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Minun Someroni
Ensimmäisen kerran tulin "bussilla Somerolle" eräänä syyskesän sunnuntaina 1962 Espoon
Kauklahdesta bussilastillisen marjaporukan kanssa puolukoita poimimaan tuonne
Somerniemelle tanssilavan läheisille harjuille!
Toisen kerran pistäydyin Somerolla 2000-luvun alkumetreillä tutustumassa Ylä-Savon
kuntien omistaman Savolinum Oy:n pellavan käsittely - yrityksen toimitusjohtajana
paikalliseen pellavan jatkojalostukseen.
Kolmannen kerran juhannuksena 2002 polkaisin pyörälläni ihan huvin vuoksi Forssan
Koijärven mökiltäni edestakaisin Somerolle sadan ajokilometrin verran hyräillen Mikko
Alatalon kipaletta "aurinko paistaa ja vettä sattaa... taitaa tulla kesä!"
Neljännen kerran tulin ihan tilattuna pelimannina soittamaan torille Suviheinäviikolle
heinäkuussa 2008 sekä "Savi palaa" tapahtumaankin, jotka johtivatkin myöhemmin
lopulliseen muuttooni Somerolle vakituiseksi asukkaaksi.
Viidennen kerran toin sitten vähäistä muuttokuormaani vappuna 2013 peräkärryssä
aamuyöstä neljän aikoihin, kun peura hyppäsi tielle vähän ennen Härkälän notkoja,
jolloin peuralta lähti henkikulta ja minulta lähti auton keula tuhannen nuuskan palasiksi.

Minun Someroni on ollut maailmaa enemmänkin nähneenä suvaitsevainen ja antoisa
pieni maalaiskaupunki, jonka kanta-asukkaat ovat ilmiselvästi iloisempia verrattuna
vaikkapa meihin jurrukkamaisiin savolaisiin, joita meitäkin näyttää täältä löytyvän ihan
"pilvin pimein!"
Olen tuntenut itseni täällä jopa ihan etuoikeutetuksi, positiivisesta palautteesta
ihmisten tahoilta tervetuloa toivotuksineen tänne "Satumaahan" muutettuani, mitä tämä
todellakin ulkopaikkakuntalaisen tänne saapuessa kiistämättä onkin.
Somerolaiset muusikot Mononen, Badding ja Mauri-Antero ovat tehneet Somerosta
kuuluisan aina maamme rajojen ulkopuolelle asti Tiisun jatkaessa nyt heidän työtään.
Minun silmissäni Somero on "musiikin mekka" vai pitäisikö sanoa ihan "Town town?"

Minun Somerollani tulevaisuudessa kulttuuri kukoistaa Oll Hollil` -tapahtumasta Savi
palaa –tapahtumaan, unohtamatta ainoatakaan muuta tapahtumaa. Somerniemen
kesätori säilyy ja jatkaa maanlaajuisesti kuuluisaa toimintaansa. Tanssipaikat vetävät
väkeä pitkienkin matkojen takaa ja itse Someron torille saadaan kauppiaat houkuteltua
takaisin.

Minun Someroni pysyy tulevaisuudessakin itsenäisenä yrittäjämyönteisenä
hallintokuntana kohtuullisine kuntaveroineen ja aktiivisine pienteollisuustonttien
kaavoituksineen, jota hallinnoi 2017 kuntavaaleilla valittava uusi valtuusto.
Minun Someroni on minulle ollut sekä Paratiisi että Satumaa, eikä minulla ole edes
mielessä välähtänyt, jotta lähtisin täältä pois muutoin kuin "jalat edellä", mikäli nyt joku
hurjapää ei ihan ajamalla ala ajaa minua "viimeiselle matkalle" ratin takaa "Globe
Rotteriksi" tuonne Pietarin pilviporteille?
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