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Läsnä
37 osallistujaa, jotka edustivat seuraavia yhteisöjä: Salon kaupunki, Mathildedalin
työväenyhdistys, Hajalan kyläyhdistys, Kuusjoki-seura, Ykkösakseli ry, Särkisalon pitäjäyhdistys SärFin,
Märynummen kyläyhdistys, Salon Hermanni-seura, Suomen kylät ry, Meripirtin kerho ry, Muurlan
kotiseutuyhdistys ry, Suomusjärvi-seura ry, Teijon alueen kyläyhdistys ry, Perniön kirkonkyläyhdistys ry,
Särkisalokotiyhdistys ry, Angelniemen kyläyhdistys ry, Kiikalan Kipinät ry, Osuuskunta Pro Perniö,
Perniönseudun lehti, Hajalan Martat ry, Rikala-seura ry.

1. Timo Korpinen: tervetuloa Perniön Kunnantalolle
Timo Korpinen kertoi Osuuskunta Pro Perniö:n edustajana Perniön Kunnantalon
tilanteesta. Kunnantalosta on tullut Perniön ”olohuone” ja paikallisen identiteetin
vahvistaja. Talossa on järjestetty Perniöstä kertovien uusien dokumenttielokuvien
esityksiä ja katsojia on ollut niin, että kaikki eivät ole mahtuneet mukaan.
Dokumenttielokuvat ovat osa kulttuurihanketta, Timo Korpinen kiitti erityisesti Andréa
Vannucchia, joka on ohjannut elokuvien tekijöitä. Seuraavaksi on vuorossa
Kekrimarkkinat 22.9.

2. Lauri Inna: kokouksen avaaminen ja ajankohtaiskatsaus
Kaupunginjohtaja Lauri Inna iloitsi siitä, että lähidemokratiatapaamisessa oli taas
paljon osallistujia. Hän kertoi keväällä valmistuneesta kaupungin strategiasta ja kävi
läpi kärkihankkeita. Saloa kehitetään sen mukaan osana Helsingin ja Turun välistä
kasvukäytävää.
Salon lähtökohdat ovat hyvät, vaikka kova kausi vielä painaa. Väestökehitys
kaupungissa ja koko Suomessa huolestuttaa, ja tämä tulee varmaan nousemaan
enemmän esille ensi keväänä eduskuntavaalikeskustelussa.
Tänä vuonna on jo vähennetty kaupungin menoja viime vuodesta. Vielä on
vähennystarpeita, mutta tulevaisuuden näkymät ovat kuitenkin jo paremmat.
Tulevina vuosina on tulossa isoja hankkeita: sairaalaremontti, kantatie 52:n oikaisu,
voimalaitos ja Metsäjaanun Clean Tech -keskittymä, tunnin juna jne.
Hän korosti, että myös omaa palveluverkkoa pitää vaalia ja mainitsi
terveyskeskusverkosto ja koulut. Oppimisympäristöistä saadaan lisätietoa ensi viikolla,
kun työryhmän suunnitelma julkaistaan. ”On hyvä, että eri vaihtoehtoja käydään läpi”.
Mutta esimerkiksi Märynummella tärkeintä on hyvä lopputulos, eikä
väliaikaisratkaisuihin pidä laittaa varoja. Hän puhui myös päätöksenteosta:
virkamiehet tuovat esityksiä pöytään, mutta luottamushenkilöt päättävät ja

virkamiehet sopeutuvat sitten siihen. Luottamushenkilöille pitää antaa tarpeeksi aikaa
päätöksentekoon. Tarkkoja päivämääriä päätöksenteossa ei voi antaa. Mutta sitten, kun
päätökset on tehty, niin niistä ei kannattaisi enää nipottaa.
Ja seuraavat kolme vuotta menee päähankkeiden kanssa, muita investointeja ja
suunnitelmia voidaan joutua odottamaan.
Keskustelussa kysyttiin, onko uusia yrityksiä tullut Saloon toiveiden mukaisesti. Inna
vastasi, että IOT-kampuksessa on nyt noin 70 yritystä ja uusien isojenkin yritysten
kanssa neuvotellaan.
Alustuksen lopuksi kaupunginjohtaja luovutti kukkakimpun Märynummen
kyläyhdistyksen edustajalle Riitta Niemiselle ja onnitteli Märynummen
kylää Varsinais-Suomen Vuoden kylä 2018 – nimityksestä. Tapaamisen
osallistujat yhtyivät onnitteluihin.

3. Aloitteet
Kyläasiamies Henrik Hausen kävi läpi edellisten tapaamisten aloitteet ja niiden
eteneminen.
Kisko-seuran aloite kulttuurimäärärajojen kasvattamisesta on sikäli edistynyt, että
kulttuurimäärärahoista keskustellaan nyt talousarvion laatimisen yhteydessä. Sen
sijaan kesäkiertueen määrärahat näyttävät jäävän tämän vuoden tasolle.
Kesäkiertueen kehittäminen jatkuu, siitä muun muassa järjestettiin yhteistyö- ja
tiedotuspalaveri 4.6.
Vihreiden opastaulujen päivittäminen etenee, Opastauluja on yhteensä noin 20,
pääosin vanhoissa kuntakeskuksissa. Asiasta ollaan yhteydessä paikkakunnan kylä- ja
kotiseutuyhdistyksiin. Niille lähetetään syyskuun aikana viesti, jossa on kuva
nykyisestä taulusta ja pyydetään ehdotuksia muutoksiin. Vastauksia toivotaan
lokakuussa. On myös hyvä, jos yhdistyksellä on tähän yksi yhteyshenkilö. Katso
tarkemmin dioista. Pääosin taulut pidetään entisillä paikoillaan ja entisen kokoisina.
Kansalaisopiston alueellinen yhteistyöryhmä kokoontui keväällä ja kutsutaan koolle
taas syksyllä.
Lähidemokratiatapaamisia kehitetään, muun muassa käydään jatkossa läpi aloitteet ja
niiden eteneminen näin tapaamisen alussa.
Hankkeiden väliaikaisrahoituksesta on keskusteltu, mutta asia ei ole edennyt.
Kaupungin tilojen maksuttomuus ja helpompi varaaminen on edennyt joidenkin tilojen
kohdalla, mutta asian tutkimista jatketaan.
Pienten palvelujen ostaminen yhdistyksiltä on joillakin paikoilla jatkunut ja
kaupunginjohtaja kehotti myös pieniä yrityksiä ja yhdistyksiä osallistumaan Salo
hankkii -tapahtumiin ja seuraamaan kaupungin hankintasivua:
http://www.salo.fi/kaupunkijahallinto/hankinnat/ .
Kaupungin ja kylien yhteistyö tonttien markkinoinnissa: voisi edelleen parantaa.
Uusia aloitteita tuli mm. Perniön kirkonkyläyhdistykseltä ja ne koskivat
terveyskeskusta, ala-astetta ja Kaukurintien liikenneturvallisuutta. Uusi suojatie on
alamäessä ja vaatisi lisäksi tärinäraidat tai töyssyn. Vaihtoehtona esitettiin
keskustelussa myös varoitusvaloa. Aloitteisiin palataan seuraavassa tapaamisessa.
Matildanjärven asukkailta tuli myös aloite. Sen mukaan järven tila on heikentynyt joka
johtuu muun muassa patojen väärästä käytöstä ja huonosta koordinoinnista, kun eri
omistajat säätävät eri patoja. Asukkaat toivovat kaupungin aktiivisempaa otetta asiassa.

Keskustelussa kävi ilmi, että Elyllä ja kyläläisillä saattaa olla eri näkemys humuksen
lähteestä. Kaupunki on sikäli ollut aktiivinen, että Patolammen padon kuntoa on
tutkittu kaupungin kustannuksella. Tähänkin palataan.
Keskustelussa tuli esille myös Perniön kirkonkylän Pesänlammen tilanne. Siinäkin
asukkaat toivoisivat kaupungin aktiivisempaa otetta. Asiasta on neuvoteltu vuosia mm.
Elyn kanssa, eikä asia ole juurikaan edennyt. Kirkonkyläyhdistys on raivannut lammen
ympäristöä, mutta pysyvämpää ratkaisua ei ole näkyvissä.

4. Märynummi – Varsinais-Suomen Vuoden kylä 2018, toiminnan esittely.
Riitta Nieminen, Antero Nurmi ja Anna-Mari Satuli
Kyläyhdistyksen edustajat esittelivät kylää ja sen toimintaa. Kylään on rakennettu 18väyläinen frisbeegolfrata joka on saanut paljon kiitosta. Rata vaati paljon talkootyötä ja
lisäksi saatiin siihen Leader-tukea. Riitta Nieminen kiitti myös kaupungin
virkamiehistön avusta ratahankkeen eri vaiheissa.
Aiemmin valmistuneet luontoreitit, valaistu hiihto-/kuntorata, kenttiä ja uimalaa
kyläyhdistys pitää yllä ja kehittää. Lähipalvelujen säilyttäminen on kyläyhdistykselle
tärkeä tavoite, ennen kaikkea koulu, päiväkoti ja esikoulu mutta myös kauppa,
nuorisotila, perhekahvila, kirjastoauto, jätepiste, kampaamo, paikallisliikenne ja
paloasema.
Alustuksen muita teemoja oli yhteistyö, historia, kylän identiteetti, luonto ja
tiedottaminen.

5. Satu Lehtinen: Kiikalan Kipinät – 20-vuotias kesäteatteri
Kipinöiden puheenjohtaja kertoi, että kesäteatteria on ollut joka kesä nyt 20 vuoden
ajan ja lisäksi yksi revyy talviaikaan ja muutamia teatterivierailuja.
Kun toimintaa pyöritetään pienellä porukalla, niin Lehtinen kaipaisi enemmän
yhteistyötä Kiikalan muiden yhdistysten kanssa.
Kesäteattereille ja yhdistyksille pitäisi saada lisää näkyvyyttä. Ideana oli esillä
kesäteattereiden yhteinen mainospaikka keskustassa.
Toiminnan rahoitukseen etsitään myös uusia ratkaisuja. Teatteri etsii nyt uutta
paikkaa. Ampumaradassa oli omat ongelmansa ja seurataloon ei mahdu kovin suurta
yleisöä kerralla.

6. Timo Alhoke: kaavoituksen ajankohtaiset asiat
Salon ajankohtaisista kaavoitusasioista kertoi kaavoitusinsinööri Timo Alhoke.
Lähtökohta on, että Salossa on paljon keskuksia ja paljon pieniä teitä.
Asemakaavoitettuja taajamia on 21 kpl. Melkein koko kaupungin laaja alue on asuttu.
Hajalan kyläkaavaluonnos on edennyt ja valituksia näyttää tulevan vähän, joten kaavaa
on mahdollista saada lainvoimaiseksi jo ensi vuoden alussa. Projekti on ollut hyvä,
kyläyhdistys ja maanomistajat ovat olleet aktiivisesti mukana prosessissa vaikka se on
venynyt. Mahdollisia uusia yritysalueita ajatellen käytiin läpi muutkin Salon
moottoritieliittymät. Yleiskaavoitustarpeita on myös Teijolla, Suomusjärvellä, Halikon
keskustan tuntumassa ja Salon keskustassa
Keskustan kaavan tavoitteena säilyttää hyvä kaupunkikuva realistisella
asukasennusteella. Helsingin ja Turun välinen nopea junayhteys työllistää jo

kaavoittajaa. Junayhteydellä on merkitystä, raideliikenne on viime vuosina kasvanut.
Nopea junayhteys on jo lainvoimaisessa maakuntakaavassa – Alhoke arvioi, että joko
uusi rata toteutuu sen mukaan tai sitten ei ollenkaan. Perniöntien kohdalla hän luottaa
siihen, että siitä tulee turvallisempi ja sujuvampi kuin nykyisellään.
Liikenneturvallisuudesta pitää olla valmis maksamaan.
Kaupunginjohtaja korosti, että hyvä keskusta palvelee koko aluetta. Se on varmasti
totta, kuten myös se, että ilman ympäröivää asutusta ei nykyisiä palveluja olisi
keskustassa.

7. Me miehet
Pekka Anttila Suomen kylät ry:stä kertoi Me miehet -hankkeesta. Hankkeessa
koulutetaan vertaisohjaajia miesten harrastusryhmille. Ryhmät eivät ole
keskusteluryhmiä, vaan ne muodostetaan käytännön tekemisen ympärille: joku
harrastus tai muu toiminta yhdistää. Ryhmien on tarkoitus olla pieniä, ohjaajia voisi
olla 1-2 ja jäseniä 5-8 ryhmää kohti. Aiheideoita on tullut monenmoisia klassisesta
parranajosta suomenhevosharrastukseen. Todennäköisesti ensimmäiset ryhmät
keskittyvät ulkoiluun, liikuntaan, ruuanlaittoon, kulttuuriin tai kalastukseen ohjaajien
ja jäsenten toiveiden mukaisesti. Koulutusta on jo saatu alkuun ja ohjaajia on
muutamia, mutta ryhmiä ei vielä ole lähtenyt käyntiin Salossa.
Yhdistykset voivat olla mukana toiminnassa muun muassa niin, että ryhmien
kokoontumiset on kylä- ja seurantaloissa tai että yhdistykset tarjoavat mielekkäitä
työtehtäviä ryhmien miehille. Joissakin tapauksissa ryhmissä voitaisiin tehdä niin
sanottua kuntouttavaa työtoimintaa, ainakin nyt hankkeen aikana hankevetäjien
ohjauksessa.

8. Seuraava tapaaminen
Kylähankkeen ajankohtaisille ja loppukeskustelulle ei jäänyt aikaa.
Seuraava lähidemokratiatapaaminen järjestetään tiistaina 27.11. Vartsalassa.

9. Tilaisuuden päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia rakentavasta keskustelusta ja päätti tilaisuuden klo
19.45.

Muistion vakuudeksi

Henrik Hausen
Kyläasiamies

