VARSINAIS-SUOMEN VUODEN KYLÄKSI 2015 VALITTIIN PYHÄMAAN LUOTO – VUODEN KYLÄTEOKSI
NIMETTIIN SÄRKISALOKODIN PELASTAMINEN
Maakunnallinen kylätoiminnan kattojärjestö Varsinais-Suomen Kylät ry valitsee vuosittain
maakunnallisen vuoden kylän. Nyt tehtävä valinta on järjestyksessään neljästoista ja valituksi tuli
kuuden korkeatasoisen hakemuksen joukosta Pyhämaan Luoto Uudestakaupungista. Lisäksi
päätettiin jakaa nyt ensimmäistä kertaa myös vuoden kyläteko –titteli, joka myönnettiin
Särkisalokodin pelastamisesta Särkisalon asukkaille.
Vuoden 2015 vuoden kylä -kilpailua käytiin teemalla ”Tulevien sukupolvien kylä”. Kilpailussa
etsittiin siis kylää, jossa toimitaan niin, että kylä on vetovoimainen ja viihtyisä elinympäristö myös
jatkossa. Kylän asutusta, toimintaa ja ympäristöä kehitetään kestävästi.
Vuoden kyläteko –titteli on uusi palkinto. Varsinais-Suomen Kylät ry halusi nostaa palkittavaksi
myös yksittäiset teot, jotka ansaitsevat tulle esille hyvinä toimintamalleina ja joilla on
laajempaakin merkitystä. Nyt haluttiin korostaa kolmannen sektorin ja kunnan kumppanuutta
uusia palveluratkaisuja tiukoissa oloissa kehitettäessä.
Varsinais-Suomen vuoden kylän 2015 ja vuoden kyläteon julkistaminen ja virallinen palkintojen
jako tapahtui Varsinais-Suomen kylätoimintapäivän yhteydessä Mynämäen asemanseudulla
lauantaina 22.8.
Palkitut ja perustelut
Varsinais-Suomen vuoden kylä 2015 on Uudessakaupungissa sijaitseva Pyhämaan Luoto. Pyhämaa
oli itsenäinen kunta vuoteen 1974 ja siellä on noin 600 asukasta. Käytännössä Pyhämaa koostuu
useammastakin kylästä ja aktiivisia yhdistyksiä on kymmenkunta. Keskeisenä yhteistyölinkkinä ja
verkottajana yhdistysten – sekä yrittäjien - välillä toimii Pyhämaan Matkailuyhdistys ry.
”Tulevien sukupolvieni kylänä” Pyhämaalla on muutamia keskeisiä vahvuuksia. Kylällä
ymmärretään ainutlaatuisen merellisen ympäristön merkitys, ja sitä hyödynnetään monin tavoin.
Uusia asukkaita houkutellaan Kettelin alueelle tehtävän kyläkaavan avulla, ja ympäristö on myös
monien lähiliikunta- ja virkistysmahdollisuuksien sekä tapahtumien (Luodolla Tuulee,
Pyhämaapäivä) kulmakivi. Luonto- ja kulttuuriympäristöstä huolehtiminen myös jälkipolville on
Pyhämaassa itsestäänselvyys.
Pyhämaassa huomioidaan myös nuorempi väki. Yhdistykset ja yrittäjät tekevät valtavasti työtä
kyläkoulun säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Oppilaille on mm. lahjoitettu tietokoneita, ja
yhdistykset järjestävät lapsille teemapäiviä omilta osaamisaloiltaan. Nyt koulun maisemiin on
suunnitteilla frisbeegolf-rata. Lapset integroidaan jo pienestä pitäen pyhämaalaiseen
yhteisöllisyyteen.
Vuoden kyläteko –palkinto päätettiin perustaa Särkisalon asukkaiden hyvän toiminnan
innoittamana. Reilun 700 asukkaan Särkisalon vanhusten palveluyksikön pelastaminen
kyläkeskukseksi on hieno esimerkki siitä, miten kuntalaiset voivat omalla aloitteellisuudellaan
vaikuttaa päätöksiin - jopa talousvaikeuksissa olevassa kaupungissa. Särkisalossa keskeinen
asukkaiden ja yhdistysten yhteistyön kokoaja on Särkisalo-Finby pitäjäyhdistys SärFin.

Särkisalo liittyi osaksi uutta kymmenen kunnan Salon kaupunkia vuonna 2009. Salon heikentynyt
taloustilanne johti Särkisalokodin eli tehostetun palvelun yksikön lakkauttamiseen vuonna 2012.
Särkisalolaiset eivät tyytyneet päätökseen, vaan esittivät vaihtoehtoisen suunnitelman, miten
kiinteistö olisi pelastettavissa ja otettavissa järkevään käyttöön monipuoliseksi alueen palvelu- ja
toimintakeskukseksi. Nyt Särkisalokodin toiminnassa kootaan julkisia ja yksityisiä palveluja,
vapaaehtoistyötä ja kolmannen sektorin palveluja kuntalaisten peruspalvelujen turvaamiseksi.
Valinnat teki Varsinais-Suomen Kylät ry:n kokoama kuusihenkinen raati, jossa Varsinais-Suomen
Kylät ry:tä edustivat pj. Sami Tantarimäki sekä Tauno Linkoranta ja Piia Iivonen. Mukana olivat
myös Varsinais-Suomen liitosta Sami Heinonen, I samma båt – samassa veneessä Leader-ryhmästä
Emil Oljemark sekä Eero Kaskela Osuuspankista.

