
   Vaskion kyläsuunnitelma 2014 



2 

 

Sisällys 
1. Johdanto: kyläsuunnitelman laatiminen .................................................................................... 3 

2. Kyläkysely ..................................................................................................................................... 4 

3. Alueen historiaa ........................................................................................................................... 4 

4. Tarinoiden Vaskio ....................................................................................................................... 8 

5. Nähtävyyksiä................................................................................................................................. 8 

6. Tärkeimmät viihtyvyystekijät ..................................................................................................... 9 

7. Alue ja asukkaat ............................................................................................................................ 9 

8. Elinkeinot ja toimeentulo ......................................................................................................... 11 

9. Unelmieni Vaskio ...................................................................................................................... 13 

10. Vaskion palvelut .................................................................................................................... 14 

11. Liikuntapaikat ......................................................................................................................... 14 

12. Kunnallistekniikka ................................................................................................................. 14 

13. Laajakaista ............................................................................................................................... 15 

14. Osallistuminen ja tiedotus .................................................................................................... 16 

15. Järjestötoiminta ja harrastukset ............................................................................................ 17 

16. Perinne- ja kylätapahtumat ................................................................................................... 27 

17. Kylän tulevaisuus ja yhteiset päämäärät ............................................................................. 29 

18. Lähiajan hankkeet .................................................................................................................. 30 

 

 Waskio-Seura 

Puheenjohtaja: Marjaana Mänkäri, puh. 044 367 8906, sähköposti marjaana.mankari@gmail.com 

Sihteeri: Heidi Soininen, hallituksen jäsenet: Juhani Hehko, Petra Pääkkönen, Sami Rintala, 

Marja-Leena Silanto ja Reijo Salokannel. 

 

 

Kannen kuvat: Vaskion kylämaisemaa, ilmakuva: Raimo Pekkinen, köydenvetoa Helavalkjat-

tapahtumassa toukokuussa 2014: Henrik Hausen. 

Julkaisija: Waskio-Seura ry 

Paino: Hokkipaino Oy, Salo 2014  

 

 

   

 

 

 

 

 



3 

 

1. Johdanto: kyläsuunnitelman laatiminen 

Vaskion kylä sijaitsee Salossa. Siihen kuuluu entisen Halikon kunnan pohjoisin osa ja alue on 

melko laaja. Aluetta halkoo seututie 224, joka kulkee Salosta Märynummen, Vaskion, Marttilan ja 

Tarvasjoen kautta Auraan. Vaskionjoki kuuluu Halikonjoen vesistöön. Joki saa alkunsa 

pohjoisesta virtaavan Toivilanjoen ja lännestä tulevan Kumionojan yhtymässä. Vaskion taajaman 

eteläpuolella joki yhtyy Kuusjokeen muodostaen Halikonjoen. Vaskio on saanut nimensä joen 

mukaan; syvissä uomissa virtaavat joet kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaaseen Uskelan- ja 

Halikonjoen laaksoalueeseen. 

Kyläsuunnitelman laatimisesta päätettiin kyläkokouksessa 3.4.2014 seurojentalo Pukkilassa. 

Kylien Salo -hankkeen kokoon kutsumassa kokouksessa oli 21 osallistujaa. Samassa kokouksessa 

päätettiin myös tiivistää kylän seurojen välistä yhteistyötä sekä elvyttää Waskio-Seura ja 

Helavalkjat-tapahtumaa. Myös kylän kotisivun perustamisesta ja viemäröinnin laajentamisesta 

keskusteltiin. 

Kyläsuunnitelman laatiminen aloitettiin 22.4. palaverissa, jossa oli mukana 13 henkeä. Kyläkysely 

lähetettiin toukokuussa kaikille alueen (postinumeroalue 25260) asukkaille ja vapaa-ajan 

asukkaille. Kyselyn tuloksista keskusteltiin 15.10. pidetyssä kyläkokouksessa, jossa Waskio-

Seuralle valittiin uusi hallitus useiden hiljaiselovuosien jälkeen. 

 Waskio-Seuran hallitus 

hieman laajennettuna 

kokoontui käsittelemään 

kyläsuunnitelmaa vielä 

5.11., 18.11. ja 10.12.  

Kyläsuunnitelman teossa 

avustajana on toiminut 

Kylien Salo -hankkeen 

hankekoordinaattori 

Henrik Hausen ja 

kyläkyselyissä 

hanketyöntekijä Tanja 

Ahola. Vaskion kylän 

asukkailta tietoja ovat 

olleet keräämässä 

erityisesti Marjaana 

Mänkäri, Heidi Soininen, 

Reijo Salokannel, Ilkka 

Ratamo ja Timo Teinilä.  

Kyläkokouksessa keskusteltiin kyläkyselyn tuloksista 15.10.2014. (kuva: Henrik Hausen). 

Kyläsuunnitelman laatiminen sisältyy Kylien Salo -hankkeen toimintaan. Hanke on Salon 

kaupungin hakema ja siihen on saatu EU:n tukeman maaseutuohjelman Leader-

rahoitusta. Rahoituksen myönsi Ykkösakseli ry, I Samma Båt – Samassa veneessä ja 

Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry sekä Uudenmaan Ely-keskus. Suunnitelman 

sisällöstä vastaa Waskio-Seura ry. 
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2. Kyläkysely 

Kyläkyselyllä haettiin näkemyksiä ja ideoita kyläsuunnitelmaa varten. Kyselyn kautta jokaisella 

kyläläisellä ja vapaa-ajan asukkaalla oli mahdollisuus ottaa kantaa valmistelukokouksissa 

ideoituihin hankkeisiin. 

Kyläkysely lähetettiin toukokuussa 2014 kaikille postinumeroalueen nro 25260 kotitalouksille ja 

yrityksille julkisena tiedotteena. Yhteensä näitä lähetyksiä lähti 538 kpl. Lisäksi postitettiin kirjeet 

alueen vapaa-ajan asukkaille (139 kpl). Lähetyksessä oli ilmainen palautuskuori ja lisäksi oli 

mahdollisuus vastata sähköisesti Harava-palvelussa, jossa kokeiltiin myös vastaamista kartalle. 

Kyselyssä oli 35 kysymystä seuraavien otsikoiden alla: Taustatiedot, Kyläläisyys, Oman kylän 

palvelut, Harrastaminen ja tiedotus, Kylämaisema, ympäristö ja rakentaminen, Liikkuminen, 

Koulumatkat, Tietoliikenne, Kylähankkeet, Työtä ja toimeentuloa sekä Terveiset kylän järjestöille. 

Vastauksia palautui 138 kpl, joista sähköisesti 73 ja postitse 65. Vastausprosentiksi tuli 20, joka on 

tavanomainen tällaisille kyselyille. Vapaa-ajan asukkaita oli vastaajissa alle 20, joten vastaukset 

käsiteltiin yhtenä kokonaisuutena. 

Vastaamiseen osallistui 1-5 henkeä lomaketta kohden, yhteensä 206 henkeä. 

Vastaukset koottiin raportiksi ja tulokset esiteltiin kyläkokouksessa 15.10.2014. Kyläkokouksessa 

keskusteltiin suunnitelman tavoitteista ja hankkeista. 

 

Sakari Ahvenainen toimi Helavalkjat-tapahtuman pelimannina toukokuussa 2014 (kuva: Henrik Hausen). 

3. Alueen historiaa 

Vaskion kylä on muotoutunut saaristosta sisämaaksi paksujen savikerrosten alta.  Joet ovat 

kuluttaneet saveen rotkoja, jotka tänä päivänä ovat tyypillistä pelto-ja niittymaisemaa Vaskiolla. 

Asutus on nuorempaa kuin Halikon ja Halikonlahden ympäristössä, mutta vanhempaa kuin 

Marttilassa tai Kuusjoella. Häävälä, Melkola, Juva sekä Jokisato-nimiset kylät olivat olemassa jo 

1200-luvulla. Vaskion kirkko sijaitsee vanhan Jokisadon kylän mailla. Niittyjen ja metsämaan 
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omistus jaettiin jakokunniksi, jotka yhteisesti käyttivät kylän niittyjä laitumena ja metsiä 

tarvepuiden lähteinä. Asutus levisi 1300- ja 1400-luvuilla siten, että kaikki nykyiset maakirjakylät 

olivat jo olemassa.  

 

3.1. Vaskio , omanlainen kulmakunta 

Hallinnollinen aluejako 1400-luvun alussa noin 450 vuoden ajan veti vaskiolaisia milloin Marttilan 

ja milloin Halikon suuntaan. Nimismiespitäjä määräsi, missä käräjät pidettiin vaskiolaisten 

asioissa. Käräjillä päätettiin yhteisistä asioita, kuten tientekorasituksista, yhdessä marttilalaisten 

kanssa Marttilassa. Marttilaan kuuluttiin myös kruununverotuksessa. Toisaalta, jos kartanon 

asettama edusmies oli Halikosta, niin silloin asiointi tapahtui Halikon käräjillä. Edellä kuvattu jako 

oli omiaan vahvistamaan oman kulmakuntahengen syntyyn. Ajatus omasta saarnahuoneesta alkoi 

itää. Tätä ajatusta vahvisti silloin pitkäksi koettu matka Halikkoon ja kehnot tiet. 

 

3.2.  Koskien 

Vaskio 

Vaskion koskien 

voima valjastettiin jo 

varhain ihmisen 

käyttöön. 

Kulmakunnan 

vankat tukkimetsät ja 

pienet, helposti 

rakennettavat kosket 

saivat aikaan kaksi 

vesivoimalla 

toimivaa sahalaitosta 

jo 1500-luvun alussa. 

Sahateollisuuden 

valtakauteen oli 

tuosta vielä yli 300 

vuotta. Tärkein 

vesivoiman 

käyttötarkoitus oli 

kuitenkin kylän 

yhteiset myllyt. 

 

Kuttilan koski 

Pitkäojantien varrella 

syyskuussa vuonna 

2012 (kuva: Heidi 

Soininen) 
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3.3. Vaskio haluaa itsenäiseksi kunnaksi 1920-luvun alkupuolella 

Kunnan tehtävät rajoittuivat lähinnä koululaitokseen ja köyhäinapuun. Vaskiolaiset laskeskelivat 

pystyvänsä hoitamaan kunnan tehtävät halvemmalla kuin Halikon kunnan päättäjät. Tuohon 

aikaan ei kunnissa juuri ollut päätoimisia palkattuja virkailijoita. Asukkaita Vaskiolla oli tuolloin 

1635 ja kunnallisveroäyrejä heiltä kertyi 32 624 markkaa. Siksipä valtioneuvosto hylkäsi 

vaskiolaisten hakemuksen oman kunnan perustamisesta, mutta hyväksyi Turun tuomiokapitulin 

esityksen Vaskion omasta seurakunnasta. (1929) Raskaimman alkutaipaleen työn teki 

kansakoulunopettaja A.V. Linnaluoto kirkonisännöitsijän roolissaan. Olihan perustettava alusta 

alkaen kaikki mitä seurakunnassa kuului olla. Rukoushuoneen ja hautausmaan hankinta tehtiin, 

mutta pappilaa ei rakennettu ja käytännössä seurakunnan toiminta ei eronnut entisestä vaan 

Halikon kappalainen piti edelleen jumalanpalvelukset rukoushuoneella. Itsenäinen vaihe kesti 

muodollisesti puolitoista vuotta. Halu yhdistyä takaisin Halikkoon johtui muuttuneesta 

lainsäädännöstä, joka esti kunnallisen erohankkeen, eikä näin ollen seurakuntaerossakaan nähty 

etuja. Halikon seurakuntaan liittymisen yhteydessä vaskiolaiset saivat lupauksen 

jumalanpalveluksista kaksi kertaa kuukaudessa. 

 

3.4. Rukoushuoneesta kirkoksi 

Vaskion rukoushuone on vihitty kirkoksi Maarianpäivänä 15.3.1959. Kirkon omisti 

rukoushuoneyhdistys, joka muutti nimensä keväällä 1961 Vaskion kirkon kannatusyhdistykseksi. 

Samoihin aikoihin valmistui myös Vaskion kirkon oma hautausmaa. Kirkonkellohanke käynnistyi 

lahjoitusvaroin vuonna 1962, ja sitä varten perustettiin erillisrahasto. Varoja kertyi hitaasti. 

Vaiherikkaiden asian käänteiden tuloksena Vaskion kirkon kellot kajahtivat 10. joulukuuta 1967 

säestäen Halikon kirkkokuoroa. Kellotapulin viralliset vihkiäiset vietettiin kirkon 60-vuotisjuhlien 

merkeissä 25.8.1968. 

 

3.5. Alakoulusta seurakuntakodiksi  

Vaskion kirkko ja Kuttilan kansakoulu (nykyinen Vaskion alakoulu) olivat luonnollisessa 

yhteistyössä, sijaitsevathan ne aivan vierekkäin.  Alakouluikäisten lasten määrä laski koko maassa, 

ja niin tapahtui myös Vaskiolla. Alakoulurakennuksen jäädessä tarpeettomaksi syntyi ajatus, että 

kirkko tarvitsisi juhla- ja kokoustilaa.  Monien kokousten, laskelmien jälkeen ja naisten virinneen 

toiminnan tuloksena 1983 Vaskion kirkon kannatusyhdistys sai ostettua koulun Halikon kunnalta 

50 000 mk:n kauppahinnalla. Pankkilainalla, varainkeruulla ja lukemattomilla talkootyötunneilla 

koulusta tuli Vaskion seurakuntakoti pyhäinpäivänä 1984. 

Seurakuntatien yhdistyminen Salon alueella on tiivistänyt Vaskion kirkon kannatusyhdistyksen 

toimintaa.  Sillä on omalla maapohjalla oleva kyläläisten yhdessä omistama ja ylläpitämä kirkko 

sekä seurakuntakoti. 

 

3.6.  Vaskion koulut 

Oppivelvollisuuden täytäntöönpanoa varten Halikon kunta rakensi Kuttilan koulun 

alakoulurakennuksen vuonna 1924 kirkon viereiselle tontille. Kun 60-luvun lopulla ja 70-luvun 

alussa alakouluja Vaskiollakin lakkautettiin, oppilaat keskitettiin Mäen kouluun sekä Kuttilan 
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kouluun siten, että vanha Kuttilan alakoulurakennus jäi pois koulukäytöstä. Alakoulut toimivat 

erillisinä toimipisteinä aina vuoteen 2009, kun Halikon kunta liittyi yhdeksän muun kunnan 

kanssa Salon kaupungiksi. Vaskiolla toimii nyt yksi alakoulu (luokat 1-6), Vaskion koulu, joka on 

entinen Kuttilan koulu. 

 

3.7. Pankki-ja osuustoimintaa Vaskiolla  

Osuuskassa ja osuusmeijeri olivat itsenäisyyden alussa Vaskion omia. Vaskion meijeri toimi 1907–

1974, Osuuskassa perustettiin vuonna 1921 ja se toimii nykyisin nimellä Vaskion Osuuspankki. 

 

3.8. Kauppojen Vaskio 

Huonot kulkuyhteydet ovat olleet ehkä pääsyynä siihen, että erilaiset kauppapuodit pärjäsivät 

Vaskiolla paremmin, mitä lähempänä Saloa sijaitsivat.    

- osuuskauppa 

- Tähkä 

- Keskikauppa 

- muut yksityiset kaupat 

- kauppa-autoja (osuuskauppa, Tähkä, Santasaari, Rauhala) 

 

3.9. Muu yritystoiminta 

Sahat, konepajat, myllyt (talkkunaa), liikennöitsijät ja autoilijat. Maatilojen määrän pieneminen jo 

vuodesta 1960 lähtien on vähentänyt Vaskion asukaslukua. 

 

3.10. Vaskion nykyinen taajama syntyy  

Vaskion kyläkokonaisuuden katsottiin osittain hajonneen, kun Halikko-Marttila maantie 

valmistui. Asukkaat alkoivat muuttaa ja väki väheni. Muuttointoa ryhdyttiin torjumaan 

voimaperäisellä uudisrakentamisella. Osuuspankki rakennutti vuonna 1973 kerrostalon, jonka 

asunnot menivätkin hyvin kaupaksi. Sen jälkeen oli vuorossa rivitalojen rakentaminen, johon 

osuuspankki myös osallistui niin paljon kuin osuuspankkilaki antoi myöden. Salaojitushan oli 

kuitenkin vielä 70-luvun keskeisin lainoituskohde. Parantuneiden liikenneyhteyksien ja 

yksityisautokannan voimakkaan kasvun vaikutukset olivatkin myönteisiä kylän kehittymiselle. 

Asukkaat olivat nyt vain 15 minuutin ajomatkan päässä kuntakeskuksesta ja työssäkäynti onnistui 

Vaskiolla asuen. Palvelutasoa nosti myös kylälle vuonna 1972 avattu huoltoasema. Kun huoltamo 

vuonna 1992 lopetti toimintansa, sen kiinteistö siirtyi pankin omistukseen ja siihen sijoittui 

kauppa- ja palvelutoimintaa.  

- Kari Alifrosti: Vaskion Osuuspankki 1921–2001 (2001). 

- Kari Alifrosti: Halikon oppikoululaitos 1963- 1993. (Halikon kunta 1993). 

- Kari Alifrosti: Meidän kylän kirkko. Vaskion kirkko ja kannatusyhdistys 1908–2008 (2008) 
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Salkkari kylässä -tapahtuma toukokuussa 2011 (kuva: Heidi Soininen). 

 

4. Tarinoiden Vaskio  

Vaskiolla on useita tarinoita, jotka pohjautuvat tositapahtumiin. Kuuluisin niistä lienee 1800-

luvun lopulla Varsinais-Suomea piinanneen, lapsia surmanneen suden saapuminen Vaskiolle. Susi 

sai Iita-tytön jo hampaisiinsa, mutta tämä pelastui täpärästi. Tästä kerrotaan Susi-Iitan tarinassa. 

Muistomerkki on pystytetty tapahtumapaikkaan Turilantie 170, Vaskion Kierlan kylään.  

Kulta-Kustaa oli puolestaan suurperheen isä, joka uskoi viimeiseen saakka uneensa, että löytää 

kaivannoistaan kultaa. Kulta-Kustaan tarina innoittaa edelleen kertojia, näytelmän kirjoittajia ja 

joku saattaa miettiä, oliko Kustaa  sittenkin oikeassa. Kulta-Kustaan kaivannoille on opaste 

Turilantieltä Sampaan risteyksestä Kuusjoen suuntaan. Aivan kuin jatkumona saman tien varrella 

on Mariaanan muistokivi, joka on pystytetty murhatulle neitoselle. Tarinoiden Vaskio on totta, 

kuten näiden muutamien tunnetuimpien tarinoiden pintaraapaisulla voidaan jo osoittaa. 

 

5. Nähtävyyksiä 

Uhrilähde: Sampaankulmalla  Somerojan vesi virtaa hiekkaharjanteisen, koskemattoman 

korpimaiseman läpi notkelmaan, joka on  aivan tien vieressä Salaistentieltä opastein merkitty, 

Vaskion suunnasta tullessa oikealla. Uskomusten mukaan vedessä on parantavia voimia. 

Saarnakivi: Saarnahuone ”Prediko hus” sijaitsi Sahan kylän yhteydessä. Rakennuksesta puuttui 

välikatto. Tuohesta rakennettu katto muodosti hyvän kaikupohjan seinien kautta. Suurella 
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puuvasaralla seinään lyöminen oli kekseliäs tapa kutsua ihmiset jumalanpalvelukseen. 

Saarnahuoneesta on karttamerkintöjä jo 1770-luvulta ja ajansaatossa monien vaiherikkaiden 

tapahtumien jälkeen jumalanpalvelukset siirtyivät omaan nykyiseen Vaskion kirkkoon.  

Saarnahuoneen muistomerkillä, Saarnakivellä pidetään nykyään kerran kesässä hartaushetki. 

Taidekeskus Amélie: Taidekeskus Amélie järjestää taidenäyttelyitä ja -tapahtumia vanhassa 

historiallisessa meijerirakennuksessa kesäaikaan ja meijerin hallintorakennuksessa talvisin. 

Taidekeskus tarjoaa tiloja niin ammattitaiteilijoiden, kuin harrastajataiteilijoiden ja 

taideopiskelijoiden näyttelyiden järjestämiseksi. Taidekeskuksen yhteydessä toimii myös galleria 

jonka erikoisuutena ovat vanhat jalokivi- ja timanttikorut. Osoite: Kauppatie 17, 

www.facebook.com/taidekeskusamelie. 

Muita nähtävyyksiä: 

 Kumpuilevat maisemat ja myllypaikat 

 Perinnemäki: Waskio-Seuran ylläpitämä ulkoilmamuseo 

 

6. Tärkeimmät viihtyvyystekijät 

Kyselyn perusteella maisema ja luonto ovat Vaskion tärkeimmät viihtyvyystekijät (kysymys: Meille 

Vaskiolla viihtymisen kannalta tärkeää on, 126 vastaajaa):  

 

 

7. Alue ja asukkaat 

Vaskion kylätoiminta-alueeksi lasketaan Vaskion postinumeroalue, joka kattaa Halikon entisen 

kunnan pohjoisosan. Vaskiolta on 15 km Marttilaan sekä 11 km Halikkoon ja 15 km Salon 

keskustaan. 

Väestötietojen pohjana on käytetty Vaskion tilastoaluetta. Tilastoalue ei aivan tarkasti noudata 

postinumeroalueen rajaa, mutta väestömääriin tämä vaikuttaa vain vähän. 
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Tilastoalueen asukasmäärä 31.12.2013 oli 1 086. Pieni, yhteensä 3 prosentin vähennys on 

tapahtunut viimeksikuluneiden kuuden vuoden aikana. Asukasmäärät ja muutos pienalueittain: 

 asukasta: 

(31.12.2013) 

muutos (hlöä): 

(2007–2013) 

Vaskio 1 086 -34 

Kumio 139 -1 

Mäki 183 12 

Toivila 110 -12 

Vaskio, taajama 257 2 

Heinässuo 85 -32 

Sampaa 76 -11 

Kuttila 236 8 

 

Tilastoalueet kartalla:   Väestökehitys, koko alueen asukasmäärät: 

              

 

Alueen ikäjakauma on hieman nuorekkaampi kuin Salon keskimääräinen ikäjakauma: 

Ikäjakauma 31.12.2013 Salo Vaskio 

0-14 -vuotiaita 16 % 18 % 

15–24 -vuotiaita 10 % 8 % 

25–49 -vuotiaita 30 % 32 % 

50–64 -vuotiaita 21 % 21 % 

yli 64-vuotiaat 22 % 21 % 

Yhteensä 100 100 
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 Kuten koko Salossakin, myös Vaskiolla on vähänlaisesti 10–24-vuotiaita. Osa tästä ikäluokasta 

opiskelee muualla. Lapsiperheitä on runsaasti, syksyllä 

2013 aloitti koulussa poikkeuksellinen suuri 

ykkösluokka. Se aloitti omana ryhmänään kun muuten 

koulussa on kahden vuosiluokan yhdysluokat. 

 

Kyläkyselyn vastaajissa oli myös suuri osa 

lapsiperheitä, 30 %. Kahden aikuisen talouksia oli 

noin 50 % vastaajista ja yhden hengen talouksia 20 %. 

Kuva vasemmalla: Kyselyn vastaukset tulivat melko 

tasaisesti ympäri kyläaluetta (kysymys: Missä päin 

Vaskiota asutte?, 134 vastausta) 

 

 Kuva oikealla: Uusia asukkaita muuttaa kylän 

tasaisesti. Kyselyyn vastanneista 17 % oli muuttanut 

kylään viimeisten kolmen vuoden aikana (Kauanko 

taloutenne aikuiset ovat asuneet Vaskiolla?, 116 

vastausta):

Vapaa-ajan asuntoja on alueella muutamia kymmeniä. 

Suuri osa vapaa-ajan asunnoiksi kirjautuvista taloista 

on pieniä taloja, jotka ovat jääneet vapaa-ajan 

käyttöön yksittäisille omistajille tai perikunnille. 

Kesäasukkaita on sen verran vähän, että muutosta 

väkimäärässä ei huomaa kesäisin.  

 

Perinnemäki toimii ulkoilmamuseona sekä tilaisuuksien 

pitopaikkana (kuvat: Henrik Hausen) 

 



12 

 

8. Elinkeinot ja toimeentulo 

 Kyläkyselyyn vastanneiden perheiden toimeentulo 

jakautuu seuraavasti: 

 palkkatyö 56 % 

 yritys 27 % 

 eläke 40 % 

 muu 12 % 

Kuva oikealla: Kyläkyselyn perusteella noin 

viidennes vaskiolaisten työpaikoista on omassa kylässä 

(tähän kysymykseen tuli 95 vastausta). 

 

 

Kun vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa yritystoiminnan kehittämiseen, seuraava toimenpiteet 

saivat eniten kannatusta (81 vastausta tähän kysymykseen):  

 

 

Uusina yrityksinä ideoitiin mm.: kotieläinpihaa, kebabia, kylmäasemaa, (kesä-)kahvilaa ja 

kuntosalia 

Kylän kotisivujen yhteyteen kannattaisi koota kattava palveluhakemisto kylän omista palveluista. 
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9. Unelmieni Vaskio 

 

Vaskion lastenjuna, joka kuljettaa lapsia minne vain ja yhden aikuisen kerrallaan. 

 

Aleksin (7 v.) superpossu. Vaskiolla kaikki on mahdollista! 
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10. Vaskion palvelut 

Kyselyssä palveluista tärkeimpinä pidettiin kyläkauppaa, koulua, postia ja ikäihmisten palveluita. 

Näitä piti tärkeinä tai erittäin tärkeinä yli 95 % vastanneista. 

Suurimpia puutteita oli joukkoliikenteen vähäisyys.  

Loppunutta huoltoasema/kahvilaa kaipailtiin myös takaisin ja ruokapaikkaa muun muassa 

ikäihmisille. 

Yritystoiminnan kehittämisessä tärkeänä pidettiin kylän oman palveluhakemiston kokoamista ja 

palveluiden markkinointia mm. vapaa-ajan asukkaille. 

Uusina yrityksinä ideoitiin mm.: kotieläinpihaa, kebabia, kylmäasemaa, (kesä-)kahvilaa ja 

kuntosalia. 

 

11. Liikuntapaikat 

Liikuntapaikat:  

- Pukkilan ja koulun sisäliikuntatilat,  

- kenttä/luistelukenttä koululla,  

- Urheilukenttä/ Ampumahiihtostadion huoltorakennuksineen (mm. sauna) ja sen 

yhteydessä olevat lenkkipolut. Urheilukenttä on kaupungin omistuksessa, mutta HaHa 

pitää sitä yllä. 

Kentän yhteyteen on rakennettu viime vuosina ulkovessat, piharakennuksen katto on vaihdettu 

osittain ja parhaillaan korjataan ulkovuorausta. Alueelle on tehty myös juoksuradat 1km, 700m ja 

500m. Radat/polut sopivat hyvin kuntoiluun. Periaatteessa sinne olisi mahdollista saada vaikka 

uimalampi. Lumisina talvina olisi toivottavaa, että tehtäisiin edelleen latuja sekä urheilukentän että 

koulun viereen. Koulun piha-aluetta voisi ajatella myös kehitettävän lähiliikunta-alueeksi. 

Leikkipuiston ympäristö on uusittu 2011 alikulun valmistumisen jälkeen yhteistyössä kaupungin 

puistoyksikön kanssa kyläläisten toiveita kuunnellen ja budjetti huomioiden. Puiston L-muotoista 

aluetta voisi hyödyntää laajemminkin erilaiseen 

toimintaan. 

 

12. Kunnallistekniikka 

Vesi- ja viemäriverkko nousi kyselystä esille tärkeänä 

asiana. Kaksikymmentä vastaajista oli kiinnostunut 

liittymään viemäriverkkoon, jos sitä laajennetaan 

Pukkilan suuntaan. Vesi- ja viemäriverkon 

kehittämisen vaihtoehdot saivat seuraavasti kannatusta 

(95 vastausta tähän kysymykseen): Kuva oikealla. 

Vaskion taajama-alueella on siis rakennettu vesi- ja viemäriverkko, mutta sen kuntoa tulisi 

tarkistaa. Varsinais-Suomen ELY-keskus on selvittänyt Lounais-Suomen viemäröintialueiden 
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laajentamismahdollisuuksia. Vaskiolla on kannattavimpaan luokkaan merkitty kaksi aluetta 

(kartassa punaiset) taajaman olemassa olevan alueen (kartassa vihreä) lisäksi (kartassa vakituisesti 

asutut talot merkitty vihreällä ja vapaa-ajan asunnot sinisellä):  

1. Pohjoiseen Pukkilaan 

ja sen ohi sekä 

Vaskiontien toiselle 

puolelle 

Lähteenmäentien 

alkupään taloihin, 

yhteensä 26 taloa. 

2. Turilantietä pitkin 

noin kolme 

kilometriä itään 

hieman Ristisuontien 

tienhaaran ohi, yhteensä 28 taloa. 

Kartat ja taulukot verkossa:  

http://ymparisto.lounaispaikka.fi/fi/potentiaaliset-viemarointialueet-/ 

Ainakin näille alueille olisi mahdollista perustaa jätevesiosuuskunta ja saada rakentamiseen tukea. 

Jos tukea halutaan, pitäisi olla pian liikkeellä, sillä tuen osuutta ollaan pienentämässä tai 

poistamassa kokonaan. http://kyliensalo.wordpress.com/2014/07/12/jatevesi/  

 

13. Laajakaista 

Toimiva, luotettava ja tarpeeksi nopea laajakaista on tärkeä erityisesti yrittäjille mutta myös 

perheille. Ylivoimaisesti luotettavin on kuitulaajakaista, mutta myös langattomia yhteyksiä pyritään 

parantamaan.  

Kaupungin kannalta toimivat yhteydet ovat tärkeitä ensinnäkin siksi, että laajakaistayhteydet 

vaikuttavat yritysten ja asukkaiden asettumiseen alueelle. Toiseksi toimivat yhteydet 

mahdollistavat verkon yli tuotettavia palveluja, näitä on jo monella sektorilla. Yksityisille yhteydet 

ovat viihtyvyystekijä, ja ne vaikuttavat myös tonttien kysyntään ja hintaan. 

Waskio-Seura kävi Louneassa neuvottelemassa laajakaistasta 10.12.2014. Louneaan kuuluu muun 

muassa entinen Salon seudun puhelin SSP mutta yhtiö toimii laajemmalla alueella ja sillä on 

toimipisteet paitsi Salossa myös Lohjalla, Somerolla, Forssassa, Loimaalla ja Liedolla. 

Kuulimme, että Lounea suhtautuu myönteisesti kuitulaajakaistan rakentamiseen, se on rakentanut 

noin 20 % koko maan kuituliittymistä. Salon seutukunnalla on noin 5 000 liittymää. 

Vaskiolla kuituverkkoa on laajennettu yleensä aina silloin, kun sähköverkkoyhtiö Caruna on 

kaivanut kaapeleita maahan, kuitu sopii hyvin samaan kaivantoon. Muualla Salossa kuitua on 

viime vuosina yleensä aina laitettu mukaan vesi- ja viemäriosuuskuntien kaivantoihin. Jos 

Vaskiolla laajennetaan vesijohtoverkostoa, saadaan mukana todennäköisesti myös kuitulaajakaista. 

Runkokuituverkko menee jo kaikkiin Lounean keskuksiin. Vaskion koululle ja sen lähialueelle 

tulee jo kuituverkko, ja se otetaan lähiaikoina käyttöön.  

http://ymparisto.lounaispaikka.fi/fi/potentiaaliset-viemarointialueet-/
http://kyliensalo.wordpress.com/2014/07/12/jatevesi/
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Kuitulaajakaistaa voidaan rakentaa myös, jos kylässä kerätään riittävän suuri määrä liittyjiä 

riittävän tiheällä alueella. Esimerkiksi Loimaan Niinijoella kerättiin liittyjiä 5 km pitkällä alueella. 

Kylä oli aktiivinen, ja saatiin mukaan 60 % alueen talouksista eli 70 liittyjää. Liittymien hinta 

riippuu liittyjien määrästä ja alueen koosta, Niinijoella se oli 2 450 euroa, viemäriverkkojen 

yhteydessä se on ollut noin 1 000 euroa ja Salon, Halikon ja Perniön keskustoissa se on yleensä 

1750 euroa. Liittymän voi maksaa heti tai 5 vuoden maksuajalla tai ottaa vuokraliittymän. 

Lounean kotisivuilla voi tarkistaa, onko valokuitulaajakaista saatavilla sekä ilmoittaa 

yhteystietonsa, jos on kiinnostunut valokaistasta: http://lounea.fi/valokaista-saatavuus/  

 

14. Osallistuminen ja tiedotus 

Kylän tilaisuuksiin 

osallistutaan melko 

ahkerasti, vaikka kylä on 

iso ja alue laaja. Eniten on 

osallistuttu Helavalkjoihin 

ja kesäteatteriin (2/3 

vastaajista). Myös 

yhdistystoiminta ja 

Pukkilan tapahtumat 

mainittiin. 

Syinä osallistumattomuudelle taas olivat tiedon puute (27 %) sekä ajan tai kiinnostuksen puute (31 

%). 

Yleisesti tiedonkulkuun kylällä oli tyytyväisiä 2/3 vastaajista. Tärkeimmät tiedotuskanavat (117 

vastausta): 

 

Vaskio-seuran aloitettua toimintansa hetken hiljaiselon jälkeen, on tärkein tehtävä saada tiedotus 

toimimaan ja luotua ne kanavat, joihin kyläläiset voivat luottaa. 

http://lounea.fi/valokaista-saatavuus/
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Myös kyläläisten mukaan saamiseksi yhteisten asioiden hoitamiseen on panostettava 

alkutaipaleella. Näihin voisi kehitellä Vaskio.fi-sivuille palauteosiota, jonne tulleet palautteet 

hallitus/johtokunta lupaa käsitellä seuraavassa kokouksessaan ja julkaisevan niistä parhaat. 

Epäasialliset palautteet/kehittämiskohteet käsitellään, muttei julkaista. 

Samoin sivuille voisi järjestää äänestyksen Vaskion kyläsloganista, muutama valmis ehdotus ja 

sitten vapaakenttä. Tähän pitäisi käyttää aikaa, jotta saadaan hyvä, sopiva ja sellainen, joka on 

seuraavat 20 vuotta Vaskion oma! 

Nettisivujen suunnittelu aloitetaan yhteisillä suunnittelukokouksilla, jolloin sivuista saadaan kylän 

näköisiä ja kyläläisten omia. Kyläsloganin selvittyä painetaan t-paitoja ja neuvotellaan niiden 

myyntikanavista. 

 

15. Järjestötoiminta ja harrastukset 

15.1. Waskio-Seura ry 

Waskio-Seura perustettiin vuonna 1984 ja se aloitti toimintansa uudelleen vuoden 2014 lopussa 

kyläsuunnitelman tekemisellä. 

Waskio-seura pyrkii edistämään kylän elinvoimaisuutta ja aktivoimaan yhdistyksiä ja kyläläisiä 

yhteiseen tekemiseen. Waskio-Seuran jäsenet koostuvat paikallisten yhdistyksien jäsenistä, jolloin 

tiedonkulku ja yhteistyö on sujuvaa.  

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Vaskion yhdistysten, yhteisöjen ja kylien asukkaiden 

yhteistyöelimenä pyrkimyksissä parantaa Vaskiolla vakituisesti tai vapaa-aikanaan asuvien 

ihmisten hyvinvointia.  

 Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa asukkaita yhteistoimintaan kotiseutunsa kehittämiseksi 

sekä kehittää yhteistyötä päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa kylien kehittämisessä ja kylien 

asukkaiden hyvinvoinnin parantamisessa. Tarkoituksena on säilyttää maaseutu elinvoimaisena. 

 

Kunniapuheenjohtaja Terttu 

Laakso avasi Waskio-Seuran 

järjestäytymiskokouksen 

15.10.2014 ja kertoi lyhyesti 

Waskio-Seuran historiasta ja 

toiminnasta. Perinnemäen 

rakentaminen sekä Helavalkjat ja 

kesätilaisuudet ovat olleet keskeisiä 

seuran toiminnassa. Isommat 

hankkeet on tehty yhteistyössä kylän 

muiden yhdistysten kanssa. (kuva: 

Henrik Hausen). 
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15.2. Vaskion maamiesseura 

Vaskion Maamiesseura on perustettu 1952. Perustamiskirjan mukainen toimintakuvaus 

maamiesseuran toiminnasta: Alkuperäisenä tarkoituksena oli koota maataloutta ja sen eri aloja 

harjoittavat sekä harrastavat tai siinä työskentelevät kyläläiset keskinäiseen yhteistoimintaan. 

Samalla kehittämään heidän ammattitietojaan ja taitojaan sekä parantamaan hyvinvointia ja 

henkistä valistuneisuutta. 

Nykyään maamiesseuran tärkeimpänä toimena voidaan pitää viljelijöiden ja viljelyshenkisten 

paikallisten ihmisten virkistystoimintaa sekä olla omistamassa puolet Seurojentalo Pukkilasta 

yhdessä Vaskion nuorisoseuran kanssa. Vaskion maa- ja kotitalous naiset toimivat maamiesseuran 

alaisuudessa. Maamiesseura on nykyisellään ProAgrian alayhdistys ja jäseniä on noin 40. 

Yhteystiedot: puheenjohtaja Markus Junnila, p. 040 7532673, sihteeri Pekka Poutanen, p. 040 

7249961 (huomio: yhteystiedot vuodelta 2014, päivitetyt tiedot tulevat www.vaskio.fi –sivuille, 

kun ne aukeavat). 

 

15.3. Vaskion maa- ja kotitalousnaiset 

Vaskion maa- ja kotitalousnaiset on Vaskion maamiesseuran alajärjestö ja järjestö on toiminut 

vuodesta 1949. Yhdistyksessä on jäseniä tällä hetkellä 98, ja seitsemällä eri kylällä on oma 

kyläemäntänsä. Muonituksien vuorot vaihtuvat kylittäin ja kyläemäntä on kyseisen alueen 

vastuuhenkilö. Jokaisella kylällä on lisäksi oma piirinainen, jonka vastuulla on oman alueen 

jäsenasiat. Vaskion maa- ja kotitalousnaiset ovat mukana erilaisissa paikallisissa tapahtumissa 

järjestäen kokemuksella sekä ammattitaidolla kahvituksen tarjoiluineen. 

 

15.4. Vaskion Nuorisoseura 

Vaskion Nuorisoseura on perustettu 1919. Sen puitteissa toimi opintokerhoja, näytelmä- ja 

lausuntapiirejä. Näytelmiä yms. ohjelmaa esitettiin ahkerasti Pukkilassa. 1930-luvulla alkoivat 

tanhuryhmät. Tanhuryhmä ei ole toiminut enää 2000-luvulla. 

Vaskion Nuorisoseura on ollut 1970-luvulla Nuorisoseurojen keskusliiton kanssa järjestämässä 

Helavalkjoita. Myöhemmin Helavalkjat on järjestetty Vaskiolla yhdessä paikallisten yhdistysten 

kanssa. 

Vaskion nuorisoseura on ollut mukana pohjoismaiden yhteisessä ystävyyskuntatoiminnassa 1980-

luvulta alkaen. 

1980-luvulla aloitettiin Kalevan Nuorten toiminta. Se koostui lapsille ja nuorille suunnatusta 

leikki-, askartelu- ja tanhutoiminnasta. Sen puitteissa oli myös esiintymisiä, mm. jokakeväiset 

äitienpäiväjuhlat Pukkilassa. Kerho loppui 1990-luvun puolivälissä. 

1990 aloitti kansanmusiikkiyhtye Vissinki. Yhtyeessä soittivat ja lauloivat Kalevan Nuorten 

toiminnassa mukana olleet nuoret. Vissinki teki vuosina 2002 ja 2005 kansanmusiikkilevyt. Tällä 

hetkellä Vissinki harjoittelee ja keikkailee harvakseltaan. 
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Vaskion Nuorisoseura omistaa Seuraintalo Pukkilan yhdessä Vaskion Maamiesseuran kanssa. 

Nuorisoseuran toiminta on ajan kuluessa hiipunut, mutta mikäli uusia innokkaita 

vetäjiä/toimijoita löytyy, toiminta voidaan elvyttää. 

Yhteystiedot:  Kati Ahvenniemi pj. kati.ahvenniemi@gmail.com, Margit Laine, sihteeri 

margitlaine@suomi24.fi  

 

 

 

15.5. Vaskion Pukkila  

 Pukkila on 1920-luvulla rakennettu 

Vaskion maamies- ja nuorisoseurojen 

omistama perinteinen seuratalo  

kokonaiskäyttöalaltaan 440 m², joka 90-

luvun alussa saneerattiin nykyiseen 

juhlavaan kuntoonsa.  

Pukkilan talotoimikunta muodostuu 

Nuorisoseuran ja Maamiesseuran/Maa- 

ja kotitalousnaisten joukostaan 

valitsemista edustajista. 

Talossa on vuosien varrella vietetty häitä 

ja lukuisia muita perhejuhlia eri aiheineen 

valmistujaisista rippijuhliin.  

Menneinä vuosikymmeninä on esitetty jo puretulla näyttämöllä monia teatteriesityksiä, joista 

muistoksi on jätetty takaseinälle 30-luvulla vaikuttaneen tunnetun taidemaalarin, Emil Niinistön 

maalaamaa kulissitaulu.  

mailto:kati.ahvenniemi@gmail.com
mailto:margitlaine@suomi24.fi
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Suosittuja olivat myös aikanaan kyliä kiertäneet elokuvannäyttäjät, jotka Vaskiolla esittivät 

filmejään Pukkilassa. Monia iltamia, tanssiaisia ja pöytäjuhlia on Pukkilassa järjestetty. Taloa on 

myös käytetty sisäliikuntatilana eri palloilulajeille sekä voimisteluryhmille. 

Tilojen varaustiedustelut ja vuokraus: 050 - 544 8870. Lisätietoja: http://www.vaskionpukkila.fi/ 

 

Pukkila (ilmakuva Raimo Pekkinen). 

 

15.6. Teatteriyhdistys Puutaivas ry 

Teatteriyhdistys Puutaivas ry on toiminut Vaskiolla harrastajien voimin 

vuodesta 1994 ja lastenteatteri Puutaivaan Tikut vuodesta 2003. 

Teatteriesitysten paikat ovat muuttuneet vuosien varrella sekä 

kesäteatterin että lastenteatterin osalta. Tänä päivänä katsomot 

sijaitsevat Perinnemäellä (n. 160 paikkaa, esitykset kesä-elokuussa) 

sekä Pikkuteatteri (n. 45 paikkaa, esitykset maalis-huhtikuussa) Salen viereisessä kiinteistössä. 

Tällä hetkellä aktiivisia jäseniä on yli 40. Toiminnassa on mukana erilaisia osaajia rakentamassa 

yhteistyöllä esityksiä katsojien iloksi ja mukaan mahtuu aina lisää tekijöitä!   

 

Puutaivaan Tikkujen maksuttoman näytelmäkerhon yleisenä tavoitteena on tarjota 

vaskiolaisille lapsille mahdollisuus osallistua korkeatasoisen teatterin tekemiseen omalla kylällä. 

Salon kaupungin huono taloudellinen tilanne on vähentänyt jatkuvasti palveluita sivukyliltä. 

Tikkujen toiminnan pääajatus on tukea paikallista lasten harrastustoimintaa, johon osallistumisen 

http://www.vaskionpukkila.fi/
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kynnys halutaan pitää matalana. Kerhoon ovat tervetulleita kaikki lapset, jotka haluavat sitoutua 

pitkäjänteiseen toimintaan. Toimintatapa on lapsilähtöinen ja kaikilla näyttelijöillä on 

mahdollisuus olla mukana niin lavastuksessa, puvustuksessa kuin muussakin tarpeiston 

tekemisessä. Myös lapset, jotka eivät halua näyttelemään, ovat tervetulleita. Kierrätys on tärkeä 

elementti toiminnassa, eli lavastus ja puvustus ja tarpeisto syntyvät mahdollisuuksien mukaan jo 

kertaalleen käytetystä materiaalista. Samat arvot näkyvät myös kesäteatteritoiminnassa. 

Lisätietoja toiminnasta, jäsenyydestä: www.puutaivas.net ja 050 518 00 58 

 

 

Kuvassa 10v. – juhlavuoden lastennäytelmän valmisteluja alkuvuonna 2013 (Heidi Soininen) 

  

15.7. Vaskion metsästysseura ry /Vaskion eränkävijät ry 

Vaskion metsästysseura ry:n kotipaikka on Salon kaupunki ja metsästysalueet sijaitsevat entisen 

Halikon kunnan pohjoisosassa Vaskion ja Märyn kylien alueella.  Metsästysaluetta on noin 11500 

ha ja jäseniä noin 130. 

Vaskion eränkävijät ry toimii samalla alueella hoitaen sorkkaeläinmetsästyksen ja omistaen 

Vaskion erämajan, kodan sekä lihankäsittelylaitoksen. Jäseniä on 41. 

Seurojen tarkoitus on harjoittaa järkiperäistä riistanhoitoa ja metsästystä. 

Vaskion hirsirakenteista n. 120 m2 erämajaa vuokrataan myös ulkopuolisille tilaisuuksiin ja 

tapahtumiin. Tilat sopivat enimmillään n. 50 hengen ryhmille. Päärakennuksessa on tupakeittiö ja 

saunatilat sekä pihapiirissä grillikatos ja kotarakennus. Majan osoite: Heinäsuontie 233. 

Lisätietoja/varaukset: Toni Lintula, puh. 040-5147533, toni.lintula@traktoauto.fi 

Lisätietoja tapahtumista, toiminnasta: http://www.vaskionmetsastysseura.fi/ 

http://www.puutaivas.net/
mailto:toni.lintula@traktoauto.fi
http://www.vaskionmetsastysseura.fi/
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15.8. Halikon Hakoniskat ry 

Halikon Hakoniskat on perinteinen urheilun yleisseura, joka on perustettu vuonna 1932. Jäseniä 

seurassa on noin 800. Tänä päivänä aktiivisimpina jaostoina ovat ampumajuoksu- ja 

ampumahiihtojaosto, hiihtojaosto ja naisjaosto. Ampumajuoksussa Halikon Hakoniskat on 

yksi suomen aktiivisimmista seuroista. Vaskiolla toiminta keskittyy Vaskion 

ampumahiihto/urheilukentän ympäristöön. Kesäisin Ampumahiihtostadionilla pidetään 

viikoittaisia ampumajuoksuharjoituksia. Harjoituksissa osallistujia on useita kymmeniä ja 

osallistujien ikähaitari on 5–75 vuotta. Yksi suurimmista ampumajuoksutapahtumista on HaHa:n 

järjestämät kansalliset a-juoksukisat, joihin osallistujia tulee ympäri Suomea. 

Lisätietoa Halikon Hakoniskoista: www.halikonhakoniskat.fi 

 

 

(Kuva: Ilkka Ratamo) 

 

15.9. MLL/ Vaskion perhekahvila 

Vaskion perhekahvila on osa MLL:n Halikon paikallisyhdistyksen toimintaa. Perhekahvila on 

avoinna kouluvuoden mukaisesti ja kokoontuu perjantaisin klo 10–12 Vaskion osuuspankin 

kerhohuoneella (Kauppatie 15, 25260 Vaskio). Perhekahvilaan ovat tervetulleita äidit, isät, 

mummot, vaarit ym. yhdessä kaikenikäisten lasten kanssa. Perhekahvila tarjoaa mukavaa 

yhdessäoloa ja kahvittelua. Toiminta on itseohjautuvaa esim. leikkiä, askartelua tai vuodenajan 

http://www.halikonhakoniskat.fi/
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mukaista toimintaa. Osallistujat tekevät kahvilan toiminnasta omannäköistänsä ja toimintaan 

voivat kaikki osallistujat vaikuttaa!  

Perhekahvila on toiminut Vaskiolla sen mukaan, miten aktiivisia paikalliset vanhemmat ovat 

olleet. Kahvila on kokoontunut ainakin kymmenen vuoden ajan, välillä on ollut taukoa. Kesäisin 

vanhemmat ovat kokoontuneet viikoittain lapsineen paikallisessa puistossa. Toimintaa 

mainostetaan Halikon MLL:n nettisivuilla, Facebookissa "MLL Halikon yhdistys"- ja "Vaskio" -

sivuilla sekä mm. paikallisen kaupan ilmoitustaululla. Haasteena perhekahvilan toiminnan 

jatkumiselle on paikallisten vanhempien aktiivisuus ja se, tavoittaako perhekahvilan markkinointi 

tarpeeksi paikallisia lapsiperheitä. Miten osallistujia saataisiin lisää niin, että perhekahvilan 

toiminnan jatkuminen olisi taattu, eikä perhekahvila jäisi ajoittain tauolle? 

Vaskion perhekahvilan yhteyshenkilö: Miia Vilajoki: m.v@netti.fi. Lisätietoja toiminnasta ja 

tapahtumista: http://halikko.mll.fi/ sekä MLL Halikon yhdistyksen puheenjohtaja: Virpi Wiman: 

virpi.wiman@gmail.com  

 

15.10. Kansalaisopiston kurssit 

Opinto-opas jaetaan Salon jokaiseen talouteen ja yrityksiin elokuun puolenvälin jälkeen ja 

vuodenvaihteessa. Ajankohtaisin informaatio kansalaisopiston opetustarjonnasta löytyy kuitenkin 

aina opiston nettisivuilta www.salonkansalaisopisto.fi. Täältä löytyvät kätevästi opinto-oppaan 

painatuksen jälkeen tehdyt tietopäivitykset. Lukukauden ensimmäisten viikkojen jälkeen alkavista 

kursseista tiedotetaan myös Salon kaupunkitiedotteessa.  

Palautetta voi antaa mm. opiston nettisivujen ja kurssipalautekyselyiden kautta. Opiston 

nettisivuilla olevien toimintalinkkien kautta voit antaa palautetta, kehittämisideoita ja 

kurssitoiveita. Alennusoikeus koskee työttömiä, eläkeläisiä ja kotouttamisvaiheessa olevia 

maahanmuuttajia. 

Kansalaisopiston seuraavat kurssit järjestettiin Pukkilassa 2014–2015: Venyttely ja rentoutus 

kaikenikäisille sekä miesten kuntoliikunta. 

 

15.11. Vaskion Kirkon Kannatusyhdistys ry  

Vaskion kirkon kannatusyhdistys ry ylläpitää Vaskion kirkkoa ja seurakuntakotia. Salon 

seurakunta vastaa hautausmaasta. Vaskion kirkon kannatusyhdistyksen toimintaa johtaa 

puheenjohtaja, sekä 9 johtokunnan jäsentä. Johtokunnan lisäksi kirkon emännät, juhlatoimikunta 

ja talotoimikunta vastaavat Vaskion kirkon vireästä toiminnasta. Vaskion kirkon 

kannatusyhdistyksessä on yksi palkattu työntekijä, Marja Rouvali, hän toimii suntio-

lähimmäistyöntekijänä. Marja Rouvalilta voi tiedustella kirkkoa ja seurakuntakotia perhejuhlien 

viettoon: 0500 729 535. 

Vaskion Kirkko on yksi Suomen viidestä yksityisestä kirkosta. Jäsenistö omistaa kirkon ja 

ainaisjäsenyys maksu vahvistetaan vuosittain. Vuonna 2014 jäsenmaksu oli 10 € sisältäen Vaskion 

kirkon historiikin, kirjoittanut Kari Alifrosti. Kirjasta saa lisätietoja Vaskion kirkon 

kannatusyhdistyksen toiminnasta sekä historiasta. Kirjaa löytyy myös Salon kirjastoista. 

mailto:m.v@netti.fi
http://halikko.mll.fi/
mailto:virpi.wiman@gmail.com
http://www.salonkansalaisopisto.fi/
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Vaskion kirkossa ja seurakuntakodissa on vuosittain noin 200 tapahtumaa, joissa noin 4 

000 läsnäolijaa. Salon seurakunnan papit pitävät kirkossa jumalanpalveluksia kerran 

kuukaudessa, lisäksi kirkossa on hartauksia, musiikkitilaisuuksia ja rukoustilaisuuksia. 

Seurakuntakodissa on kerhotoimintaa lapsille, aikuisille ja vanhuksille sekä vuosittain pidetään 

myyjäiset. Joka vuosi juhlitaan Elojuhlaa, vietetään hartaus Vaskion kirkon saarnahuoneen 

kivellä sekä Vaskion perinnemäellä.  

Yhteystiedot: http://www.salonseurakunta.fi/00010440-vaskion-kirkon-kannatusyhdistys  

 

15.12. Salon seurakunnan toiminta 

Salon seurankunnan Halikon alueen varhaisnuorisotyö järjestää tyttö- ja poikakerhoja Vaskion 

seurakuntakodissa sekä Pukkilassa. Kerhot alkavat koulujen alkaessa ja niistä tiedotetaan koulun 

kautta jaettavalla esitteellä. Kerhot on tarkoitettu 7–13-vuotiaille, ellei toisin mainita. Kerhot ovat 

maksuttomia ja ilmoittautumiset esitteessä ilmoitettuun numeroon tai paikan päällä. Vaskiolla 

toimii sählykerhot tytöille ja pojille Pukkilassa sekä kokkaileva puuhakerho. 

Pyhäkoulu toimii Vaskion seurakuntakodissa, Puutaivaantie 23. Kokoontumisajat 

viikkoilmoituksissa. Yhteyshenkilö Laura Reuter 050 556 2110. 

Pyhäkoulu on lasten oma kirkkohetki, ja sen sisältö seuraa kirkkovuotta. Pyhäkoulussa ollaan 

kristillisen sanoman ja kristillisen uskon perusasioiden äärellä – lapsille sopivalla tavalla. Siellä 

kuullaan kertomuksia, lauletaan, leikitään, hiljennytään, jutellaan, tavataan kavereita, askarrellaan, 

ollaan turvallisesti yhdessä. 

www.salonseurakunta.fi tapahtumakalenterista löytyvät lisätiedot erilaisista tapahtumista, kuten 

Varttuneen väen kerhon kokoontumisen aikataulut Vaskion seurakuntakodissa 1krt/ kk (Virpi 

Lasorla, diakoniatyöntekijä 044 774 5364), kauneimmat joululaulut, konsertit, jumalanpalvelukset 

yms. 

 

15.13. Halikon VPK 

Halikon Vapaaehtoinen Palokunta ry on perustettu vuonna 1935. Märynummella on VPK:n 

pääpaloasema ja Vaskiolla sekä Kokkilassa löytyy sivupaloasemat. Yleishyödyllinen yhdistys 

huolehtii entisen Halikon kunnan alueen turvallisuudesta sekä sopimuspalokuntana palo- ja 

pelastustehtävistä omalla toimialueellaan. VPK:ssa toimii neljä toisiaan tukevaa osastoa, joita ovat 

hälytysosasto, nuoriso-osasto, naisosasto sekä veteraaniosasto. Pelastustoimen ja 

ensivasteen operatiivisen toiminnan lisäksi hälytysosasto suorittaa sopimuksesta muitakin 

pienimuotoisia työtehtäviä, kuten kaivontyhjennyksiä, pumppauksia ja puiden kaatoa. Nuoriso-

osaston tarkoituksena on kasvattaa uusia jäseniä toimintaan sekä antaa mukavan jopa ammattiin 

johtavan harrastuksen 10–16-vuotiaille nuorille. He vuokraavat myös toritelttoja ja pitävät 

jätepaperin keräyspistettä paloaseman pihalla. Naisosasto harjoittaa omaa koulutus- ja 

valistustoimintaansa sekä suorittaa pienimuotoisia kahvituspalveluja. Halikon VPK on ollut 

mukana myös erilaisissa tapahtumissa esittelemässä toimintaansa ja kalustoaan. 

Lisätietoja: päällikkö: Kai Laiho paallikko@halikonvpk.fi, 040-5441139, http://halikonvpk.fi/  

http://www.salonseurakunta.fi/00010440-vaskion-kirkon-kannatusyhdistys
http://www.salonseurakunta.fi/
mailto:paallikko@halikonvpk.fi
http://halikonvpk.fi/
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15.14. Onnenperän ratsastajat ry 

Onnenperän Ratsastajat Ry on vuonna 2014 perustettu ratsastusseura. 

Seura toimii erittäin tiiviissä yhteistyössä Vaskiolla sijaitsevan Onnenperän tallin kanssa mutta 

seura ei omista tallia tai sen hevosia. Talliyrittäjä Riitta Kilpiö toimii seuran johtokunnassa ja on 

seuran varapuheenjohtaja. 

Seuran tavoitteena on edistää ratsastusharrastusta toiminta-alueella ja järjestää monipuolista 

toimintaa seuran jäsenille. Seura haluaa luoda yhteenkuuluvuutta Onnenperän harrastetallin 

ratsastajien keskuuteen ja edistää koko perheen osallistumista ratsastusharrastukseen. 

 

Onnenperän ratsastajat kannustavat jäseniään seuraamaan ratsastusurheilua sekä edistämään ja 

ylläpitämään hyviä hevosmiestaitoja ja -tapoja, tietoutta sekä fyysistä kuntoa. Seura haluaa toimia 

tasa-arvoisesti ja järjestää mielekästä toimintaa kaikille harrastajan iästä tai sukupuolesta 

riippumatta. 

Onnenperän ratsastajat on kaikille avoin ja Onnenperän tallin yhteydessä toimiva seura. Liity 

jäseneksi, ota yhteyttä jasensihteeri.onra@gmail.com 

Lisätietoja: http://onnenperanratsastajat.sporttisaitti.com/  

https://www.facebook.com/OnnenperanRatsastajat  

 

15.15. Koirakerho Tassut ry, Halikko 

Halikkolainen Koirakerho Tassut on vuonna 1991 perustettu aktiivinen yhdistys, jonka 

tavoitteena on tarjota koulutuspalveluita ja harrastusmahdollisuuksia mahdollisimman monille 

koiranomistajille. Toimintaan ovat tervetulleita kaikki koirat omistajineen - niin rotukoirat kuin 

monirotuisetkin. Tavoitteenamme on onnellinen koira, joka pääsee toteuttamaan omia viettejään. 

Tarjoamme ohjausta kaikille koiranomistajille, jotta elämä karvaturrien kanssa olisi mukavaa ja 

vaivatonta. Koulutuksen lisäksi Tassut järjestää tutustumisretkiä, kerhoiltoja ja koulutuskursseja 

sekä julkaisee Tassusanomat-kerholehteä. 

Tassuilla on aidattu ja valaistu koulutuskenttä Tassukallio Märynummella. 

Lisätietoja: http://www.tassut.net/  

 

15.16. Halikon yrittäjät ry 

Halikon Yrittäjät ry on paikallinen yrittäjäyhdistys. Tärkein tehtävämme on kehittää yrittämisen 

olosuhteita ja ajaa yrittäjille tärkeitä asioita. Lisäksi haluamme tuoda tunnetuksi alueen omien 

yrityksien tuottamia tuotteita ja palveluita.  

Lisätietoja: http://www.yrittajat.fi/fi-FI/varsinais-suomenyrittajat/halikko/  

 

mailto:jasensihteeri.onra@gmail.com
http://onnenperanratsastajat.sporttisaitti.com/
https://www.facebook.com/OnnenperanRatsastajat
http://www.tassut.net/
http://www.yrittajat.fi/fi-FI/varsinais-suomenyrittajat/halikko/
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15.17. Ikäihmisten toiminta 

Tietoa ja toimintaa ikäihmisille: https://www.salonikainfo.fi/palvelut-ja-toiminta/halikko/ 

Palveluliikenteestä on tietopaketti ja aikataulu osoitteessa: 

http://www.salo.fi/attachements/2010-12-03T11-57-4089.pdf  

Palveluliikenteen tarkoitus on tarjota mahdollisimman monelle salolaiselle kerran viikossa pääsy 

tarpeellisten palveluiden luokse. Palveluliikenne noutaa tarvittaessa kotiovelta asioimaan 

lähimpään keskukseen ja kuljettaja avustaa matkustajia kaikissa matkan vaiheissa tarpeen mukaan. 

Autossa on tilaa myös matkustajien ostoksille. 

Palvelu on kaikkien kuntalaisten käytettävissä. Asiakaspaikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään 

ilmoittautumisjärjestyksessä. Matka tilataan edellisenä arkipäivänä kello 12:00 – 15:00 välisenä 

aikana numerosta 040 - 8420 250. 

Palveluliikenne liikennöi arkipäivisin kaupungin eri alueilla oheisen linkissä olevan taulukon ja 

karttojen mukaisesti. Ajoreitti ja aikataulu suunnitellaan erikseen kullekin päivälle tilausten 

perusteella.  

Asiakkailta perittävät maksut yhdensuuntaisesta matkasta ovat 3,30 € enintään 10 km matkasta, 

4,80 € yli 10 km matkasta, veteraanit matkustavat maksutta. Maksuvälineenä käyvät käteinen ja 

matkahuollon kortit. Lisätiedot ja esitteiden tilaukset: Roope Virta 02–778 2116 

 

15.18. Kyläkerho 

Vaskion kyläkerho kokoontuu POP Pankin kerhohuoneella joka toinen maanantai klo 13. 

Toimintaa vetää tällä hetkellä Halikon kaffekellarin toiminnassa mukana ollut Eila Haapanen 

yhdessä Leena Suomin kanssa. Kerhossa järjestetään erilaista toimintaa pientä maksua vastaan, 

kuten bingoa, arpajaisia sekä yhteislaulua. Hintaan sisältyy kahvitus. Mukaan ovat tervetulleita 

kaikenikäiset, joille aika vain sopii. Toimintaa jatketaan, mikäli kävijöitä on riittävästi. Toiminnasta 

tiedotetaan yleensä Vaskion Salen ilmoitustaululla. Eila Haapanen: 040 705 0876 

 

15.19. Varttuneen väen kerho  

Varttuneen väen kerho kokoontuu Vaskion seurakuntakodissa kerran kuukaudessa, lisätietoja: 

Virpi Lasorla, diakoniatyöntekijä 044 774 5364 sekä www.salonseurakunta.fi 

tapahtumakalenterista. 

 

15.20. Salon Luustoyhdistys ry  

Yhdistys aloitti päivisin kokoontuvan liikuntaryhmän vuoden 2014 tammikuussa. Toiminta oli 

enimmäkseen eläkeläisille. Ryhmä kokoontui Kosken Op:n kokoustilassa huhtikuun loppuun asti. 

Koska osallistujia oli aina yli 10 henkilöä, Salon liikuntatoimi hyväksyi ryhmän Pirteyttä 

Päiviin ryhmäksi syksystä 2014 alkaen ja ryhmä kokoontuu Vaskion koululla ke klo 10–11. 

Toiminta on liikuntatoimen hallinnoimaa ja ohjauksesta vastaava yhdistys saa tukea voidakseen 

maksaa matkakuluja ohjaajille. Ohjaajina ovat jatkaneet Luustoyhdistyksen eläkkeellä 

https://www.salonikainfo.fi/palvelut-ja-toiminta/halikko/
http://www.salo.fi/attachements/2010-12-03T11-57-4089.pdf
http://www.salonseurakunta.fi/
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olevat jäsenet, jotka saavat koulutusta tilanteen mukaan. Osallistua voi myös nuoremmat, joille 

ajankohta on sopiva, maksu on vain hieman kalliimpi. Eläkeläisten kausikortti on 35 € ja sillä voi 

osallistua muihinkin liikuntaryhmiin. Suositus on 2–3 kertaa viikossa päivittäisen kävelylenkin 

lisäksi. Jos henkilö on täyttänyt 70 v ja haluaa käydä uimahallilla liikkumassa, kannattaa hankkia 40 

€ maksava kausikortti. Molemmat kausikortit ovat voimassa vuoden.  

Ohjaajina ovat olleet Eila Paju, Aino Männikkö, Kristiina Reiman ja Markku Mänkäri. Tässä 

ryhmässä, kuten kaikissa liikuntaryhmissä, vallitsee iloinen ja kannustava ryhmähenki. Jokainen 

tekee oman kuntonsa mukaan ja apua saa tarvittaessa. Välineitä vaihdellen toimintaan saadaan 

vaihtelevuutta. Tasapainon hallinta, lihasvoiman parantaminen ja luuston kunnosta huolehtiminen 

ovat tärkeitä kaikille. Liikunnan avulla saamme hyvän mielen, kivut voivat lieventyä, unen saanti 

paranee ja ruoka maittaa. 

Salon Luustoyhdistys ry:n toiminnasta lisää tietoa  

www.luustoliitto.fi/jäsenyhdistykset/Salon Luustoyhdistys  

Huom! Luustoyhdistys on alueyhdistys, ei liitto, johon yhdistys kuuluu ja joka myös järjestää 

monenlaista koulutusta yms. 

 

16. Perinne- ja kylätapahtumat 

Yhteistyöllä ja tapahtumilla on oma merkityksensä kyläyhteisön ja sen yrityksien sekä yhdistyksien 

kehitykselle unohtamatta sen vaikutusta alueen kiinnostuksen kasvuun. Parhaimmillaan 

tapahtuma aktivoi ja houkuttelee lisää asukkaita samalla kohentaen imagoa, tuoden myös 

ulkopuolista rahaa sekä lisäten kiinnostusta elinkeinoelämän piirissä unohtamatta myöskään ns. 

henkisiä arvoja. Näin voidaan vaalia myös perinteitä ja historiaa, joka elää osittain luonnossa ja 

tekee alueesta ainutlaatuisen olemalla samalla myös kilpailuvaltti. Salon kaupungin taloudellinen 

ahdinko sekä nykyaikaiset verkostoitumisen ja markkinoinnin vaatimukset ovat myös nähtävissä 

kaikessa toiminnassa. 

Suuremman tapahtuman järjestämiseksi paremmat puitteet tapahtumalle tarjoaa Vaskion 

nuorisoseurantalo Pukkila, Perinnemäen tai urheilukentän seutu sekä keskeisellä sijainnillaan 

Vaskion koulun alue tai paikallisen kaupan eli Salen piha-alue. Eri puolilla kylää järjestetyt 

tapahtumat lisäävät kiinnostusta alueeseen. Uusien ja vanhojen asukkaiden sekä 

kotipaikkakunnalle tulleiden lomailijoiden on tapahtumissa mahdollisuus tutustua alueeseen, 

toimintaan, kehitykseen sekä kyläyhteisön jäseniin. 

 

16.1. Helavalkjat 

Helavalkjat on ollut Vaskiolla tärkeä tapahtuma, jossa on käynyt ihmisiä kauempaakin. Paikka on 

vaihdellut vuosien saatossa kuten myös tapahtuman järjestäjät. Vanhojen kyläläisten keskuudessa 

tapahtuman kuvailtiin olleen aiemmin railakas ajan henkeen järjestetty tapahtuma, jossa oli paljon 

väkeä, tanssia ja paikallinen orkesteri, pukkitappelupaikka, iso kelakeinu ja köydenvetoa 

perinteisen kokon lisäksi. Vuosien saatossa ohjelmaa on supistettu ja kävijämäärä on vähentynyt. 

Viime vuosina tapahtumassa on ollut vain kokko, hanurinsoittaja ja makkaranmyyntiä, eikä se ole 

enää tarjonnut osallistujille riittävästi ohjelmaa. Helavalkjat oli sellainen vanha kylätapahtuma, 

http://www.luustoliitto.fi/jäsenyhdistykset/Salon%20Luustoyhdistys
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jollaisesta enää vain haaveillaan. Toisaalta olisiko tämä Vaskion valttikortti, jolla voitaisiin 

erottautua muista paikallisista tapahtumista?  

28.5.2014 Helavalkjat järjestettiin vuoden tauon jälkeen yhteistyössä paikallisten yhdistyksien sekä 

yrityksien kanssa hieman uudistettuina. Tapahtumassa oli ensi kertaa mm. leikkimielinen Vaskio-

Märynummi kylien välinen kilpailu sekä askartelupiste kierrätysmateriaaleista. Saimme positiivista 

palautetta sekä myöhemmin haasteen Märypäiville, mikä kannustaa jatkamaan tapahtuman 

järjestämistä. 

  

 

16.2. POP Pankki, Kosken Osuuspankki, Vaskio 

POP Pankki on ollut mukana tukemassa paikallista toimintaa eri tavoin jo vuosien ajan. Pankki 

järjestää vuosittain yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa lasten POPPI-hiihtokilpailut sekä 

tekee yhteistyötä Teatteri Puutaivaan ja muiden yhdistysten kanssa.  

 

16.3. Sale Vaskio 

Paikallinen Sale pienmyymälä sijaitsee aivan Vaskion keskustassa ja palvelee joka päivä aamusta 

iltaan. Kaupan yhteydessä toimii lisäksi asiamiesposti sekä veikkaus. Salepäivät järjestetään 

vuosittain, jolloin mm. mahdollisuus järjestää piha-alueella toimintaa. Pienimuotoinen 

kirppistapahtuma järjestettiin viimeksi 7.6.2014. Myös muu toiminta/ yhteistyö on suotavaa 

muinakin ajankohtina. Aiemmin on järjestetty mm. myyjäisiä. 

SSO on monissa tapahtumissa mukana, ja kaupalta voi hakea erilaista tukea sekä yhteistyötä 

erilaisiin toimintoihin, joiden tulee tuottaa etuja ja palveluja asiakasomistajille. ”Pääpaino on lasten 

ja nuorten harrastus- ja vapaa-ajan toiminnan tukemisessa sekä sellaisten tapahtumien ja 

kulttuurin tukemisessa, jotka koskettavat mahdollisimman montaa asiakasomistajaa.” 
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Liiketoiminnallisesti toimivien kanssa yhteistyösopimuksiin sisällytetään myös kaupallisia 

tavoitteita.  

 

17. Kylän tulevaisuus ja yhteiset päämäärät 

Kylätilaisuuksissa käsiteltiin kylän yhteisiä tavoitteita ja kyläyhdistyksen hallitus laati niin sanotun 

SWOT-analyysin kylän vahvuuksista, mahdollisuuksista, heikkouksista ja uhista. 

Kylän sisäiset vahvuudet, joiden varaan 

kylää rakennetaan 

Tulevaisuuden mahdollisuudet, joita 

hyödynnetään 

Luontokohteet, historia 

Sijainti, yhteydet, moottoritie 

Hyvä ikärakenne, koulussa hyvä oppilasennuste 

Harrastusmahdollisuuksia 

Paikkoja tapahtumille, seurantalo 

Yrityksiä ja yhdistyksiä 

Vaskiolainen kulmakuntalaisuus, talkoohenki 

Hevosharrastus 

Yhteistyön lisääminen 

Näkyvyyden parantaminen 

Näyttely- ja kulttuuritoiminta 

Kimppakyydit palveluihin ja harrastuksiin 

Lähiruoka 

Nuorten tila 

Sisäiset heikkoudet, joita pyritään 

ottamaan huomioon tai poistamaan 

Tulevaisuuden uhat, joita pyritään 

torjumaan 

Laaja ja hajanainen alue 

Huonot tiet 

Joukkoliikenne 

Markkinointi, näkyvyys 

Yhdistystoiminnan sitoutuneisuus 

Keskittävä maankäytön suunnittelu 

Palvelujen katoaminen 

Asukaskato 

Salon kaupungin heikko taloustilanne 

Kylien välinen kilpailu 

 

Analyysin ja keskustelujen perusteella nostettiin kylän ja tämän kyläsuunnitelman keskeisiksi 

tavoitteiksi, että vuonna 2020 Vaskiolla 

 viemäri- ja vesiasiat ovat kunnossa 

 hyvinvoivat paikalliset yritykset ja palvelut ovat kaikkien käytössä 

 Vaskion luonto- ja historiakohteet tunnetaan ja niitä vaalitaan 

 yhdistysten yhteinen tiedotus tavoittaa kyläläiset ja parantaa kylän näkyvyyttä 

 on toimiva tonttimarkkinointi joka tuo uusia asukkaita kylään 

 harrastusmahdollisuuksia ja kokoontumistiloja on kaikenikäisille 

 on kehitetty toimiva kimppakyytijärjestelmä. 
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18. Lähiajan hankkeet 

Kyläkyselyssä esitettiin pitkä lista mahdollisia hankkeita, joista pyydettiin valitsemaan 7 tärkeintä. 

Eniten kannatusta sai Vaskion historia- ja luontokohteiden esittäminen kartalla sekä vesi- ja 

viemäriverkon laajentaminen. 

 

 

Keskustelujen perusteella nostetaan ensisijaisiksi hankkeiksi: 

1. Vesi- ja viemäriverkon kunnon kartoitus Vaskion keskustan alueella sekä verkoston 

laajentaminen. Ensiasijainen vaihtoehto on, että Salon vesi laajentaa verkostoa, mutta on 

myös mahdollista itse perustaa osuuskunta ja rakentaa verkkoa. Myös laajakaistayhteyksiä 

pyritään parantamaan. 

2. Tiedotus: perustetaan Vaskion kylän omat kotisivut internetiin sekä kootaan kartta 

Vaskion historia- ja luontokohteista, tehdään palauteosasto nettisivuille ja laaditaan 

kyläslogan ja logo.  

3. Alueiden kehittäminen: Perinnemäki, Pukkila, urheilukenttä ja koulu. Alkuvaiheessa myös 

näistä kohteista tietoisuuden lisääminen on tärkeä tehtävä, joka tulee Vaskio-sivujen 

myötä hoidettua. Koulun osalta kehittäminen käsittää myös koulumatkojen 

turvallisuuden. 

4. Harrastusmahdollisuuksien lisääminen: lapsista ikäihmisiin. Nuorten tila ja toiminta, 

ohjattua liikuntaa, retkiä jne. 

Samalla ajetaan myös muun muassa seuraavia asioita: 

 Yrittäjyyden kehittäminen, esimerkiksi osuuskuntayrittäjyys, käsityöt, lähiruoka 
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 Paikallisten palvelujen turvaaminen, esimerkiksi perhepäivähoidon varmistaminen omassa 

kylässä 

 Asukashankinta, kylän näkyvyyden parantaminen 

 Kokoontumistilojen turvaaminen, esimerkiksi koulun tilojen hyötykäytön tehostaminen 

 Lisää tilaisuuksia, esimerkiksi Sale-päivän hyödyntäminen, pihakirppikset, laskiaisrieha. 

 

 

 

  Poniratsastusta Helavalkjat-tapahtumassa toukokuussa 2014 (kuva: Henrik Hausen).
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Salon Halikossa sijaitseva Vaskion kylä on lapsiperheiden suosiossa: oma kyläkoulu ja runsaasti 

harrastusmahdollisuuksia. Yläkuva Helavalkjat-tapahtumasta 2014, Puutaivaan askartelupiste 

Perinnemäellä. Alla kuva uusitusta puistosta vuodelta 2011. Puistossa lapset, vanhemmat ja 

isovanhemmat kokoontuvat etenkin kesäaikaan (kuvat: Heidi Soininen). 


