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Aika

1.3.2018 klo 17.00-19.51

Paikka

Kaupungintalo, valtuustosali

Läsnä

31 osanottajaa, jotka edustivat seuraavia yhteisöjä: Muurlan
kotiseutuyhdistys, Kiskon kirkkojärven hoitoyhdistys, Märynummen
kyläyhdistys, Kisko-Seura, Salon Hermanni-seura, Perttelin
pohjoinen pvy, Särkisalokotiyhdistys, Särkisalokoti/Yhres, Eläkeliitto
Kiikalan yhdistys, MTK Kiikala, Särkisalon pitäjäyhdistys SärFin,
Perniön kirkonkyläyhdistys, Kuusjoki-seura, Hajalan kyläyhdistys,
Teijon alueen kyläyhdistys, Wartsalan kyläyhdistys, Suomusjärviseura ja Salon kaupunki

1. Tapaamisen avaaminen, ajankohtaiskatsaus
Kaupunginjohtaja Lauri Inna avasi tilaisuuden. Hän kertoi, että
helmikuun aikana on pidetty kolme strategiaan liittyvää
kuntalaistilaisuutta Perniössä, Suomusjärvellä ja kaupungintalolla.
Tavoitteena on ollut avoimuus ja myönteisyys. Tilaisuuksien jälkeen
saatiin myönteistä palautetta avoimuudesta ja tavasta kuulla
asukkaita. Strategia viedään valtuuston päätettäväksi 16.4.2018.
Kaupunginjohtaja selosti tiivistetysti strategian rakennetta.
Strategiassa korostuu se, että haluamme olla joka päivä parempi
kaupunki. Paljon on kehitettävää, mutta joka päivä tehdään asioita
paremmin.
Tavoitteena on valita strategisiksi kärkihankkeiksi sellaisia hankkeita,
joihin luottamushenkilöt ja henkilöstö sitoutuvat vahvasti.
Asukasluvun lasku on suurin haasteistamme. Hyvät näkymät ovat
kuitenkin sille, että Salo on tulevaisuudessakin kasvukeskus. Meillä
on tähän kaikki edellytykset, kunhan teemme oikeita ratkaisuja.
Näillä strategiapainotteisilla avaussanoilla kaupunginjohtaja toivotti
osallistujat tervetulleiksi.

2. Jaana Joutsen ja Marjut Koskinen: Kisko-Seuran toiminnan
esittely ja ensi kesän tapahtumat.
Jaana Joutsen ja Marjut Koskinen esittelivät Kisko Seuran laajaa
kulttuuritoimintaa, kotiseutumuseota ja tulevan kesän tapahtumia.
Terveisinä kaupungille esitettiin toivomus kulttuuriavustusten ja
Kisko-päivän tuen määrän kasvattamisesta, koska tapahtumien
järjestämispaikoilta edellytetään entistä suurempia vaatimuksia.
Viime kesän tapaturma Kiskossa nosti turvallisuushaasteet esille
(onneksi selvittiin naarmuilla).
Kaupungin tulisi informoida ja markkinoida paikallisia
matkailukohteita nykyistä paremmin. Esimerkkinä mainittiin
infotaulujen kehittäminen ja ajantasaisuus.
Keskustelun päätteeksi Lauri Inna ja Henrik Hausen totesivat, että
infotaulujen kehittäminen on vireillä kaupungin viestinnässä. Kaikkia
tauluja ei valitettavasti voida kuitenkin kerralla saattaa ajan tasalle.
Kotiseutuyhdistykseen otetaan yhteyttä, kun asia on ajankohtainen.
Pyritään toimittamaan infotaulujen uudistamista koskeva
työsuunnitelma tiedoksi yhdistysten ja kaupungin johdon tapaamisiin.
Hausen totesi, että kotiseutumuseoiden uudistamisesta on ollut
puhetta. Museoesineiden varaston hankinta on ollut myös
suunnitelmissa pitkään, mutta toteutusaikataulusta ei voida tässä
vaiheessa antaa lupauksia.

3. Perttelin Kurajoen ja Perttelin pohjoisen
pienviljelijäyhdistyksen toiminnan esittely
Mika Vesalainen, Sari Vesalainen Paula Hautamäki esittelivät Perttelin
Kurajoen ja Perttelin pohjoisen pienviljelijäyhdistyksen toimintaa ja
tapahtumia.
Todettiin keskustelun päätteeksi, että yhdistyksen toiminta on ollut
aktiivista, mutta ei kovin laajasti tunnettua. Nyt kuullun esittelyn
kautta saatiin yhdistyksen hyvää toimintaa laajempaankin
tietoisuuteen.

4. Salon ympäristötoimen esittely ja terveiset kylille
Ympäristönsuojelupäällikkö Pirkko Paranko esitteli kaupungin
ympäristösuojelutoimen toimintaa ja ajankohtaisia teemoja.

Paranko muistutti, että ympäristönsuojeluavustukset ovat haettavina
parastaikaa.
Lopuksi katsottiin Teijon kansallispuistoa kuvaava videoesitys.

5. Vaalien ennakkoäänestys- ja äänestyspaikat Ovatko oikeissa
paikoissa ja palveleeko äänestysbussi?
Vs. kaupunginlakimies Mikko Heiskanen selosti vaalien järjestämiseen
liittyviä käytännön toimia ja erityisesti ennakkoäänestysten
järjestämistä. Kartalla esiteltiin ennakkoäänestyspaikkojen
sijoittuminen. Kiinteiden paikkojen lisäksi käytössä on vaalibussi eli
liikkuva ennakkoäänestyspaikka. Sen reitit esiteltiin kartalla.
Palaute on käsitelty keskusvaalilautakunnassa ja se on ollut pääosin
positiivista.
Keskustelussa todettiin mm., että kyläyhdistys voisi olla apuna
äänestysbussin reittien suunnittelussa ja tiedottamisessa.
Tuotiin esille myös, että lehtitiedottaminen on tärkeä kanava etenkin
ikäihmisille. Nettitiedottaminen yksin ei riitä.
Bussin esteellisyyden osalta on kehitettävää. Kysyttiin, voiko äänestys
tapahtua bussin ulkopuolella. Ehdotettiin, että auton ulkopuolelle
tuotaisiin irtosermi äänestystapahtuman suojaksi.
Kotiäänestysmahdollisuus on henkilöllä, joka ei kykene pääsemään
äänestyspaikalle.
Heiskanen esitti vertailutietoa ennakkoäänestyspaikoista ja
vaalibusseista Salossa, Rovaniemellä, Seinäjoella, Mikkelissä ja
Kotkassa.
Oikeusministeriö maksaa kunnille valtiollisten vaalien järjestämisestä
asukasluvun perusteella. Salon saama korvaus oli n. 96 000 euroa.
Vaalien järjestämisessä otetaan huomioon myös kustannukset.
Äänestyspaikkoja ja vaalimainostelineitä sijoitettaessa otetaan
huomioon, onko alueella asiointia ja palveluita.

6. Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus

Kyläasiamies Henrik Hausen kävi läpi kylähankkeen ajankohtaisia
asioita:
-Avoimet kylät tapahtuma
-Kesä yhdessä Salossa –kiertue
-Tonttikampanja loppusuoralla
-Salon kylien asukasluvun kehitys osoittaa, että useassa kylässä
maaseudun väkiluku kasvaa
-Uusia työryhmiä seuraavissa teemoissa: monialaisten
palvelukeskusten suunnittelu, kansalaisopiston yhteistyöverkosto, Pro
Salon alakoulut
-Tapahtumia, mm Hyvää salossa –messut Kauppakeskus Linjurissa
19.5.
-Avustukset haettavana 28.3. saakka
-Kyläturvallisuuskoulutus Märynummella 14.3.
-Tulevaisuuden Hajala –ilta
-Kyläsuunnitelman päivittäminen Angelniemellä
-Kylätalojen kiinteistöveroprosentti on Salossa 0 %.
-Pitäjäkeskusten infotauluja uudistetaan vähitellen.
-Suomen kylät ry. suunnittelee yhdistysten jäsenrekisteriä. Yhteys
pikaisesti Henrik Hauseniin, jos asia kiinnostaa.

7. Loppukeskustelu
Todettiin että Salo on valtakunnallisessa mittakaavassa
väestönkasvun voittaja-alueita. Tonttikampanjassa tontteja on varattu
66 ja niitä on varattu eri puolilta Saloa. Hajalan alueelle on
kaavoitettu asuntoalueita, mutta tärkeää olisi saada sieltä tonttimaata
myyntiin.
Mikä on Tavolan alueen ja Märynummen kaavoitustilanne? Kaupunki
omistaa maata Märynummella.

Koska Hajalan kyläkaava valmistuu? Tämä liittyy kouluun ja
päiväkotiin olennaisesti. Päiväkotia koskeva yhteinen tilaisuus on
tulossa. Onko aidosti mahdollisuus osallistua suunnitteluun ? Kutsu on
esitetty lasten vanhemmille ja kyläyhdistyksen puheenjohtajalle. Onko
tilaisuus avoin kaikille?
Kaupunginjohtaja lupasi, että Hajalan kyläkaavan
valmistumisaikataulu selvitetään kaupunkikehityspalveluista.
Märynummen ja Hajalan kyläyhdistykset lupasivat tehdä aktiivista
tontti- ja asukasmarkkinointia.
Yhdistysten ongelmana on, että on vaikea saada puheenjohtajia ja
sihteereitä. Ehdotettiin pohdittavaksi, voidaanko kaupungin kautta
palkata työttömiä usean yhdistyksen yhteiseksi sihteereiksi. Henrik
Hausen lupasi selvittää tarvetta ja mahdollisuuksia kaupungin
työllisyyspalveluista.
Salossa kannattaisi hyödyntää sitä, että täältä on nopeat
kulkuyhteydet Helsinkiin ja monipuoliset asuinalueet. Lauri Inna
kertoi, että kaupungilla on käynnissä markkinointikampanja: ”Vaihda
kallis elämäsi rikkaampaan.”

8. Tilaisuuden päättäminen
Kaupunginjohtaja kiitti osallistujia ja päätti tilaisuuden.
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