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Me sosialidemokraatit

haluamme, että Salo on

elinvoimainen kaupunki, jossa

ihmisten arki on sujuvaa ja 

peruspalvelut toimivat.

#sdpsalo  #arki  #elinvoima



SUJUVA ARKI SYNTYY PERUSPALVELUISTA

Laadukasta opetusta ja varhaiskasvatusta

Salon kouluissa opetus on laadukasta ja ryhmäkoot säilyvät maltillisina.

 Salon kouluissa tuntijako säilyy vähintään nykyisellä tasolla tai sitä kasvatetaan.

 Kaikille oppilaille on taattu oikeus tarvitsemaansa tehostettuun ja erityiseen  

 tukeen. Salossa on riittävästi erityisopetusta ja koulunkäynnin ohjaajia. 

 Korona-ajan vaikutukset voivat moniin oppilaisiin olla isoja ja Salon tulee turvata  

 riittävät tukitoimet kriisin jälkeen.

Koulupäivien yhteydessä jatketaan kerhotoiminnan tarjoamista ja sitä laajennetaan. 

Oppilashuolto on tärkeä osa koulua ja Salon tulee huolehtia riittävästä resurssoinnista. 

 Salo huolehtii sen lukioiden säilymisestä houkuttelevana vaihtoehtona mm.   

 kurssitarjonnan monipuolisuudella. 

 Varhaiskasvatuksen tarjonta vastaa perheiden tarpeisiin, ja palvelua on   

 kattavasti saatavilla. 

 Riittävät tukitoimet taataan myös varhaiskasvatuksessa niille lapsille, jotka   

 tukea tarvitsevat.

 Salolaiset lapset saavat oppia terveissä ja turvallisissa ympäristöissä.
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Vapaa-ajan palveluilla jaksamista ja hyvinvointia

Lähiliikuntapaikkoja on tarjolla ympäri kaupunkia. 

 Salo säilyttää eläkeläisten liikuntakortit edullisina toimintakyvyn ylläpitämisen  

 turvaamiseksi sekä palauttaa kortin koskemaan laajempaa palvelutarjontaa.

Kirjastopalveluiden saatavuus turvataan esimerkiksi automatisoimalla lähikirjastoja.

 Kansalaisopiston kurssimaksut säilyvät     

 maltillisena. Tulotasosta riippumatta   

 kursseille on voitava osallistua. 

 Työssäkäyvien maksuihin vapaa-ajan  

 palveluissa voidaan tehdä 

 maltillisesti korotuksia. 

Kolmannen sektorin toimintaedelly-  

 tyksistä  pidetään huolta riittävin   

 avustuksin sekä tilavuokrien avulla.  

Junioreiden  liikuntatoiminnan tilat   

 säilyvät maksuttomina. 

 Salolaisen kulttuurin toimintaa tuetaan   

 avustuksin ja kumppanuuksin.

Sosiaali- ja terveyspalveluista tukea arkeen ja apua hädän hetkellä

Ikäihmisten palveluasumisen paikkoja saadaan lisää ja niistä suurin osa   

 tuotetaan kaupungin omana työnä. Tarvittavat tilat vuokrataan. 

 Salo tekee tarvittavat lisäykset hoitajamitoituksen toteuttamiseksi 

 vanhuspalveluissa lain siirtymäaika sekä henki huomioiden.

 Kehitysvammahuollon kasvavat ja muuttuvat tarpeet huomioidaan kaupungin  

 palveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

 Salo osallistuu sote-uudistuksen valmisteluun aktiivisesti ja turvaa salolaisten  

 palvelut uudistuksessa. Tämä vaatii Salolta oman toiminnan läpikäymistä ja   

 tarkoituksenmukaista palveluvalikkoa.

 Salon sairaalan investointi turvataan ja erikoistason palvelut säilyvät Salossa. 

 Lääkäriin pääsee Salossa sujuvasti säädettyjen määräaikojen puitteissa ja   

 palvelua saa oikea-aikaisesti. 

 Sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluketjut ovat sujuvia.

Sosiaalipalveluiden tulee toimia niin, että apua tarvitseva sitä myös saa. 

Ennaltaehkäisyn riittävät resurssit sekä pätevä ja pysyvä henkilöstö turvaavat tämän. 

 Sosiaali- ja terveyspalveluissa kolmas sektori on tärkeä kumppani, jonka 

 toimintaedellytyksiin kaupungin toimilla on olennainen merkitys. 

 Näitä tuetaan avustuksin ja kumppanuussopimuksin.



ELINVOIMA MUODOSTUU MONESTA PUROSTA

Kaavoitus ja keskustan kehittäminen

Keskustan kehittämistä jatketaan hyväksytyn kehittämisohjelman mukaisesti.  

 Vilhonkadun kävelykadun toteuttaminen aloitetaan kokeiluiden kautta.

 Jotta keskusta-asumisen hinta ei Salossa muodostu liian korkeaksi, tulee   

 keskustan kaavoitusta tarkastella uudelleen esimerkiksi kerrosten ja autopaikka- 

 normien suhteen.  

 Vireät kylät ovat Salon sydämiä. Kaupunki laatii seuraavalla kaudella kehittämis- 

 suunnitelman yhdessä kylien kanssa. 

Yritysten toimintaedellytykset

Salon yrityspalvelut toimivat ja sijoittuvat yritykset löytävät kaupungista paikkansa. 

 Kaupunki huolehtii riittävästä yritystonttien tarjonnasta ja toimii ketterästi.

Opiskelijat ja maahanmuutto

Kaupungin, Turun ammattikorkeakoulun ja yliopiston yhteistyö tuo kaupunkiin  

 elinvoimaa ja vireyttä. Tätä yhteistyötä pitää kehittää ja syventää. 

Kansainväliset opiskelijat löytävät Salon ja koulutus saadaan vihdoin käynnistettyä.

Ilmasto ja ympäristö

Kaupunki toimii hyväksymänsä ilmasto- ja ympäristöohjelman mukaisesti   

 tavoitteenaan hiilineutraalius vuoteen 2035.

 Joukkoliikennettä kehitetään kysynnän mukaan.

 Kaupungin palveluissa tarjoillaan lähiruokaa ja kasvisruokaa on kouluissa tarjolla  

 päivittäisenä vaihtoehtona. 

Kärkihankkeet

Salo jatkaa IoT Campuksen kehittämistä yhdessä muiden omistajien kanssa. 

 Itäisen ohikulkutien jatkon rakentaminen seuraavan valtuustokauden aikana

Vahva talous

Kaupungin talous tulee tasapainottaa. Menojen kasvua pitää hillitä nykyisten  

 resurssien tehokkaammalla käytöllä ja tuottavuuden lisäämisellä. 

 Tarkastelussa tulee aina huomioida sekä talouteen vaikuttavat tulot että menot. 


