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Salo sai uuden kyläasiamiehen
Suomessa on 60 kyläasiamiestä, joiden tehtävänä on toimia viestinviejinä kylien ja kaupunkien päättäjien välillä. Salon seutu sai uuden, mutta kokeneen kyläasiamiehen viikko sitten.
Henrik Hausen on Suomen kokeneimpia kyläasiamiehiä. 11 vuotta hän ajoi kylien asiaa Pertunmaalla Etelä-Savossa ja viikko sitten hän aloitti kyläasiamiehenä Varsinais-Suomen Salossa. Hausenin mielestä hänen tärkein tehtävänsä on toimia viestinviejänä kylien ja kaupungin päättäjien välillä.
Yleisesti ottaen suomalaiset arvostaa maaseutua, että sillä tavalla tätä työtä on mukava tehdä, Hausen sanoo.
Suomessa on noin 60 kyläasiamiestä. Suurin osa työstä tehdään projektiluonteisesti. Henrik Hausen
palkattiin Saloon vetämään Kylien Salo -hanketta.
Hausenin mielestä päättäjien pitäisi uskaltaa luottaa kyläläisiin ja arjen asiantuntemukseen entistä
useammin. Vuorovaikutuksen kaupungin johdon ja kylien välillä pitäisi olla aktiivista.
Monissa asioissa se paras asiantuntemus niissä läheisissä kylän omissa asioissa on kyläläisillä. He tietävät parhaiten, että mikä on hyvä uimaranta tai missä on hyvä ulkoilureitti, Hausen
kertoo esimerkkeinä.
Kyläyhdistyksillä on tärkeää asiaa
15 kilometriä Salon keskustasta sijaitsevassa Tuohitussa on toiminut kyläyhdistys jo parikymmentä
vuotta. Kyläläiset toivovat, että kyläasiamies saisi kaupungin päättäjät ymmärtämään, että ilman
taloudellisia resursseja kylät näivettyvät.
Kylät tarvitsevat rahaa, maaseudut tarvitsevat rahaa. Ei tämä ihan ilmaiseksi pyöri tämä kylä, sanoo kyläyhdistyksen puheenjohtaja Suvi Raute.
Kyläyhdistysaktiivi Marja Kyrölällä on kyläasiamiehelle konkreettinen toive. Mä haluaisin, että noi
tiet olisi siinä kunnossa, ettei mun tarvitse puikkelehtia kuoppien välissä ja yrittää rikkoa autoani.
Tarkoitus on, että kylissä toiminta lisääntyy ja että päättäjät huomaavat, että maaseutualueesta on hyötyä koko kaupungille ja sen tulevaisuudelle - Henrik Hausen.
Henrik Hausen kuuntelee ja lupaa viedä viestiä tien kunnosta eteenpäin Salon päättäjille. Hausen
toivoo, että Suomessa noin laajemminkin ymmärrettäisiin kylien arvo entistä paremmin.
Tarkoitushan nyt tällä hankkeella on, että nostetaan maaseutualueen arvostusta. Tarkoitus
on, että kylissä toiminta lisääntyy ja että päättäjät huomaavat, että maaseutualueesta on hyötyä koko kaupungille ja sen tulevaisuudelle.
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