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Ehdotukset:
1. Minigolfrata
Ehdotan, että Taalintehtaalle rakennetaan minigolfrata.
2. Pungbölen siltaan valaistus
Saataisiin näyttävä sisääntulo saarelle. Ely tuskin haluaisi laittaa vastaan.
3. Täällä ollaan/Menneisyyden avaaminen - kulttuuriperintöhanke
Björkbodassa
Björkbodan vanha koulu saa uutta elämää Björkbodan kulttuurikeskuksen muodossa. Yhdessä
FC Bodan ja muiden mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa aiomme kehittää uuden
elävän arkiston, joka valottaa Björkbodan kylän menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta.
"Täällä ollaan" -hankkeen tarkoituksena on esitellä eri muodoissaan, miten Björkbodan kylä
on kehittynyt ja miten yhteisön eri ulottuvuudet - koulutus, urheilu ja teollisuus - ovat
vaikuttaneet sosiaaliseen ja teolliseen perintöön keskellä Kemiönsaarta.
Uusi elävä arkisto tuo meidät lähemmäs paikallisyhteisöä ja sitä, miten se on kehittynyt
koulun, urheilun ja työn kautta. Tämä toteutuu kyläläisten kanssa käytävien keskustelujen ja
historiallisten asiakirjojen avulla. Muistoja voidaan dokumentoida ääni- ja videomateriaalin
sekä esineiden kautta. Niistä muodostuu lopulta fyysinen arkisto, jota kartutetaan myös
näyttelyiden avulla (fyysisiä ja netissä olevia).
Hanke käynnistettäisiin yhteistyössä naapurien Kulturhuset Björkbodan ja FC Bodan kanssa.
FC Boda juhlii 30-vuotista taivaltaan jalkapalloseurana saarella vuonna 2022. Kulturhuset
Björkbodan näyttely voisi tarjota sekä digitaalisen että fyysisen esityksen, mukaan lukien
entisten ja nykyisten pelaajien nauhoituksia - kollektiivinen muistipankki. Hankesuunnitelmiin
sisältyy digitointikeskuksen perustaminen Kulturhusetiin.

Muistaminen on tapa ottaa mukaan kylän kaikki kerrokset, vanhemmat ja nuoremmat,
Björkbodassa syntyneet ja sinne muuttaneet. Muisteleminen ei ole vain taaksepäin katsomista,
vaan se myös yhdistää ihmisiä nykyhetkessä ja aktivoi – toivottavasti – niin kylän toimintaa
kuin sen tulevaisuutta.
Hankekumppanit:
Björkboda Kulturhus
FC Boda
Lukkomuseo
Sagalund
(kunta)
Kontakteja ja neuvonantajia
OpenGLAM
Abloy
Kimitoöns Båtcenter
4. Kuntorappuset Taalintehtaalle
Edellisessä kotipaikassa huomasin kuinka nopeasti niiden avulla saa kohotettua kuntoaan.
5. Talviuintipaikka Gammelbyn Solbadiin
Talviuintia harrastaa noin 700 000 suomalaista. Myös täällä Kemiönsaaressa on yhä enemmän
meitä, jotka olemme huomanneet kylmän meriuinnin tuomat terveysvaikutukset ja nautinnon.
Siksi talviuintipaikka Kemiön keskustan läheisyydessä, tarkemmin ottaen Gammelbyssä, olisi
erinomainen ajatus. Tarvitaan vain pumppu, joka pitää laiturin viereen tehtävän avannon auki,
sekä ulkovalaisin ja tila vaatteiden vaihtoa varten. Investointi ei ole suuri, mutta se tarjoaisi
mahdollisuuden nauttia kylmäuinnista lähiseudulla.

6. Taalintehtaan koirapuisto
Toiveena on, että koirapuisto saisi taloudellista apua kesätyöntekijöiden muodossa, jotka
hoitavat ruohonleikkuun kesäkuukausina, tai että hankitaan kertainvestointina ruohonleikkuri
sekä vaja, jossa voidaan säilyttää puiston kunnossapitotyökaluja. Koirapuisto on monelle
koiranomistajalle välttämättömyys ja erinomainen paikka sosiaaliselle kanssakäymiselle.
Koiraharrastus on vapaa-ajanharrastus, joka koskee erittäin monia ihmisiä. Taalintehtaalle
saamaamme koirapuistoa voidaan pitää hienona eleenä veneilijöitä ja muita vierailijoita
kohtaan.
7. Laavun rakentaminen Dansbergetille Stora ja Lilla Masugnsträsketin
väliin
Taalintehtaan keskustan tuntumassa sijaitsevilla kuntopoluilla ei ole laavua. Järvien väliin
rakennettava laavu palvelisi Taalintehtaan päiväkoteja, kouluja, yhdistyksiä ja ryhmiä. Lähin laavu
sijaitsee Senatsbergetillä, jonne on melko pitkä matka, jos on tarkoitus lähteä vain lyhyelle
retkelle. Lähempänä keskustaa ja helpommin kuljettavien polkujen varrella sijaitseva laavu
palvelisi myös ikääntyneitä ja henkilöitä, jotka eivät jaksa kävellä Senatsbergetille asti. Laavu
voitaisiin toteuttaa hankkeena ja talkootyöllä.
8. Kanootteja Masugnsträsket-järvelle
Masugnsträsketille tarvittaisiin kaksi kanoottia lisää, jotta jo olemassa olevista kanooteista
olisi enemmän hyötyä. Tällä hetkellä paikkoja on ainoastaan neljälle henkilölle. Kanootteja olisi
kiva voida käyttää leirejä ja muita tapahtumia järjestettäessä.
9. Rinnakkain poljettava pyörä
Rinnakkain poljettavalla pyörällä voi viedä pyöräajelulle henkilöitä, joilla on
tasapainovaikeuksia tai toimintarajoitteita. Pyörä voisi olla vuorotellen saaren
senioriasuntoloiden ja Kårkullan yksiköiden käytössä. Pyöräily yhdessä rinnakkain tuo sekä
iloa että liikuntaa ja parantaa samalla kehon toimintaa. Pyörä on sähköavusteinen.

10. Ulkokuntoilulaitteita Folkhälsanin uimarantaan
Ehdotan, että kunnan omistama Folkhälsanin uimaranta lisäisi monipuolisuutta lisäämällä
ulkokuntoilulaitteita alueelle. Tämä palvelisi uimarannan käyttäjiä, mutta myös pyöräreitin
käyttäjiä sekä kylän alueella lenkkeileviä.
11. Talviuintipaikka Lammalan laiturin luo
Talviuintipaikan perustaminen Västanfjärdissä sijaitsevan Lammalan laiturin luo. Jo tällä hetkellä
sinne menee tie perille, joka aurataan talvisin, ja siellä on pysäköintipaikka ja tievalaistus.
Sähköt on vedetty laiturin venevajaan. Laiturilla on jo tällä hetkellä kaksi pientä pukuhuonetta.
Kunnan huoltomiehen työtilat ovat vieressä, joten hän voisi huolehtia teknisistä laitteista ja
varmistaa, että avanto on merkitty varoitusnauhoilla. Hänen työtilansa vieressä on myös ulkowc.
12. Ulkokiipeilyteline Västanfjärdin kirjaston pihalle
Ulkokiipeilytelineen hankkiminen Västanfjärdin kirjaston piha-alueelle.
13. Kulttuuripolku Kärraan
Haluamme perustaa kulttuuripolun ja laittaa taideesineitä näkyville paikoille, jotta lisäisimme
motivaatiota kävellä Dragsfjärdin kirkon välissä, pitkin Dragsfjärdenin, yli "Bastukullenin",
uimarannan, Furulundin, Gloisin yli ja paluumatka Trollkullavägeniä pitkin.
14. Tynnyrisauna ja avantouintipaikka
Ekniemen Lomakylän rantaan yhteinen avantouintipaikka ja tynnyrisauna. Monessa
tapaamisessa kyläläisten kanssa aihe on tullut esille.
15. Jääkaruselli Västanfjärdenin jäälle
Ehdotan jääkarusellia, joka on halkaisijaltaan 100 metriä, v. 2023 viikot 7–9. Tarjolla olisi
talviohjelmaa pienille ja isoille niin jäällä kuin Kalkholmenissa. Ohjelma järjestetään kunnan ja
eri yhdistysten yhteistyönä.

16. Kukkaniityt
Perustetaan kukka- tai auringonkukkaniittyjä (kuten muutaman vuosi sitten), joista kuka
tahansa voi käydä poimimassa kukkia. Samalla autetaan pölyttäjiä.
17. Kuntoportaat tontille Nordsjön nro 322-538-1-119
Västanfjärdissä monet liikkuvat mielellään ulkona, erityisesti luonnossa. Portaat tulisivat lähelle
nuorisoseura VUF:n seurataloa, jossa on jo ennestään urheilukenttä, tenniskenttä, vaellusreitti
Jarlsgårdin jatulintarhaan ja rakenteilla oleva frisbeegolfkenttä. Paikka on kävelyetäisyydellä
Kalkholmenista, jossa sekä veneilijät että petankkia pelaavat eläkeläiset kuuluvat mahdolliseen
kohderyhmään, ja paikasta on myös yhtä pitkästi keskustaan (Knallis) ja 3 km Nivelaxin
kouluun. Pidän ehdotusta yhteiskunnallisena ja terveyttä edistävänä asiana niin seudun nuorille
kuin vanhemmillekin, ja tästä voi lisäksi muodostua yhteinen harrastus.
18. Kukkaruukuilla viihtyvyyttä ja silmäniloa
Ehdotuksella halutaan piristää Kemiön keskustan yleisilmettä. Hoidettu ympäristö lisää
viihtyvyyttä ja ilahduttaa niin nykyisiä kuin mahdollisia tulevia kuntalaisia. Toiveena ja
ajatuksena on saada värikkäitä ja näyttäviä kesäkukkia kunnan ulkona oleviin ruukkuihin,
erityisesti kunnantoimiston, sisääntulojen ja liikenneympyrän luo. Hankkeen kokonaisvastuu
olisi kunnan viheralueista vastaavilla.

