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Läsnä
Osanottajia oli 23 ja ne edustivat seuraavia yhteisöjä: Kiskon Kirakan
kyläyhdistys, Salon Lukkarinmäkiseura, Märynummen kyläyhdistys, Suomusjärvi-seura,
Wartsalan kyläyhdistys, Perniön kirkonkyläyhdistys, Särkisalon urheilijat, Särkisalon
pitäjäyhdistys SärFin, Meripirtin kerho, Muurlan kotiseutuyhdistys, Tuohitun kyläyhdistys,
Tieksmäki-Metolan kyläyhdistys, Hajalan kyläyhdistys, Kiskon Kirkkojärven suojeluyhdistys,
Perniönseudun lehti, Suomusjärvi-seura, Pro Rantakivet, Koski as. kyläyhdistys ja Salon
kaupunki.

1. Tilaisuuden avaus

Kaupunginjohtaja Lauri Inna avasi tilaisuuden. Kaupungin tilanne on talouden osalta siedettävä ottaen
huomioon kuluneiden vuosien haasteet. Salon kaupungin on syytä pysyä Lounais-Suomen vahvassa
nousukehityksessä mukana. Salolla on edellytykset onnistumiseen ja eri puolilla Saloa on vireillä hyviä
ja merkittäviä hankkeita. Työpaikat lisääntyvät ja joillakin sektoreilla on työvoimapulaa.
Työllisyystilanne on parantunut vuoden aikana. Poismuutto on vähentynyt. Kasvuun tulee varautua, ja
kaupungin strategiaa valmistellaan kasvun suuntaan. Konkreettisia pitkän tähtäimen hankkeita on
vireillä myönteisen kehityksen varmistamiseksi. Esimerkkeinä mainittiin Salon sairaalan rooli
maakunnassa, tieverkon kehittäminen ml. Kantatie 52 jatko, teolliset hankkeet, jätteenpolttolaitos ja
muut teolliset hankkeet sekä tunnin juna –hanke.
Saloon on muuttanut tänä vuonna 1249 henkilöä. Salon luonto ja palvelut vaikuttavat olevan selkeä
vetovoimatekijä. Asumisessa profiloituminen ja Salon asema eteläisessä Suomessa on tärkeä
menestystekijä.
Strategiatyö etenee. Innostu Salosta –kyselyllä saatiin salolaisilta suuntaa kaupungin tulevaisuuteen.
Strategiatyön kantavana teemana on ”Joka päivä parempi kaupunki.” Yhteisöllisyys ja yhteinen
tekeminen ovat keskeisiä teemoja. Tammikuun aikana suunnittelu saatetaan loppuun. Tämän jälkeen
alkaa uuden strategian toteutus. Eri puolella kaupunkia tullaan järjestämään asukkaille strategiaa
koskevia keskustelutilaisuuksia.

2. Talouskatsaus
Talousjohtaja Seppo Juntti esitteli kaupunginvuoden 2018 talousarviota ja kuluvan vuoden
toteutumisarviota sekä investointien kohdentumista alueille.
Kuluva vuosi on sujunut talouden kannalta budjetoitua paremmin.

Juntti esitteli talousarvion ja investointisuunnitelman. Talousarviossa on varattu määrärahat nykyisille
palveluille. Yksittäisenä määrärahavaruksena mainittiin 45 000 euron varaus Särkisalokodin toiminnan
turvaamiseen.
Talous ei kuitenkaan ole tasapainossa, koska tulos on alijäämäinen.
Investointien taso on pieni kuntakokoon nähden. Lainamäärä on kuntakenttään verrattuna alhainen.
Käyttötalouden menoista suurin osa kuluu sosiaali- ja terveyspalveluihin ja seuraavaksi eniten
opetuspalveluihin.
Seppo Juntti kävi investointisuunnitelman läpi. Talousarvio perusteluineen löytyy kaupungin kotisivuilta.
Kysymyksiä ja vastauksia:
Onko talousarviossa määräahaa Hermannin koulun korjaamiseen. Vastaus: Sisäilmaremontteihin on
varattu määrärahaa.
Yksityisteitä ei ole otettu kaupungin hallintaan. Ylläpitokustannukset ovat karanneet käsistä. Mikä on
visio tämän asian osalta. Vastaus: Asiassa on käyty keskustelua mutta tänä syksynä ei ole tehty
yksittäisten teiden osalta ratkaisuja. Ensi vuodelle ei ole ollut talouden kannalta mahdollisuuksia
parantaa tilannetta.
Yhdistysavustusten ja kulttuuritapahtumien määrärahatilanne? Kyläasiamiehen vakanssille on jatkoa
talousarviossa ja kyläyhteistyötä jatketaan. Avustusten ja tapahtumien tuen osalta ei ole tehty
muutoksia talousarvioon.
Vapon vihermassahankkeen tilanne? Vastaus: Kaupunginjohtaja selvitti käytyjä keskusteluja.
Kysyttiin tilastoja asukasluvun kehityksestä alueellisesti. Vastattiin että lukuja voidaan selvittää. Henrik
Hausén lupasi toimittaa tilastotietoja.
Budjetista ei ole poistettu minkään palveluyksikön määrärahoja. Määrärahoja on varattu koulujen
muutostöihin ja kehittämiseen. Oppimisympäristön kehittämisessä selvitetään miten onnistutaan
toteuttamaan uusien opetussuunnitelmien mukaista opetusta. Digitalisaatio on haastava ja valtava työ.
Investoinnit liittyvät myös em. kehitystyöhön.
Maanhankintapolitiikka tulevaisuudessa? Maankäyttö on hankkimista, kaavoitusta, infran valmistelua,
tonttien vuokraamista ja myyntiä. Yksittäiset etuosto-oikeuden käyttämiseen ei voi ottaa kantaa. Yleinen
etu vaikuttaa asiaan. Etuosto-oikeuden käyttäminen on harvinaista ja sitä tehdään varsin harkitusti.
Tonttikampanjassa on varattu 35 tonttia.
Laajakaistastrategiasta keskusteltiin. Laajakaistan toteuttamisessa tulisi olla aktiivinen. Louneaan
kannattaa olla yhteydessä asiassa, jos kylillä on tarvetta laajakaistalle.
Kirjastoja tulisi kehittää digitaalisiksi. Esitettiin, että kirjastoissa voisi olla näyttöjä, joissa mm.
yhdistysten tiedotteita voisi olla näkyvissä.
Kaupunkitiedotteen ilmestymiskertoja on vähennetty viiteen kertaan vuodessa. Kaupunki on saanut
paljon palauteta siitä, että se ei markkinoi itseään ulospäin. Nyt on valittu painopisteeksi ulkoinen

viestintä ja markkinointi. Tästä saatiin palautetta, että kaupunkitiedotetta tulisi julkaista tiheämmin.
Yhdistysten tiedottamisen kannalta tiedote menettää merkityksen, jos sitä julkaistaan harvemmin.
Kuultiin että Kiskossa kyläläisillä on kehitteillä sähköisen tiedottamisen hanke.
3. Kiskon Kihakka kyläyhdistyksen toiminnan esittely
Robert Henriksson kertoi Kiskon Kihakka kyläyhdistyksen toiminnasta. Kiskon Kihakka kyläyhdistys ry on
vuodesta 1982 toiminut Kirkonkylä-Haapaniemi-Kajala alueiden kyläyhdistys.
Kaupungin kanssa on tehty 20 vuoden sopimus Järvelän tilan vuokraamisesta ja ylläpidosta. Nyt taloa on
remontoitu sisältä Leader-hankkeen ja talkootyön avulla. Ulkopintojen korjaus sekä paviljongin,
rantasaunan, venepaikkojen ja kanalarakennuksen parantaminen on aikataulutettu seuraaville vuosille.
Tiedotusta lisätään, omat kotisivut on tulossa, tavoitteena on Järvelän käyttöasteen nostaminen ja
yhteisöllisyyden lisääminen.
Yhdistys on satsannut paljon varainhankintaan: kuvakirjoja, seinäkalentereita ja vanhojen karttojen
painettuja kopioita on myyty tänä vuonna jo yli 6 000 eurolla. Yhdistys teettää myyntituotteet sitä
mukaa, kun niitä menee kaupaksi. Varastoja ei voi pitää, koska tarvitaan vahva kassa jolla hoidetaan
Leader-hankkeiden väliaikaisrahoitus.
Sekä Järvelän tila että koko Kiskon kirkonkylä hoidetaan muun muassa raivaamalla edelleen. Perusteet
tähän saadaan vanhoista valokuvista, joiden perusteella kylä on ollut avara. Arvokkaimmat puut
säilytetään, mutta umpeen kasvamista vältetään.

4. Viheraluetiimin toiminta keskustassa ja muilla alueilla, yhteistyö paikallistoimijoiden kanssa
Kaupunginpuutarhuri Tapio Järvinen kertoi kaupunkikehityslautakunnan alaisen viheraluetiimin
toiminnasta. Toiminnan kohteena on pääasiassa puistot, leikkipaikat, maisemanhoitoalueet ja
erityiskohteet.
Talousarviossa on varattu määrärahaa taajamien asuinympäristön kohentamiseen.
Asukasyhteistyötä on tehty yhdistysten kanssa. Molemman suuntaisen tiedon kulkemisen kannalta
yhteistyö on ollut erinomaista. Kyläyhdistysten viestillä on painoarvoa.
Yhteistyö voi olla alueiden hoitoa, investointi, tapahtuman valmistelua, hankeyhteistyötä. On myös
maksettu yhdistyksille alueiden kunnossapidosta esim. nurmikon leikkaamisesta.
Esimerkkinä mainittiin Matildedalin leikkipaikan suunnittelu yhteistyössä asukkaiden kanssa.
Hankkeissa voidaan antaa materiaaliapua, koneapua tai asiantuntija-apua.
Tapio Järviselle voi laittaa sähköpostia osoitteeseen tapio.jarvinen@salo.fi.

Kysyttiin liikennemerkeistä ja yksityisten kiinteistöjen siisteyden valvonnasta. Yleisten teiden
liikennemerkit kuuluvat valtiolle ja kaupungin osalta yhdyskuntateknisille palveluille,
(vikailmoitukset@salo.fi). Rakennusvalvontatoimisto valvoo yksityisten kiinteistöjen kuntoa ja siisteyttä.
Perniön kirkonkyläyhdistyksestä kerrottiin, että alueelle halutaan koirapuistoa ja kaupungilta luvattiin
suunnitteluapua hankkeeseen.
Hajalan jalkapallokenttä on ollut huonolla hoidolla. Mitä tulee tehdä kentän kehittämiseksi? Keskusteluun
tulee ottaa mukana myös liikuntapalvelut.
Viheraluepalvelut sai kiitosta työstään.
Yleisilmeeseen tulisi kiinnittää huomiota. Jos yhdistys ottaa yhteyttä, voidaan tulla yhteiselle
katselmukselle alueelle.

5. Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus
Kyläasiamies Henrik Hausen selosti kylästrategian luonnosta, joka valmistui 2014. Hausen esitteli kylien
asukaskehityksestä kertovia tilastoja, kasvavia alueita on sekä kaupungissa että maaseutualueilla.
Tonttikampanja on edennyt hyvin. Tavoite on saada kyläkaavat voimaan. Avoimuutta ja osallisuutta
korostetaan kylästrategiassa. Yhdistystoiminnan tulee uudistua ja pysyä mukana kehitystrendeissä.
Kylätalot on kartoitettu ja merkitty kartalle.
Yhdistysten tiedottamista on parannettu kotisivuja kehittämällä.
Vireillä on mm. verkostohanke, kansalaisopiston verkostohanke, vesistöhanke, kylätalopilotti, alakoulujen
vanhempainyhdistysten yhteistyö, Leader-hankkeiden neuvonta, kyläsuunnitelmien teko, kylätalojen
kehittämissuunnitelma, pitäjäkokoukset ja järjestöyhteistyö sote- ja maakuntauudistuksessa.
6. Seuraavan lähidemokratiatapaamisen ajankohta
Todettiin että vuoden 2018 puolella jatketaan tapaamisia ja tiedotetaan myöhemmin
ensimmäisen tapaamisen ajankohdasta.
7. Tilaisuuden päätös
Lopuksi kaupunginjohtaja kiitti esiintyjiä ja osallistujia illasta sekä toivotti kaikille rauhallista
joulun aikaa.
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