
Salon kaupunki  Muistio  Dnro 

Lähidemokratiatapaaminen 4/2019 

 

Aika 10.12.2019 klo 17–19.30 

Paikka Kaupungintalo, valtuustosali 

Läsnä 18 osallistujaa (osallistujaluettelo liitteenä), jotka edustivat seuraavia 11 yhteisöä: Salon kaupunki, 
Perniön kirkonkyläyhdistys, Leader Ykkösakseli, Muurlan kotiseutuyhdistys, Salon Hermanni-
seura, Salon luonnonmetsäsäätiö, Kulmalalähteen jätevesiosuuskunta, Rikala-seura, 
Särkisalokotiyhdistys/Yhres, Salon SYTY ry, Teijon alueen kyläyhdistys. 

 

1. Tapaamisen avaaminen ja tilannekatsaus 

Tapaamisen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja Lauri Inna avasi tilaisuuden. Hän tähdensi, että 
vaikka kyläasiamiestoiminta nyt loppuu, niin lähidemokratia on tärkeää ja tapaamisia tullaan 
jatkamaan tavalla tai toisella.   

Sitten hän siirtyikin jo talousaiheisiin ja kertoi, että vuosi on ollut täynnä myllerrystä ja 
epävarmuutta, muun muassa veroselvitykset ja tulorekisteri ovat tehneet talouden ennustamisen 
vaikeaksi. Salossa on kuitenkin hyvä infra ja kiinteistöissä on vähemmän ongelmia kuin monessa 
muussa kaupungissa.  

Kuitenkin velvoitteet ovat kasvaneet ja verotulot vähentyneet. Vaikka valtiolta tuleekin ensi 
vuonna lisää valtionosuusrahaa, niin jostakin pitää luopua. Hän viittasi samana iltana 
järjestettävään oppimisympäristöselvityksen julkistamiseen ja totesi, että Salon laaja alue tuo 
haasteita ja nyt tarvitaan ”rakenteellinen viilaus”. Kaupunkiin jää kuitenkin hyvä palvelutaso, 
”kaikki lakisääteiset palvelut turvataan”.  

Isoin väestökato on takana, kehitys on nyt tasaantunut ja työpaikkojen määrä on hyvässä kasvussa. 
Esimerkiksi akkutehdas ei saanut heti palkattua koko määrää työntekijöitä.  

”Tervetuloa Saloon, täällä on töitä” on nyt vihdoin totta. Suhdannetilanne on Salossa ollut pitkään 
positiivinen muun muassa matkailun, kaupan ja maatalouden kohdalla: 
(https://www.salo.fi/kaupunkijahallinto/strategiajatalous/raportit/) . 

Erityisesti nuorempia uusia asukkaita on vaikea houkutella ja syntyvyys laskee edelleen, mutta 
jossakin vaiheessa rajan on tultava vastaan, Inna arveli. ”Matkailu vetää ja haluankin haastaa kylät 
markkinoimaan itsensä asuinalueena sekä alueen työpaikkoja”. 

Keskustelua:  

- Laaja alue on myös vahvuus. Juuri erilaiset asumispaikat voivat houkutella uusia asukkaita. 
- Ilman laajaa aluetta meillä ei olisi Teijon kansallispuistoa ja kukoistava matkailusektoria eikä 

maataloutta ja paikallista elintarviketuotantoakaan. 
- Pelkät työpaikat eivät ole kääntäneet väestökehitystä, tarvitaan myös muita houkuttimia. 

2. Timo Korpinen: Salon vesi- ja viemäriosuuskunnat 

Salon maaseudun laajoja vesi- ja viemäriverkostoja on ollut mukana rakentamassa 1 500 salolaista, 
se on rakennettu pääosin itse ja siihen on satsattu yli 7 miljoonaa euroa. Se on ”ehkä suurin 
yhteisöllinen hanke tällä seudulla”.  

Lähtökohta on ekologinen: vedet ja jätevedet hoidetaan kestävästi. Osuuskuntarakenne on lisännyt 
myös yhteisöllisyyttä. Kuntaliitos oli tärkeä hankkeen taustatekijä, ilman sitä rajat ja erilaiset 
tulkinnat eri alueilla olisivat hidastaneet rakentamista, ehkä jopa estäneet. 

Muutin itse Perniöön vuonna 2005 ja pihaan tuli pian Kirsi Järvinen, joka keräsi nimiä 
vesijohtoadressiin. Se hyväksyttiin toteutettavaksi Perniössä, mutta liikelaitos Salon Vedestä 
sanottiin heti, että vaikka ehdotuksia on jo ennestäänkin, niin kunta itse tuskin koskaan rakentaa 

https://www.salo.fi/kaupunkijahallinto/strategiajatalous/raportit/


maaseudulle vesijohtoja ja viemäreitä. Silloin ruvettiin tutkimaan osuuskuntamahdollisuutta ja 
saatiin mukaan myös Salon seudun puhelin eli nykyinen Lounea laajakaistahankkeella.  

Osuuskunnissa tehtiin paljon talkoilla ja kustannukset pysyivät kurissa. Säästöjä saatiin, välillä myös 
riskillä, esimerkiksi suuntaporaukset rautatien alitse piti olla mahdottomia, mutta onnistuivat.  

”Osallistuin monien osuuskuntien perustamiseen eri alueilla ja pian saatiin mukaan myös muita 
salolaisia osuuskuntia”.  

Kaupunkikin lupasi kesäkuussa 2011 osallistua 25 % tuella osuuskuntien investointeihin, mutta 
vetäytyi kuitenkin pian. Toiminta-alueesta käytiin paljon keskustelua, se olisi tuonut 
maanomistajille velvollisuuden osallistua osuuskunnan vesi- ja viemärijohtoihin, mutta se kaatui. Se 
olisi lisännyt hankkeiden hyötyä, kun hanke olisi pannut koko alueen vesihuollon kerralla kuntoon, 
mutta ilmankin pärjättiin hyvin. 

Toinen vastoinkäyminen oli Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman vesi- ja viemärijohdon viivästyminen, 
kun Salon Vesi yllättäen lykkäsi viemärin rakentamista. Siitä tuli paljon lisäkustannuksia 
osuuskunnalle.  

Osuuskuntien rakentaminen on ollut menestystarina. Osuuskunnat ovat rakentaneet paljon 
halvemmalla kuin liikelaitokset tai osakeyhtiöt. Valitettavasti Salon Veden osuuskunnille 
epäedulliset taksat nostavat maksuja osuuskuntien alueilla maaseudulla. 

Keskustelua:  

- Kulmalähteen osuuskunnan puheenjohtaja kertoi myös vaikeuksista, kun kaupunki ei ottanut 
toiminnan itselleen luvatun aikataulun puitteissa. 

- Kiskon jätevesiyhteydestä keskusteltiin myös. 

3. Suvi Aarnio ja Sini Lundgrén: Kulttuuriasiain yksikön esittäytyminen 

Uudet kulttuurituottajat Suvi Aarnio ja Sini Lundgrén aloittivat työnsä heinäkuussa ja lokakuussa, 
joten vielä on ehditty lähinnä käymään läpi tehtäviä. Kuntien kulttuuritoimen tehtävistä he 
korostivat osallisuuden lisäämisen. Tämä tapahtuu muun muassa tukemalla yhdistyksiä sekä 
huolehtimalla taiteen ja kulttuurin saavutettavuudesta. Kulttuurilla on tärkeä merkitys myös Salon 
kaupungin vetovoiman rakentamisessa. 

Kylien ja kaupunginosien elinvoiman kannalta he näkevät tärkeäksi kulttuuriperinteen vaalimisen, 
mutta myös vapaa-ajan paikallisten palvelujen turvaamisen. Uutena mahdollisena toimintamuotona 
he mainitsivat Kotiseutuliiton Mestarit & kisällit -toiminnan: 
https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/hankkeet/mestarit-ja-kisallit/ 

Salon hienoista, omaleimaisista tapahtumista he mainitsivat muun muassa Raatalan Humpparallin 
ja Yön Kuusjoella. ”Otamme mielellämme vastaan kutsuja kyliin ja tarvittaessa autamme 
ideoinnissa ja markkinoinnissa”. 

Kulttuurituottajat toimivat työparina erilaisten tehtävien kanssa. Suvi Aarnio on toiminut viimeksi 
Taiteen edistämiskeskuksessa yhteisötaiteen läänintaiteilijana. Hän vastaa kaupungin yhteistyöstä 
kulttuuriyhdistysten kanssa. Sinillä painottuu enemmän lasten ja nuorten kulttuuri, mutta hänellä 
on kokemusta myös maahanmuuttajatyöstä ja kulttuuripolkujen suunnittelusta. Molempien 
työpaikka on kaupungintalolla. Yhteystiedot: Sini Lundgrén, kulttuurituottaja, puh. 044 778 4983, 
sini.lundgren@salo.fi, Suvi Aarnio, kulttuurituottaja, puh. 044 778 4982, suvi.aarnio@salo.fi  

Keskustelua: 

- Miten toimii uusi Kulttuurikumppanit? Vastaus: Keskustelu ja yhteistyö on lähtenyt hyvin 
käyntiin. Pöytäkirjat on luettavissa kaupungin kotisivuilla: 
https://www.salo.fi/vapaaaikajamatkailu/kulttuuri/kulttuurikumppanit/ 

- Kulttuuri Salossa on paljon yhdistysten varassa. Paljon saadaan aikaiseksi, mutta resurssit ovat 
edelleen vähäiset. Esimerkiksi Salon teatterin johtaja siirtyy Seinäjoelle, jossa on kaupungin 
oma teatteri ja ehkä paremmat resurssit. 

- Kiinnostusta yhteistyölle on! 
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4. Anna-Kristiina Korhonen: Talouskatsaus ja talousarvio 2020 alueiden kannalta 

Korhonen on toiminut nyt kohta vuoden talousjohtajana ja mikään helppo vuosi tämä ei ole ollut. 
”Tiukka talouslinja on edelleen tarpeen!” Alijäämää tulee tänä vuonna 18 miljoonaa euroa, uhkana 
on negatiivinen tase. Talouden on oltava tasapainossa vuonna 2022, muuten uhkaa 
kriisikuntamenettely, ja sitä emme halua. 

Kikyn jälkeen nostettiin kuntien palkkoja, tämä tuo meille lisäkuluja, Sote-uudistuksen 
lykkääntyminen tuo taloussuunnitteluun epävarmuutta. 

Ensi vuoden talousarvion yhteydessä on keskusteltu eniten kolmesta isosta asiasta: Salon Veden 
yhtiöittämisestä, oppimisympäristöselvityksestä ja organisaatiouudistuksesta. Salon Veden 
yhtiöittäminen perustellaan sillä, että myyntiarvo on huomattavasti korkeampi kuin nykyinen 
kirjanpitoarvo ja sitä kautta kaupungin tase vahvistuu ja kriisikuntakriteerien täyttymistä saadaan 
ainakin lykättyä. 

”Lainaa Salon kaupungilla on vähän, varsinkin konsernilainavertailussa lainamäärä asukasta 
kohden on huomattavasti alle maan keskitason”. Kaupungin investointien määrä on monta vuotta 
olleet todella alhaalla, investointeja lisätään nyt. 

Valtionosuuksiin on luvattu 8 miljoonan kasvu ensi vuodelle, mutta silti jää ongelma, että verotulot 
eivät kasva ja kulujen kasvu jatkuu.  

Oikoradan suunnitteluun on talousarviossa tehty vasta varaus, siihen käytettävä rahamäärä 
varmistuu vasta kuntien välisten neuvottelujen jälkeen. 

Ensi vuoden investoinneista alueille Korhonen mainitsi seuraavat: Perniön kirkonkylän koulu 3,0 
M€, Märynummen tilaratkaisut 2,2 M€, Ollikkalan päiväkoti 1,2 M€, Muurlan päiväkodin 
tilaratkaisut 1,0 M€, Muurlan koulun korjaus 0,5 M€. 

Keskustelua: - Teijolla olisi vetovoimaa asuinpaikkana, siellä on nyt työvoimapulaa ja alue on 
tunnettu ja maine hyvä. Koulun tulevaisuuden epävarmuus kuitenkin karkottaa lapsiperheitä. Myös 
hyvin yhteyksien varrella sijaitsevat Hajala, Märynummi ja Suomusjärvi ovat vetovoimaisia, 
kehitetään koko Saloa! 

- Ensimmäiset tiedot oppimisympäristöselvityksestä on juuri julkistettu. Uskomatonta, että juuri 
Teijon koulua halutaan nyt lopettaa. 

5. Eija-Riitta Hilska: Maakunnallinen yhteistyö MYR:n maaseutujaostossa 

Varsinais-Suomeen on maakuntaliiton yhteyteen Maakunnan yhteistyöryhmän MYR:n alaisuuteen 
perustettu kaksi uutta jaostoa: ilmasto- ja järjestöjaosto. Järjestöjaostosta sovittiin Varsinais-
Suomen järjestöyhteistyön tiekartta -ohjelman laatimisen yhteydessä. 

Salossa kokoonnuttiin pienellä porukalla ja todettiin, että olisi hyvä, että Salostakin olisi jäsen 
jaostossa. Varsinainen jäsen on nyt Eija-Riitta Hilska, joka edustaa Salon SYTYä ja varajäsen Tuula 
Lindgren Salon seudun romanit ry:stä. Puheenjohtajana toimii Tauno Linkoranta Varsinais-
Suomen kylät ry:stä. Tiekartta ja jaoston kokoonpano on tässä: http://bit.ly/jarjestojaosto  

Järjestöjaoston tärkein tehtävä on kunta-maakunta-järjestö -yhteistyön edistäminen. Yhteistyötä 
edistetään vuosittain marraskuussa kokoontuvassa järjestöfoorumissa, johon kaikki järjestöt ovat 
tervetulleita. Pidetään siis yhteyttä Eija-Riittaan ja huolehditaan siitä, että jatkossakin 
järjestöjaostossa on edustaja Salosta. https://www.salonsyty.fi/yhteystiedot 

 Kyläasiamiehen alustus ja loppukeskustelu jäivät väliin aikapulan takia. Katso kalvoja! 

6. Seuraava lähidemokratiatapaaminen.. 

..on sovittu pidettäväksi kaupungintalon valtuustosalissa tiistaina 3.3.2020 klo 17. 

Muistion vakuudeksi 

Henrik Hausen 

kyläasiamies 
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