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Lähidemokratiatapaaminen 2/2019 

 

Aika 7.5.2019 klo 17–19.30 

Paikka Lehmirannan lomakeskus, Perniö 

Läsnä 29 osallistujaa (osallistujaluettelo liitteenä), jotka edustivat seuraavia yhteisöjä: Salon kaupunki, 
Varsinais-Suomen kylät ry, Lounea Oy, Yrityssalo Oy, Särkisalokotiyhdistys ry, Perniön 
kirkonkyläyhdistys ry, Märynummen kyläyhdistys ry, Koski as. kyläyhdistys ry, Perniön Ylikulman 
kyläyhdistys ry, Osuuskunta Pro Perniö, Muurlan kotiseutuyhdistys ry, Kuusjoki-seura ry, Waskio-
seura ry, Suomusjärvi-seura ry, Lehmijärven suojeluyhdistys ry, Kotalahden kyläyhdistys ry, 
Eläkeliitton Kuusjoen yhdistys ry. 

 

1. Lehmirannan lomakeskuksen esittely 

Ohjelmavastaava Ulla Kanniainen kertoi, että Lehmiranta hankittiin Eläkeliitolle 45 vuotta sitten 
ja että myös Salon kaupunki silloin havitteli paikkaa. Lehmiranta tuli myyntiin vuonna 1974, kun 
Alkio-opisto rakensi uudet, isommat tilat Korpilahdelle. Ennen Alkio-opiston perustamista 
paikalla toimi parantola.  

Tiloja on rakennettu lisää useassa vaiheessa, esimerkiksi kylpylä valmistui vuonna 2009. Katsottiin 
paikan esittelyvideo: https://www.youtube.com/watch?v=jnO9MnxLXjg  

 

2. Tapaamisen avaaminen ja tilannekatsaus 

Kaupunginjohtaja Lauri Inna kertasi viime aikojen nopeita käänteitä kuntarintamalla, soten ja 
maakuntauudistuksen kaatuminen jne. Nyt jännitetään hallitusneuvotteluja. Uudistuksiin 
toivomme mallia, jossa kunnilla edelleen olisi tärkeä osuus. Kuntanaapureiden yhteistyö pidetään 
tärkeänä, ”tulin juuri Paimiosta yhteistyötapaamisesta”. 

Myös talouspuolella on haasteita, verotuksen ”rytmihäiriö” vaikuttaa kovasti. Valtiolta odotetaan 
toimia kuntatalouden vahvistamiseksi, mutta tilanne on vielä epävarma ja joudutaan varautumaan 
pahimpaan. Eilen kaupungin säästöohjelmaa käsiteltiin valtuustossa, sieltä saimme onneksi 
valtuudet tasapainottaa kaupungin taloutta. 

Työpaikkakehitys on nyt lupaava ja sikäli näkymät ovat hyvät, muun muassa akkutehtaan 
pestuumarkkinat ovat käynnistymässä. Myös kylissä on isoja ja kehittyviä yrityksiä. 

Maataloudessa on Salossa niin kuin muuallakin taloudellisia vaikeuksia. Onneksi täällä on paljon 
innovatiivista kehittämistoimintaa.: uusia isoja karjasuojia rakennetaan ja myös viljakeskuksiin, 
hedelmä- ja marjapuoleen sekä kalastuksen investoidaan.  

Yritysten lisäksi myös yhdistystoiminta ja muu vapaaehtoistoiminta on kaupungin kehittymisen 
kannalta erittäin tärkeää. 

 

3. Kosken aseman kyläyhdistyksen esittely 

Kyläyhdistyksen varapuheenjohtaja Eero Kallio kertoi, että kyläalueen asutuksella on pitkä 
historia. Sinne on perustettu Varsinais-Suomen ensimmäinen ruukki vuonna 1679 ja myös 
vesivoimala toi teollisuutta alueelle. Vihiniemen työväentalo, nykyinen kylätalo, valmistui vuonna 
1919. Kylän alue ulottuu myös Raaseporin puolelle. 

Historian lisäksi luonto ja luonnonsuojelu (mm. Saavi-hanke) on tärkeä vahvuustekijä. Kylä on 
”niin kaukana, että on jo lähellä”.  

https://www.youtube.com/watch?v=jnO9MnxLXjg


Kehitettäviä asioita on ennen kaikkea teiden kunto ja liikenneyhteydet. Vahvan kylätoiminnan ja 
oman kylätalon merkitys on noussut, kun kylässä ei enää ole koulua. Vapaa-ajan asukkaita on 
paljon, puolet hallituksen jäsenistä asuvat Helsingin seudulla. Kylätalo ostettiin kyläyhdistykselle 
vuonna 2014.  

Kylätalossa on paljon toimintaa, jokavuotisia tapahtumia ovat talvirieha, vappu-piknik, uuden 
vuoden juhlat ja pikkujoululaulelot. Lisäksi tänä vuonna mm. kylätalon 100-vuotisjuhlat. 
Harrastekerhoja on useita ja kyläyhdistys järjestää myös luonto- ja teatteriretkiä sekä kartoittaa 
paikallishistoriaa. Eniten aikaa menee kuitenkin edelleen kylätalon kunnostamiseen. 

Kyläyhdistys on organisoitu tiimeihin, joilla on omat vastuualueet ja se on toiminut hyvin, kaikki 
vastuut eivät jää muutamalle henkilölle. Yksi sovittu vastuualue on naapuriapu. Apua voi saada 
sellaisiin töihin, joihin tarvitaan useampia käsiä tai kun jostakin syystä on tilapäistä avun tarvetta. 

Kylälehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja se jaetaan joka kotiin ja on lisäksi luettavissa kylän 
nettisivuilla. Ilmoitustauluja on peräti 8 kpl ja muutenkin tiedotus on monipuolista.  

Kyläkalenteri, tapahtumat ja jäsenmaksut tuovat tuloja. Kyläkalenteria on tehty jo 6 vuotena. 
Hankerahoitusta on viime vuosina saatu monelta suunnalta: Leader Ykkösakselilta, Suomen 
kotiseutuliitolta, museovirastolta jne. Seurantalojen korjausavustuksia on saatu kotiseutuliiton 
kautta jo useampana vuonna, tänä vuonna taas 15 000 euroa. Myös kaupungin avustukset ja Lions 
Club Perniön lahjoitukset ovat tärkeitä. 

 

4. Yrityssalon toiminta ja yhteistyö ympäri Saloa 

Yritysneuvoja Jukka Heinonen korosti, että vaikka Yrityssalon toimipiste on IoT-parkissa, niin 
elinkeinoyhtiö toimii koko Salon yhteisenä toimijana. Heinonenkin kiertää paljon yrityksissä 
neuvomassa ja miettimässä yrittäjien kanssa yritysten rahoitusta ja muita asioita. Yrityssalo pyrkii 
koko ajan lisäämään eri alojen toimialaosaamista ja nostamaan esille uusia teemoja kuten cleantech 
jne. 

Kansainvälistyminen on myös ajankohtainen asia, yritysten omat kotikonnut eivät enää riitä. 

Maaseutualueella Heinosta kiehtoo erityisesti elintarvikeketju alkutuotannosta kauppaan. Siinä on 
Salolle suuria mahdollisuuksia. Erityisesti ruuantuotannon osaamisen yhdistäminen Salon 
digitaaliseen osaamiseen voisi tuoda aivan uusiakin kärkiä tänne. 

Yrityssalo toimii myös sijoittumispalveluna: ohjataan uusia yrittäjiä sekä kaupungin että yksityisten 
tonteille. Tässäkin voisi olla yhteistyömahdollisuuksia kylien järjestöjen kanssa. Alueellinen 
yhteistyö on kaikkiaan keskeinen voimavara myös yrittäjille. 

Yrityssalo seuraa yritysten ja mielialojen kehitystä ja tuottaa infoa kaupungille. Verrattuna vuoden 
takaiseen tilanteeseen on suunta erittäin myönteinen nyt.  

Yrityssalon kysely Salosta muualla pendelöiville työntekijöille sai erittäin myönteisen vastaanoton ja 
vastauksia tuli paljon. Kyselyn mukaan mielikuva Salosta asumisen ja yrittämisen paikkana on 
hyvä. 

Keskustelua: Minkälaiset ovat Salon etätyömahdollisuudet? Laajakaista jne. Vastaus: pääosin 
hyvät, myös pendelöintikyselyn vastaukset vahvistavat tämän. 

 

5. Salon laajakaistatilanne ja terveiset kyliin 

Lounea OY:n johtaja Jari Lahti kertoi ensin Louneasta. Yhtiö lähti liikkeelle Salosta, mutta alue 
kattaa jo Lounais-Suomen Espoosta Pohjois-Satakuntaan.  

Lounea on investoinnut jo 90 miljoonaa euroa kuitulaajakaistaan ja kehitys jatkuu lähivuosina, 
kuituun on tarkoitus investoida edelleen noin 10 miljoonaa euroa vuodessa. Yleensä laajakaistan 
lisäksi kuituliittymiin tulee myös nettiTV ja älykotiteknologia nostaa kiinnostusta kuituun. 



Valokuitu on nykyaikaa, mobiiliverkko täydentää kiinteää valokuituverkkoa ja tuleehan kaikille 
mobiiliasemille myös kuituyhteys. Kuitu on myös pitkä-ikäinen ja tehokas, ajatellaan että nyt 
rakennettava kuituyhteys kestää ja riittää käytössä ainakin seuraavat 50–100 vuotta.  

Muun muassa etätyö lisää kaistan käyttöä, lasketaan että kaistan tarve kasvaa noin 
kymmenkertaiseksi aina viidessä vuodessa. 

Kuitua on nyt saatavilla Salossa noin 22 300 kotitalouteen eli 85 % kaikista alueen kotitalouksista. 
Viestintävirasto Traficomilla on tiukemmat kriteerit, liittäminen pitää olla ”vähäisellä 
kytkentätyöllä” otettavissa käyttöön ja sen mukaan saatavuus on Salossa 71 %. 

Erityiskiitoksen Salon melko laajasta kuituverkosta Lahti antoi vesi- ja viemäriosuuskunnille. Ne 
ovat yleensä tilanneet myös valokuitukaapelin kaivantoon. 

Terveisinä muille yhdistyksille, jotka haluavat kylälle hyvät yhteydet ja etätyömahdollisuudet oli, 
että kerätkää porukka kiinnostuneita kokoon ja ottakaa yhteyttä Louneaan (”vaikkapa minuun”), 
niin selvitetään mahdollisuuksia. Mitä enemmän kiinnostuneita liittyjiä, sen varmemmin hanke 
onnistuu. 

Keskustelua:  

- Muurlassa olisi kiinnostusta laajentaa verkkoa ja sieltä on jo otettu yhteyttä Louneaan. Va 
- Vaskiolla saatiin verkkoa laajennettua, kun kyläsuunnitelman laatimisen jälkeen kerättiin 

porukka kiinnostuneita. 
- Kuusjoella olisi myös kiinnostusta, mutta yli 2 000 euron liittymämaksu tuntuu aika korkealta. 

Vastaus: kiinnostuneiden liittyjien määrä ja etäisyydet vaikuttavat hintaan. Kaikkiaan hinnat 
ovat myös laskeneet ja Lounealla on myös mahdollisuus maksaa liittymä usean vuoden 
maksuaikana. 

- Mikä vaikutus kotitalousvähennyksellä on hintaan? Vastaus: kotitalousvähennys tulee 50 %:iin 
työn osuuden hinnasta. Etu voi olla esimerkiksi 500..600 euroa. (tarkistettu tapaamisen jälkeen: 
Kotitalousvähennyskelpoinen työn osuus kuituliittymässä 1055,75€ - omavastuu 100€.) 

- Kaupunginjohtaja Lauri Inna kertoi, että hän oli mukana ajamassa läpi laajaa 
valokuituhanketta Punkalaitumella, kun hän oli siellä kunnanjohtajana. Tietoa ja tiedonsiirtoa 
tarvitaan, jotta alueet kehittyisivät. 
 

6. Kylän kestävyyspolku -hanke 

Varsinais-Suomen kylät ry:n Joonatan Stenwall kertoi ensin VS-kylistä ja sitten Kylän 
kestävyyspolku -hankkeesta.  

VS-kylissä on kaksi työntekijää, välillä on ollut enemmän kehittämishankkeita ja 3-4 työntekijää. 
Tärkeä teema on kunta-kylä-yhteistyö.  

Vuoden kyläksi valittiin viime vuonna Märynummi, ja nyt on uusi haku Vuoden kyläksi auki, 
teemana tänä vuonna kylän omaleimaisuus. Haku loppuu 26.5. ja Vuoden kylä palkitaan 24.8. 
Märynummella järjestettävässä maakunnallisessa kylätoimintapäivässä. 

Avoimet kylät -päivään on hienosti varmistunut 51 kylää Varsinais-Suomesta, esite on tulossa 
viikon kuluttua.  

Myös toinen uusi julkaisu on tulossa, se koskee kylätaloja ja esimerkeissä on mukana Salosta 
Perniön Kunnantalo ja Tuohikoto. 

VS-kylät järjestää myös seminaareja ja koulutuksia, viime aikoina suurinta kiinnostusta herätti 
kyläkouluseminaari 9.3. Virttaalla. Siellä oli puhujana muun muassa perhe- ja peruspalveluministeri 
Annika Saarikko. 

Kylän kestävyyspolku -hankkeessa on neljä teemaa (katso tarkemmin kalvoista): 

1. Hyvinvoivat ja sitoutuneet ihmiset. Tässä mietitään kylätoiminnan päivittämistä ja brändäämistä. Ja 
esimerkiksi sitä, miten saada nuoria mukaan toimintaan. 

2. Paikallistalouden kehittäminen ekologisten rajojen puitteissa. Tässä voidaan ottaa esille kylätalojen 
käyttöastetta ja vuokratuloja, kylätalojen lämmitystä, kylämatkailua jne. 



3. Vuorovaikutus toisten yhteisöjen kanssa. Tässä voidaan kehittää toiminnallista kyläsuunnittelua ja 
yhteistyötä mm. maakunnallisesti. 

4. Yhteisöllinen, luova kulttuuri. Tässä voidaan kerätä kylän perinnetietoa ja uusia tapoja ottaa 
vastaan uusia asukkaita. 

Monenlaista voidaan siis hankkeen puitteissa tehdä, suosittuja on ollut kylävideot, niitä on jo 
tekeillä useita. Joonatanilla on itse kestävän kehityksen koulutus, joten neuvontaa voi saada laajasti. 
Kylissä tehdään yleensä alussa resurssikartoituksia, käydään läpi muun muassa toimijoiden taitoja ja 
verkostoja sekä kylän luontoympäristön mahdollisuuksia. 

Nyt hankkeessa on mukana viisi kylää Salosta, lisääkin mahtuisi: 
https://www.vskylat.fi/tulevaisuus-tulee-kylaan-salossa-8-11/ 

 

7. Aloitteet sekä Kylien ja kortteleiden ajankohtaiset 

Kyläasiamies Henrik Hausen kertoi lyhyesti aiemmin tehdyistä aloitteista, muun muassa 
kokoustilojen varausjärjestelmistä ja Suomusjärveltä tullut esitys omasta valmistuskeittiöstä.  

Ajankohtaisissa käytiin läpi menneitä tilaisuuksia sekä Monialaiset palvelukeskukset -työryhmän 
työtä, osallisuusselvitystä, Huvilat@Ruukki -tapahtumaa, Kesä yhdessä – Salossa! -kiertuetta, 
Avoimet kylät -tapahtumaa ja Avaimet maisemaan -hanketta. 

Katso esittelykalvoja! 

 

8. Loppukeskustelu 

Joukkoliikenne 

Loppukeskustelussa tuli esille joukkoliikenne. Uusia linjoja kannattaa markkinoida, jotta niihin 
saadaan matkustajia. Myös kaupunginjohtaja kehotti yhdistyksiä nostamaan joukkoliikenteen 
suosiota, jokainen ostettu lippu on kaupungille säästöä eikä ”tyhjiä vankkureita” voida ajattaa. 

Voisiko markkinoinnista järjestää kilpailu? Esimerkiksi somessa, Instagramiin saataisiin kuvia: ”taas 
on Marjaana bussissa”… Myös tiedotustilaisuuksia, lehtijuttuja yms. tarvitaan! 

Salon joukkoliikenteen nimeksi ehdotettiin Paikkuri ja nimi sai kannatusta. ”Näin bussiliikennettä 
Salossa jo nimetään eikä tänne haluta mitään uutta kikkailua..” 

Linja-autojen aikataulukylttejä pitää saada kylille ja ajoissa Avoimet kylät -päivään (8.6.) aikatauluja 
ja muuta infoa jaettavaksi kyliin. 

Kaupungin palvelupisteet: aloite 

Perniön kirjasto on kiinni kesällä, kun täällä on paljon kesäasukkaita ja matkailijoita. Perniön 
Kunnantalon edustaja ehdotti, että kaupunki voisi siirtää palvelupisteen Kunnantalolle kesäksi.  

Hyvää kesää 

Kaupunginjohtaja päätti tapaamisen ja toivotti kaikille hyvää kesää. ”Muistetaan nyt myös itse 
nauttia kylistämme”. 

 

Muistion vakuudeksi 

 

 

Henrik Hausen 

kyläasiamies 

 

https://www.vskylat.fi/tulevaisuus-tulee-kylaan-salossa-8-11/

