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Taustaa 
 Henrik Hausen 

 Kyläasiamies, Salon kaupungin työntekijänä 2013-2019 

 Aiempi kokemus: Etelä-Savo 2003-2013 (järjestö), Joutsa, 

Pertunmaa 1998-2002 (kunnan työntekijällä). 

 Sähköposti: henhaus@gmail.com 

 Motto: Tulevaisuudessa selviävät parhaiten ne kunnat, jotka 

saavat asukkaansa mukaan kehittämiseen. 

 Laaja kuntaliitos 2009 

 Noin 40 pitäjä-, kylä- ja  

kaupunginosayhdistystä. 

Kyläasiamiestoiminta  

lopetettiin 2019 vuoden 

lopussa. 

 

 

 



Kylähankkeiden teemoja 2013-2019 

 Palvelujen uudet ratkaisut: monipalvelukeskukset .. 

 Kylien kokoontumistilat: Salossa 24 seurantaloa ja 8 muuta 

kylätaloa, 6 kyläsaunaa jne. 

 Tonttimarkkinointi: esitteet, tilaisuudet .. 

 Tiedotus: nostettiin esille kylien tekemiset lehdissä, 

Facebookissa jne. Kyliin 10 uutta kotisivua jne. 

 Yhteistyö: pitäjäkokoukset, lähidemokratiatapaamiset 

(kohta tarkemmin), koulutukset, Kesä yhdessä –kiertue, 

Avoimet kylät jne. 

 Yhdistystoiminnan  

kehittäminen, avoin yhteisöllisyys 

 jne.. 

 



Kylien yhdistysten hoitamia 

palveluja Salossa 
 Nuorisoillat (yhdistykset 

palvelusopimuksella tai 
tuurausapua) 

 Paikallismuseot (10 
entisessä kunnassa, 
kotiseutuyhdistys, 
kyläyhdistys, SPR..) 

 Uimarannat, saunat, 
saunaillat ja 
liikuntapaikat useilla 
kylillä 

 Tapahtumat, 
harrastukset jne. 

 Kulttuuripalvelut: 
konsertit, 
kirjallisuuspiirit, 
teatterit, kuorot, 
runoleirit… 

 Kokoontumistilat: kylätaloja, 
seurojentaloja 

 Vesi, jätevesi, laajakaista 
(osuuskunnat) 

 Kylätiedotus 

 Kehittämishankkeet 

 Tuki kyläkouluille jne. 



Kunta ja kylä 
 Sosiaalinen pääoma ja  

luottamus edistävät myös  

taloudellista kehitystä. 

 Vahva yhteisöllisyys kylissä  

vahvistaa myös kuntaa. 

 Salossa on päätetty säästää kouluja ja päiväkoteja sekä 

nykyiset terveysasemat. Toivottavasti pysytään täällä linjalla! 

 Riutuvat alueet toisivat uusia ongelmia ja kustannuksiakin. 

 Salossakin kaupunki keskittyy isoihin kärkihankkeisiin, vaikka 

monipuolinen asuinpaikkojen ja työpaikkojen tarjonta voi olla 

yhtä tärkeää. Kaupunkistrategiaan (vuodelta 2018) saatiin 

mukaan asuinympäristö yhdeksi kärkihankkeeksi vasta 

loppuvaiheessa. 

 Kylien yhdistyksissä on myös valtavasti osaamista, tehdään 

isoja hankkeita, tilaisuuksia, kampanjoita jne.! 

 



Kylähankkeiden tuloksia 

 Kyläyhdistyksiä elvytetty ja perustettu 

uusia. 

 Leader- ja muita hankkeita haettu hyvin. 

 Avoimet kylät –tapahtumaan osallistui 

parhaimmillaan 21 kylää Salosta, 

valtakunnallisesti yksi kärkikunnista. 

 Yhteistyö yhdistysten ja kaupungin eri 

sektoreiden välillä kehittyi. 

 Keskustelu alueiden kehittämisestä on 

asiallinen ja myönteinen. 

 

Mathildedalin 
alpakoita 



Lähidemokratiatapaamiset 

 Kylien ja kaupunginosayhdistysten aktiiveille. 

 Kaupunginjohtaja puheenjohtajana, mukana myös hallintojohtaja ja joku 

muu sektorijohtaja. Esimerkiksi vuoden viimeisessä tapaamisessa on aina 

ollut mukana talousjohtaja, joka on esitellyt seuraavan vuoden talousarviota. 

 Epämuodollisia, mutta hyvin valmisteltuja, mallia kehitettiin. 

 Välillä kaupungintalolla, välillä kiertäen kylissä, seurantaloilla tms. 

 Yleensä sisältö on: kahden kyläyhdistyksen ja yhden kaupungin sektorin 

esittely, ajankohtaisia asioita, keskustelua, aloitteet. 

 Kyläyhdistykset esittelivät kylää ja toimintaa sekä esittivät toiveita 

kaupungin suuntaan. 

 Tapaamisista tehtiin aina muistiot,  

hallintojohtaja tai kyläasiamies.  

 Kirjattiin myös keskustelussa esille  

tulleet aloitteet. 

 Aiempien aloitteiden tilanne  

käytiin aina läpi. 

 

 



Esimerkki: vuoden 2019 tapaamiset 

 7.2. kaupungintalolla, 31 osallistujaa.  

Tieksmäki-Metolan ja Hajalan kyläyhdistysten esittely. 

Joukkoliikennepalvelujen ajankohtaiset, uuden ohjelmapäällikön 

esittäytyminen, Yhdistyslaturi-hankkeen esittely, aloitteet.. 

 7.5. Lehmirannan lomakeskus, 29 osallistujaa 

Koski as. kyläyhdistyksen esittely 

Yrityssalo, Lounea, Kylien kestävyyspolku, ajankohtaiset, aloitteet. 

 18.9.Teijon koululla 33 osallistujaa. 

Teijon alueen kyläyhdistys 

Yrityssalo/matkailu, Ykkösakseli 

 10.12. kaupungintalo, 18 osall. 

Salon vesi- ja viemäriosuuskunnat 

Kulttuuriasiain yksikön esittely,  

kaupungin talousarvio 2020,  

maakunnallinen yhteistyö MYR:n  

järjestöjaostossa, aloitteet, ajankohtaiset 

 



Lähidemokratiatapaamisen kehittyminen 
  Alussa osa kylien esityksistä olivat kovin negatiivisia. Yleensähän 

kyläläiset ovat ylpeitä kylistään ja esittelevät niitä myönteisesti. 

  Osa kuitenkin valitti teiden kunnosta, palvelujen puutteista jne. Vähitellen 

tapaamisista tuli keskustelevampia: esitettiin kylää rinta rottingilla, mutta 

tuotiin esille myös epäkohtia. Toiminnan ongelmakohtiakaan ei piiloteltu, 

vaan niihinkin kysyttiin vinkkejä muilta kyliltä. 

 Pyrimme aina siihen, että sekä kyläläiset että virkamiehet lähtevät 

tyytyväisinä tapaamisista ja yleensä onnistuttiin siinä.  

 Alussa oli kahvia ja itse palaveri kesti 2 tai korkeintaan 2 ja puoli tuntia. 

 Tapaamisia pidettiin epämuodollisina, mutta toisaalta välillä oli ongelmana, 

että aloitteet jäivät pölyttymään arkistoon, joten ruvettiin aina käymään läpi 

uudet ja entiset aloitteet ja sopimaan kuka vie asiaa eteenpäin. Usein sekä 

kaupunginjohtaja että kyläläiset ottivat jonkun tehtävän. 

 Keskusteluilmapiiri pysyi hyvänä sekä tapaamisissa että paikallisissa 

lehdissä jne. Minulle oli jopa yllätys, miten hyvin tämä toimi. 

 Kyläasiamiestoiminta loppui vuonna 2019 ja sen jälkeen ei ole järjestetty 

lähidemokratiatapaamisia. Uusi kaupunginjohtaja on luvannut käynnistää 

tapaamisia uudestaan, kun koronatilanne sallii. 



Kuvia yhdestä tapaamisesta 20.9.2018, Perniössä 

Kaupunginjohtaja 

ja hallintojohtaja 

vasemmalla. 

 

Märynummen 

kyläläiset 

oikealla. 

Yleisö vasemmalla, 

Kiikalan Kipinät 

teatteriyhdistyksen 

puheenjohtaja oikealla. 



Kiitos! 
Henrik Hausen, henhaus@gmail.com 

18.9.2019, Teijon koulu 


