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Läsnä

20 osallistujaa seuraavista yhteisöistä: Salon kaupunki, Viitannummen ja
Viitanlaakson asukasyhdistys, Koski as. kyläyhdistys, Perniön kirkonkyläyhdistys,
Salon kansalaisopisto, Muurlan kotiseutuyhdistys, Hämeen ammattikorkeakoulu,
Rikala-seura, Hajalan kyläyhdistys, Tieksmäki-Metola kyläyhdistys, Muurlan
kotiseutuyhdistys, Särkisalokotiyhdistys/Yhres-hanke, Särkisalon urheilijat,
Meripirtin kerho, Salon Muistiyhdistys/Muistikylä-projekti. Kts. erillinen
osallistujaluettelo.

1) Tapaamisen avaaminen
Kaupunginjohtaja Lauri Inna kertoi tunnelmiaan virkakautensa alkutaipaleelta. Monia paikkoja
Salossa on vielä käymättä, mutta vähitellen kaupunki on tulossa tutuksi. Talousarvioehdotus
on saatu valmiiksi ja se on suunnitellusti alijäämäinen. Tämän vuoden tilinpäätös näyttää
jäävän arvioitua paremmaksi, joten se helpottaa tilannetta. Elinkeinopoliittisesti valoa on
näkyvissä ja merkittäviä hankkeita on vireillä. salossa on positiivinen ilmapiiri ja uskoa
tulevaisuuteen.
Kaupunginjohtaja korosti kaupungin ja yhdistysten / asukkaiden välisen vuoropuhelun
merkittävyyttä ja sanoi olevansa iloinen tämän kaltaisista tapaamisista.
2) Muurlan kotiseutuyhdistyksen toiminta
Muurlan kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Hanna-Maija Saarimaa esitteli yhdistyksen
toimintaa. Esityksen päätteeksi käytiin keskustelua.
3) Viitannummen ja Viitanlaakson asukasyhdistyksen toiminta
Emilia Thomas ja Taina Nilsson kertoivat Viitannummen ja Viitanlaakson asukasyhdistyksen
toiminnasta. Esityksen jälkeen käytiin keskustelua.
4) Kansalaisopiston toiminta ympäri Saloa sekä yhteistyö yhdistysten kanssa
Kansalaisopiston rehtori Jukka Tamminen kertoi kansalaisopiston toiminnasta. Hän totesi
tekevänsä mielellään yhteistyötä kylien kanssa ja ottaa vastaan ehdotuksia koulutustarpeista.
esityksen jälkeen käytiin keskustelua.
5) Kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi: Innostu Salosta -nettiaivoriihen tulokset
Mika Mannervesi selosti kuntalaisille tehdyn kyselyn tuloksia. Hän selosti, että oikeastaan ei ole
kysymys kyselystä, vaan ideoinnista ja interventiosta kaupungin kehittämiseksi. Saatuja
vastauksia ja kannanottoja on tätä ennen selostettu yrittäjäyhdistysten tilaisuudessa.

Keskustelussa nousi esille erityisesti liikennepalvelut. Mannervesi kertoi, että kaupunki on
siirtynyt markkinaehtoisesta liikenteestä kaupungin järjestettävään liikenteeseen tavoitteena
palvelun paraneminen.
Todettiin lopuksi, keskeisintä, mitä kuntalaiset toivovat, on sujuva arki. Siihen olennaisesti
liittyvät kaupungin palvelut.
6) Esitykset paikallisdemokratiaviikon keskusteluillasta
Kyläasiamies Henrik Hausen kertoi paikallisdemokratiaviikon 19.10. pidetyn tilaisuuden
keskustelun teemoista:
1. Yhdistysten ja kaupungin johdon tapaamisista kehitetään tavoitteellisempia, pidetään taas
luetteloa esityksistä ja niiden edistymisestä ja ehkä voisi keksiä myös nasevampi nimi.
2. Esitetään, että kaupunki antaisi korotonta lainaa maaseudun kehittämishankkeiden
välirahoitukseen niille yhdistyksille, joilla ei ole tarvittavaa pesämunaa itsellään. Tämä
mahdollistaisi pienten ja uusien yhdistysten osallistuminen hanketoimintaan (lähinnä Leader).
3. Kaupungin tilojen pitäisi yleensä olla ilmaiseksi yhdistysten käytettävissä silloin kun niissä ei
ole opetusta tms. Pitäisi myös selkeyttää, kuka myöntää tiloja yhdistysten käyttöön.
4. Pieniä palveluja kylillä voisi nykyistä enemmän teettää yhdistyksillä pientä korvausta
vastaan. Joillakin yhdistyksillä on jo palvelusopimuksia nuorisoilloista, paikallismuseoista,
uimarannoista, tapahtumista, ja kulttuuritilaisuuksista, mutta myös ruohonleikkuut,
liputuspäivien liputukset jne. voisi teettää yhdistyksillä.
5. Kaupungin ja kylien yhteistyötä tonttimarkkinoinnissa voisi lisätä.
6. Kesäkiertueen tilaisuudet tarvitsisivat uudistumista ja jos mahdollista lisää tukea
kaupungilta.

7) Seuraava tapaaminen
Seuraava tapaaminen järjestetään tiistaina 19.12. klo 17–19.30 Vartsalan työväentalossa.
Kokouksen jälkeen havaittiin, että tapaaminen tulee siirtää toiseen ajankohtaan. Seuraavan
kokouksen ajankohta on alustavasti 12.12.2017 klo 17.00.
.

Muistion vakuudeksi
Irma Nieminen
Hallintojohtaja

