmän
etukäteen.

Mitä paremmin paikkakunnan yritykset voivat, sitä paremmin myös kaupunki. Mutta yritysten täytyy itse huolehtia siitä kasvusta, kaupungin tehtävä
on poistaa kasvun esteitä, kaupunginjohtaja Sami Suikkanen
ja yrittäjien puheenjohtaja Juha
Wiskari toteavat yhtenä miehenä Uuno Syrjälän Raivaaja-patsaan äärellä.

Kaupungin kokonaisvaltaista
kehittämistä mietitään elinvoimatyöryhmässä, jossa ovat mukana yrittäjäjärjestöt, suuret yritykset ja yrityskummit. Tavoitteena on kaupungin strategian mukainen ”erinomainen ja notkja
Somero 2025”.

Työn ja yrittämisen
puitteet kunnossa
Meitä kiinnostaa aidosti, miten
yrityksillä täällä menee. Etsimme keinoja muun muassa yri-
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tysten työvoimatarpeen turvaamiseksi, Sami Suikkanen sanoo.
- Käynnissä on esimerkiksi
hanke Salon seudun koulutuskuntayhtymän ja paikallisten yritysten kanssa, jonka tavoitteena
on saada meidän nuoret näkemään jo koulutuspolulle lähtiessään, että heillä on edellytykset
myös työllistyä Somerolle.
Työpaikkoja Somerolla on
tarjolla hyvin monipuolisesti. Ei
pelkästään teollisuudessa, kuten vaikkapa toimitilojaan laa-

jentaneissa Jaatimetissa ja Arskametallissa, vaan esimerkiksi
tieto- ja palvelualoillakin. Muun
muassa 45 henkilön Säästöpankkipalveluiden palvelu- ja kehittämisyksikkökin toimii Somerolla.
Somerolla on lähdetty yritysten toiveesta kehittämään palvelua, jossa työn perässä Somerolle muuttavan puolisolle etsitään
työpaikka. Tämä yhdistetään yhteiseen rekrytointimarkkinointiin.
- Tarjoamme parhaat puitteet
hyvään elämään. Kaupungin
elinvoimaa turvaavat myös investoinnit korkeatasoisiin peruspalveluihin, Suikkanen sanoo.
Yrittämisen perusedellytykset
ovat Somerolla kunnossa. Yritystontteja löytyy Harjun teollisuusalueelta sekä Ruunalan alueelta aivan keskustan tuntumasta,
jossa on tontteja myös paljon tilaa vievän tavaran kaupalle.
- Pyrimme auttamaan tänne
sijoittuvia ja täällä toimivia yrityksiä kaikin tavoin. Koko organisaatiotamme kehitetään parhaillaan niin, että se palvelisi yrittäjiä parhaalla mahdollisella tavalla, Sami Suikkanen kertoo.

