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Alueellinen lähidemokratia – miksi?
• Julkaisun ”Alueellista demokratiaa? Lähidemokratian
toimintamallit Suomen kunnissa”
(valtiovarainministeriö 2012, 210 sivua) pohjalta.
• Kuntaliitokset vähentäneet luottamushenkilöitä
valtuustoissa ja lautakunnissa.
• Kaikilla asukkailla oikeus lähipalveluihin ja toimivaan infrastruktuuriin.
Paikalliset asukkaat tuntevat alueen tarpeet hyvin.
• Paikallista elinvoimaa voidaan vahvistaa kukoistavan
kansalaisyhteiskunnan avulla.
• Aktiivista kuntalaisuutta opitaan vähitellen. Aktiivinen asukas on
kunnalle tärkeä voimavara – yksi tärkeimmistä.
• Osaamista voidaan
kehittää.
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Kehitys Salossa
• 10 kunnan liitos vuonna 2009, aluetoimikunnat.
• Aluetoimikunnista hyviä kokemuksia, tärkeitä mm.
Teijon kansallispuiston, vesiosuuskuntien yms.
laittamisessa liikkeelle.
• Järjestelmä koettiin kuitenkin raskaaksi ja lopetettiin 2012 lopussa.
• Tilalle yhdistysten ja kaupungin johdon väliset tapaamiset 4-6
kertaa vuodessa.
• Asukas-, kylä- ja kotiseutuyhdistyksille
isommat yleisavustukset
kuin muille yhdistyksille.
• Kylien Salo –hanke 2013-2014.
• Paikallisella yhteistyöllä
-hanke 2016-2018.

Kuva Ervelän pirtistä Perniöstä
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Kylästrategia 2014
 Menestystä paikallisen
osallistumisen kautta
 Paikallisidentiteetti,
lähidemokratia, osallisuus
 Yhdistystoiminnan pitää
uudistua
 Yhteistyö, pop up –
toiminta, hankerahoitus
 Yhdistyksillä ja niiden
tukemisella tärkeä osuus
lähidemokratian ja
osallisuuden edistämisessä

Vartsala: työväentalo,
leikkipuisto
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Kumppanuuspäivä 18.10.2017
Ministeri Anu Vehviläinen:
• Kumppanuus syvennettyä yhteistyötä,
molemmat osapuolet hyötyvät.
• Kuntaliitostilanteissa yhdistyksillä erityisen
suuri merkitys.
Professori emer. Briitta Koskiaho:
• Sote-järjestöjen toiminta muuttunut. Hyvinvointivaltiossa valtion
vasalleja, sitten uudistusten kirittäjiä, markkina-ajattelun voittokulku,
sosiaalinen markkinatoiminta.
• Nykyinen sosiaalipolitiikka ei ratkaise sosiaalista kysymystä.
Yksinkertaiset ongelmat osataan ratkaista (esim. polvileikkaus), mutta ei
monimutkaisia ns. ilkeitä ongelmia (syrjäytyminen, huumeiden käyttö,
ympäristöongelmat). Niissä valtio ja kunnat yksin voimattomia, tarvitaan
laajaa yhteistyötä.
• Kumppanuusidea: yhdessä saadaan enemmän aikaan.
• Esimerkiksi kilpailuttaminen/neuvottelukäytännöt: miten se tehdään.
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Kumppanuuspäivä 2
Susanna Kallamaa, Suomen yrittäjät:
• Miten turvata pienten yrittäjien mahdollisuudet?
• Voi olla, että nuorten yrittäjyysinnostus muuttaa
näkemyksiä rahasta ja vastuusta.
Paula Yliselä, Maaseudun sivistysliitto:
• Kumppanuuden tärkeä tavoite on osallisuuden lisääminen,
osallisuus tuo hyvinvointia. Paikallinen identiteetti ja kulttuuri
tärkeä osa hyvinvointia.
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Kumppanuuspäivä 3
Marko Palmgren, Lapin liiton verkostojohtaja:
• Esimerkki Pudasjärveltä: laskettu, että kunta säästää
350 000 – 500 000 euroa vuodessa erilaisilla yhteistyösopimuksilla
yhdistysten ja mikroyrittäjien kanssa.
Asko Peltola, Etelä-Pohjanmaan
maakuntajohtaja:
• Osuustoiminta ja keskinäisyys olisi edelleen
tarpeen edistää.
• Osa hankerahoista pitkäjännitteisempään
toimintaan.
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Esitykset
Keskusteluilta kaupungintalolla, 7 osallistujaa
eri kylistä + 2 sähköpostin kautta.
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).
Jatkuu..
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Esitykset ..jatkuu
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.
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Paikallisella yhteistyöllä
vahvempi Salo
• Henrik Hausen, kyläasiamies
•
•
•
•

Sähköposti: henrik.hausen@salo.fi
Puh. 044 778 7715
Blogi: http://kyliensalo.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/kyliensalo
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