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VASTAUSAKTIIVISUUS 

 

Lähettyjä kyselyjä 678 kpl 

Vastauksia 138 kpl  

=> vastausprosentti 20 % 

 

Taloustyypit: 

• 30 % lapsiperhe 

• 20 % yhden aikuisen talous 

• 50 % kahden aikuisen talous 

VASTAAJAT (134 vast.) 
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Sahala – 
Perälä - 

Kuttila 
9 % 

Heinäsuo 
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Vaskion 
kirkko - 

Ruotsala 
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Pampari - 
Toivila 

37 % 
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TYÖPAIKAN SIJAINTI 
(95 vast.) 

14.10.2014 
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26 % 

muualla 
Salossa  
44 % 

TOIMEENTULON  
LÄHDE: 
 
• palkkatyö 56 % 

• yritys 27 % 

• eläke 40 % 

• muu 12 % 
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VIIHTYVYYSTEKIJÄT 
(126 VAST.) 

14.10.2014 
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HARRASTAMINEN  
(102 vast.) 
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OSALLISTUMINEN  
(118 VAST.) 

14.10.2014 

0% 20% 40% 60%

Voisimme vetää

harrastusryhmää.

Haluamme olla mukana

kylätoiminnan kehittämisessä.

Olemme valmiita osallistumaan

talkoisiin.

Emme ole osallistuneet kylän

tilaisuuksiin.

Olemme osallistuneet kylän

tilaisuuksiin.
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TIEDOTUS  
(117 vast.) 

14.10.2014 

0% 20% 40% 60%

muu

tapahtumakalenteri Salon kaupungin

verkkosivuilla

yhteiset infotilaisuudet tai kyläkokoukset

kylälehti

Vaskion Internet-kotisivut

lehti-ilmoitukset

Vaskion oma Facebook-ryhmä

tapahtumatiedotteet ilmoitustauluilla

naapureilta ja tuttavilta

kotiin jaetut tapahtumatiedotteet

Salon kaupunkitiedote
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Vesi- ja viemäriverkko 
(95 vast.) 

14.10.2014 

vesiverkon 
kunto-

kartoitus  
25 % 

viemäröinti-
suunnitelma 

39 % 

asema-
kaavan 

uudistaminen 
9 % 

ei tarvetta 
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mainituille 
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KYLÄN KEHITTÄMINEN  
(113 vast.) 

14.10.2014 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Kartta Vaskion historia- ja luontokohteista

Vesi- ja viemäriverkon laajentaminen

Vaskion omat Internet-sivut

Koulumatkojen turvallisuuden parantaminen

Pukkilan seuratalon kehittäminen

Nuorten toiminta ja tilat

Waskio-seuran uudelleen käynnistäminen

Palvelusopimus  Vaskion puistoalueista

Urheilukentän kehittäminen

Ikäihmisten toiminta

Vesi- ja viemäriverkon kuntokartoitus

Koulun kehittäminen

Kyläkirjasto

Kansalaisopiston kursseja

Perinnemäen kehittäminen

Sisäisen tiedottamisen parantaminen

Uudet harjoittelutilat Puutaivaan Tikuille

Muu
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LIIKKUMINEN ja 
KOULUMATKAT 
 

TOIVE TULEVAISUUDESSA (44 vast.): 

 koulukyyditykset säilyvät ennallaan (52 %) 

 koulureiteille kevyen liikenteen väyliä, jotta 
lapset pääsevät kulkemaan itse (48 %) 

 

 JULKINEN LIIKENNE: 

  21 vastasi tarvitsevansa säännöllisesti 

14.10.2014 

PALVELULIIKENNE 

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

Kunnan tie:  

www.salo.fi  

=> vikailmoitukset@salo.fi 

 

ELY:n tie:  

Tienkäyttäjän linja  

=> 0200 2100 

http://www.salo.fi/
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YRITYSTOIMINTA 
(81 vast.) 

0% 20% 40% 60%

muu

yritystonttien ja -tilojen parempi
saatavuus

kylän oman palveluhakemiston
kokoaminen ja painaminen

kulttuuri- ja luontokohteiden
kehittäminen matkailupalveluiksi

paikallisten yrittäjien yhteistyön
lisääminen

paikallisten palvelujen markkinointi esim.
vapaa-ajan asukkaille

kylän oman palveluhakemiston
ylläpitäminen netissä
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Vaskiolla vahvuuksia… 
 
• upeat luontokohteet ja kylän 

pitkä historia 
• sijainti, asuntojen 

hinta/laatusuhde 
• hyvä ikärakenne, lapsiperheitä 
• talkoohenki 
• paljon yhdistystoimintaa 

 
 

Vaskiolla kehitettävää… 
 
• viemäriverkon laajentaminen 
• uusien asukkaiden mukaan 

ottaminen toimintaan 
• Pukkilan, Perinnemäen, 

Meijerin ja muiden kohteiden 
hyödyntämisen maksimointi 
 

Tavoitteita:  
 
… Vaskion palveluiden säilyminen ja edelleen kehittäminen 
… hyvinvoivat paikalliset yritykset ja paikalliset palvelut kaikkien 

tiedossa (Sale / netti) 
… Vaskion luonto- ja historiakohteet / ulkoilureitit tunnettuja 

(kartta?) 
… tavoittava yhdistysten yhteinen tiedotus 
… viemäri- ja vesiasiat kunnossa 
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Kylien Salo -kehittämishanke,  
Salon kaupunki 

 
YHTEYSHENKILÖT: 

Henrik Hausen hankekoordinaattori, puh. 044 7787715 

Tanja Ahola hanketyöntekijä, puh. 044 778 7714 

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@salo.fi 

Kotisivu: www.salo.fi/kyliensalo 

Blogi: http://kyliensalo.wordpress.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/kyliensalo 

 

Rahoitus: Manner-Suomen maaseutuohjelmasta, Leader-rahoitus 
(Ykkösakseli, I Samma Båt, Jokivarsikumppanit, Uudenmaan ELY-
keskus 
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