
Salon kaupunki  Muistio  Dnro 

Lähidemokratiatapaaminen 3/2019 

 

Aika 18.9.2019 klo 18–20.30 

Paikka Teijon koulu 

Läsnä 33 osallistujaa (osallistujaluettelo liitteenä), jotka edustivat seuraavia 18 yhteisöä: Salon kaupunki ja 
valtuusto, Teijon alueen kyläyhdistys, Kiskon Karjalaseura, Suomen Kylät ry, 
Särkisalokotiyhdistys/Yhres-toiminta, Rikala-seura, Muurlan kotiseutuyhdistys, Kotaladon 
kyläyhdistys, Hajalan kyläyhdistys, Suomusjärvi, Kuusjoki-seura, Suomusjärvi-seura, Yrityssalo oy, 
Perniön kirkonkyläyhdistys, Ykkösakseli ry, Visit Finland/Rent A Finn, Varsinais-Suomen kylät ry. 

 

1. Tervetuloa Teijolle! 

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Marja-Sisko Ranta toivotti osallistujat tervetulleiksi Varsinais-
Suomen vanhimpaan kouluun.  

Illan tarjoilut ja yrityksensä Kakku-Ruhtinatar esittelivät yrittäjä Riikka Ehnqvist ja kaksi 
harjoittelijaa, Noora ja Inka Mäntymäki. Teijon alueen Vilniemessä toimiva leipomo-kahvila on 
käynnistynyt hyvin. ”Alueella on hyvä yrittää, yrityksen perustaminen tänne ei kaduta yhtään”. 
https://www.kakkuruhtinatar.fi/ 

 

2. Tapaamisen avaaminen ja tilannekatsaus 

Tapaamisen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja Lauri Inna avasi tilaisuuden ja totesi jo alkuun, että 
”Teijosta on tullut jo ilmiö”. Hän kertoi kahdesta tapaamisesta ministerin ja Helsingin sanomien 
toimittajan kanssa, joissa suitsutettiin Teijon saamaa mainetta. Kaupunginjohtaja totesi, että myös 
muiden kylien profiilia varmasti yhdessä saadaan nousuun, niin hienoa toimintaa ja hienoja 
kohteita niissä on. 

Kuntatalouden tilanne on Innan mukaan ”kurja, vaikea ja epäselvä”. Muun muassa  Pyritään 
kuitenkin pitämään hyvää henkeä ja tulevaisuuden uskoa yllä, siihenkin on perusteet. 
Työpaikkakehitys näyttää valoisalta, Inna mainitsi akkutehtaan käynnistymisen ja matkailun 
kehittymisen. Myös yhteisöjen rakentama ohjelma ja näkyvyys saivat Innalta kiitosta: Taiteiden yä, 
kylätapahtumat, kesäteatterit jne. 

 

3. Teijon alueen kyläyhdistys ry 

Teijon alueen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Marja-Sisko Ranta kertoi kyläyhdistyksen laajasta 
toiminnasta.  

Kyläyhdistys on perustettu vuonna 1997 ja kyläsauna oli kyläyhdistyksen ensimmäinen 
toimintakohde. Se lämpiää edelleen kolme iltaa viikossa ja houkuttelee kyläläisten lisäksi myös 
matkailijoita. Toiminta laajeni ja mukaan tuli maisemahankkeita, kyläpaja, keramiikkapaja, 
uimarantojen ylläpitoa ja paljon muuta. 

Tämän kesän eniten työllistäviä hankkeita on ollut juhannusjuhlat, Wanhanajan markkinat ja 
koulun 150-vuotisjuhla. Wanhanajan markkinoita on järjestetty nyt 5 vuotta ja kävijöiden määrä on 
kasvanut yli 5 000.  

Toiminta on järjestetty kuuteen tiimiin, uusin keskittyy kylätalo Punaportin kehittämiseen. Lisäksi 
alueen viidessä kylässä on paljon muitakin yhdistyksiä ja yrittäjiä, joiden kanssa tehdään yhteistyötä.  

Talous on ammattimaisesti hoidettu, siitä Ranta on ylpeä. Kyläyhdistys saa tuloja erityisesti 
juhannusjuhlasta ja Wanhanajan markkinoilta sekä Teijo+ -matkailulehdestä. Tuloilla kyläyhdistys 

https://www.kakkuruhtinatar.fi/


pyörittää laajaa toimintaa ja lisäksi voidaan tukea kylien muita yhdistyksiä. Lehden tuloilla tuetaan 
koulun hankkeita ja leirikouluja. 

Onnistumisten lista on siis pitkä, mutta myös haasteita ja pohdittavaa on. Tekijöitä kyllä on, mutta 
toimijat odottavat henkilökohtaista huomioimista ja erillistä kutsua eri tilanteisiin. Näistä 
henkilöistä, jotka ottaisivat vastuuta ja soittelisivat ja pyytäisivät toisia mukaan, on välillä pulaa. Ja 
monenlaisia taitoja ja kykyjä on kyläläisillä, mutta oikean tehtävän löytäminen jokaiselle on välillä 
myös haasteellista. Jäsenrekisteriin on kerätty tietoa jäsenten taidoista ja kiinnostuksen kohteista 
sekä muista resursseista, sitä voisi hyödyttää paremmin. 

 

4. Teijon koulu ja yhteistyö paikallisyhteisön kanssa 

Marja-Sisko Ranta ja sihteeri Rea Hietanen esittelivät kyläyhdistyksen yhteistyötä koulun 
kanssa. 

Koulua tuetaan monella tapaa: järjestetään monia vuosittaisia juhlia, laskettelupäiviä ja muuta 
toimintaa yhdessä koulun kanssa sekä nyt pari vuotta iltapäivätoimintaa.  

Kaupungin kanssa yhteistyössä koulusta on tarkoitus tehdä Suomen kaunein kyläkoulu. Kaupunki 
hankkii maalit ja muut tarpeet ja kunnostukset tehdään ainakin osin talkootyönä. 

Kovasti kyläyhdistys tekee työtä sen eteen, että koulu saisi luontokoulustatuksen, tällä hetkellä 
koulu on koejäsenenä Suomen Luonto- ja ympäristökoulujen liitossa LYKE:ssä.  

Iltapäivätoiminta viedään eteenpäin periaatteella ”Koko kylä kasvattaa”. Rea Hietanen kertoi 
toiminnan käytännön organisoinnista. Alussa yritettiin pärjätä yhdellä ohjaajalla, mutta muun 
muassa palkkatuen avulla määrä on saatu nostettua kahteen. Esimerkiksi vierailut Alpakka-tarhalla 
ovat hitsanneet ryhmän yhteen ja rauhoittaneet menoa. 

Iltapäivätoiminta järjestetään koulun ruokala-rakennuksessa, Teijon tovereiden seurantalolla ja 
paljon myös ulkona.  

Iltapäivätoiminnan järjestämisestä teijolaiset jakavat mielellään kokemuksia muille kylille. 

Keskustelua: 

Teijon alustusten jälkeen kaupunginjohtaja Lauri Inna ihasteli kyläyhdistyksen ammattimaista 
otetta ja hyviä tuloksia ja tiesi kertoa, että EU tulee tukemaan maaseudun kehittämistä jatkossakin, 
tukisummia Leaderille ja muulle hanketoiminnalle aiotaan jopa nostaa. Joten myös kaupungin 
kannattaa olla aktiivinen, jotta saadaan osamme hankkeista. 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juhani Nummentalo korosti lähi- ja kyläkoulujen merkitystä 
asukashankinnan kannalta. Kouluja ja muita palveluita pitäisi ottaa esille entistä enemmän 
asukasmarkkinoinnissa. 

 

5. Salon matkailun kehittäminen ja vetovoimatekijät 

Kehittämispäällikkö Maija Pirvola Yrityssalosta kertoi, että matkailuelinkeino on kovassa 
kasvussa koko Suomessa, tilastoitujen yöpymisten määrä kasvaa 8 % vuosivauhdilla.  

Salon matkailijoista on 80 % kotimaasta ja 20 % ulkomailta. Salon kotimaan matkailijoista suuri 
osa on pääkaupunkiseudulta, ulkomaisista kärjessä ovat Saksa, Venäjä ja Ruotsi. 

Tällä hetkellä matkailun trendejä ovat luonto, kaupungit, historia, vastuullisuus ja elämykset. Salon 
matkailussa on selkeä työnjako: Yrityssalo neuvoo ja auttaa yrityksiä ja edistää matkailuyhteistyötä 
ja kaupunki hoitaa markkinointia, sekä sähköistä näkyvyyttä että esitteiden tuotantoa. 

Salon matkailun top 5:een Pirtola lukee 1. Teijon kansallispuiston (kävijämäärät tuplaantuneet 
kansallispuiston perustamisesta, nyt jo noin 110 000 kävijää vuodessa), 2. Teijon ruukkikylät, 3. 
Saaristo, järvet ja joet, 4. Wiurilan kartano ja Veturitalli (kulttuurimatkailu on nousussa) ja 5. 
Tapahtumat. 



Salon matkailun kärjet ovat siis paljolti muualla kuin keskustassa! Kasvu on ollut nopeaa ja 
ongelmana on jo osaavan henkilöstön löytäminen.  

Kehittämistoiminnassa painotetaan kestävyyttä, paikallisuutta ja aitoutta.  

Keskustelua:  

Miten kaupunki tukee matkailua?  

Vastauksia: Elinkeinopoliittinen ohjelma linjaa kaupungin yritysyhteistyötä 
(https://www.salo.fi/tyojayrittaminen/), sosiaalisessa mediassa on sivuja otsikolla Visitsalo, 
tärkein matkailuesite on yli 100 -sivuinen Salo2019-esite. Se ja muut esitteet ovat sähköisessä 
muodossa ladattavissa tässä: http://www.saloon.fi/materiaalit/default.aspx . Matkailuesitteestä 
tehdään kaksi painosta, yksi tammikuussa ja yksi huhtikuussa. Mainokset ovat maksullisia mutta 
edullisia, niiden aineistopäivä on marraskuun alkupuolella. Tilaa on rajoitetusti, joten kannattaa 
varata tilaa jo lokakuussa. Kaupungin matkailuinfoa yrityksille on tässä: 
http://www.saloon.fi/yhteistyokumppaneille/osallistumarkkinointiin/default.aspx  

Luontokohteiden ja esimerkiksi melonta- ja pyöräilyreittien ylläpidosta vastaa liikuntapalvelut: 

https://www.salo.fi/vapaaaikajamatkailu/liikunta/liikuntapaikat/salonretkeilykohteet/ 

 

6. Leader Ykkösakselin ajankohtaiset 

Hankeneuvoja Anu Pekanniemi kertoi Salon hankeretkestä 5.10., Ruotsin opintoretkestä 23.–
28.10. ja Live 4 pienten investointien teemahankkeesta, jonka hakuaika umpeutuu 1.11. klo 15: 
http://www.ykkosakseli.fi/live4/ 

 

7. Me miehet -hanke ja kylätalot.  

Projektipäällikkö Kimmo Sainio kertoi, että hankkeessa on tarkoitus kerätä miesporukoita, jotka 
voisivat tehdä korjaus- ja ylläpitotöitä kylä- ja seurantaloissa. Salossa on myös suunnitteilla muun 
muassa valokuvausryhmä. Hankkeen ryhmät kokoontuvat esimerkiksi jonkun harrastuksen 
ympärillä ja ryhmävetäjät saavat tukea hankkeesta. Jos olet kiinnostunut saamaan ylläpitoapua 
kylätalolle tai jos tiedät miehiä, jotka voisivat olla kiinnostuneita toiminnasta niin ota yhteyttä 
hankkeen vetäjiin: https://www.memiehethanke.fi/ 

 

8. Aloitteet sekä Kylien ja kortteleiden ajankohtaiset sekä loppukeskustelu 

Kyläasiamies Henrik Hausenin alustukselle ja loppukeskustelulle ei jäänyt aikaa, mutta alustusten 
välissä käytiin vilkasta keskustelua. Hausenin ja muiden alustajien diat ovat kaupungin kotisivuilla: 
https://www.salo.fi/muistiot 

 

9. Seuraava lähidemokratiatapaaminen.. 

..on sovittu pidettäväksi kaupungintalon valtuustosalissa tiistaina 10.12 klo 17–19.30, kahvi alkaen 
16.30. 

 

Muistion vakuudeksi 

 

Henrik Hausen 

kyläasiamies 
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