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1.

Salon kaupungin kulttuuripalveluiden terveiset

Vapaa-aikapalveluiden johtaja Hilpi Tanska toivotti osallistujat tervetulleiksi ja antoi katsauksen Salon
kaupungin kulttuuripalveluiden vuoteen 2020. Kulttuurituottajat Sini Lundgrén ja Suvi Aarnio esittäytyivät
ja kertoivat tulevista linjauksista ja työskentelyn painopisteistä. Lisätietoja liitteessä 1.
2.

Esittäytymiskierros

Kulttuurifoorumissa läsnä olivat Marko Heikura (SaloJazz), Sanna Jousi (EtnoSalo), Mia Kuisma (Salon
Teatteri), Martti Halme (Pro Rantakivet), Timo Johansson (Salon puhallinorkesteri/Salon Musiikinystävät),
Timo Haapanen ja Juha Vähäheikkilä (Raatalan humpparalli), Helinä Nummi (Halikon musiikkiyhdistys),
Susanna Mäkinen (Kabinettiorkesteri), Susanna Mäkirinne (Näytelmäpiiri SuoNäpit), Heidi Grahn (KiskoSeura), Helena Suni (Salon Taiteilijaseura), Arja Brygge, Merja Mäki (Perttelin Taideseura), Irma Lahti ja
Milja Turunen (Salon Seudun Taideharrastajat, Susanna Luojus (Veturitalli), Marja Riitta Tamminen, Terhi
Palin (Salon Viihdelaulajat), Marjatta Ruska ja Sissi Peltonen (Taidemuseo Veturitallin Ystävät), Riitta
Suominen (Teatteriyhdistys Vinssi), Siv Ilola (Lasten Laulukaupunki) ja Pertti Falkstedt (Salon
Hermanniseura).
3.

Katsaus Kulttuurikumppaneiden ensimmäiseen toimintavuoteen / Marko Heikura (SaloJazz)

Kulttuurikumppanien ensimmäisen toimintakauden tärkein tehtävä on ollut käynnistää toiminta ja lisätä
sen näkyvyyttä.
Yksi toiminnan antoisimmista puolista on ollut tapaamiset. Kokouksia on järjestetty eri paikoissa samalla
tutustuen eri toimijoiden tiloihin ja toimintaan. Vuonna 2019 kokoustettiin esimerkiksi Kiskon
kivimakasiinilla, bar Bizarressa ja kauppakeskus Plazassa. Monialaisuus pyritään huomioimaan, ja muun
muassa Plazassa kuultiin kauppakeskuksen johtajan yhteistyöajatuksia taide- ja kulttuurialan toimijoiden
kanssa.
Kaupungin verkkosivuilla julkaistavat Kulttuurikumppanien kokousmuistiot
(https://www.salo.fi/vapaaaikajamatkailu/kulttuuri/kulttuurikumppanit/) antavat hyvin käsityksen siitä,
mitä kymmenessä kumppaniyhdistyksessä saadaan aikaan ja selville, myös muille tiedotettavaksi.
Kokouksissa käsiteltyjä asioita ovat muun muassa kaupungin ja yhdistysten markkinointiyhteistyörahat sekä
kulttuurin ja liikunnan palkitsemiskäytännöt.
Markkinointiyhteistyörahaan liittyvää tietoa on pyritty jakamaan kulttuuritoimijoiden keskuudessa. Lisäksi
palkitsemiskriteereissä on etsitty yhteisiä linjauksia liikunnan Seuraparlamentin kanssa.

Kulttuurikumppanien oma ehdotus kulttuurin palkitsemisesta sisältää määrärahojen jaon 50/50 liikunnan ja
kulttuurin kesken. Jäljelle jäävä rahoitus jakautuisi seuraavasti: kulttuuripalkinto 50% pidemmältä
ajalta/tekijältä, kulttuuriteko 25% sekä nuori salolainen kulttuurintekijä 25% kannustavana palkintona
tehdystä työstä ja teoista. Ehdotus siirretty eteenpäin kaupungin viestintäosaston käsiteltäväksi.
Näkyvyyden lisäämiseksi järjestetään 21.3.2020 kulttuurigaala Sinisellä talolla. Samassa tilaisuudessa
jaetaan kulttuurikentän itse ehdottama ja Kulttuurikumppanien valitsema Salon seppä –palkinto
paikalliselle taiteen ja kulttuurin tekijälle. Kulttuurigaalaa edeltää päivällä järjestettävä taide- ja
kulttuuritoimijoille suunnattu seminaari, josta vastuussa ovat Salon kulttuuripalvelut.
4.

Äänestys, Kulttuurikumppanit 2020

Kulttuurikumppanien kokouksessa 21.10.2019 arvottiin erovuoroiset yhdistykset. Erovuoroon päätyivät
Salo – Lasten Laulukaupunki ry, Kisko-Seura ry, Pro Rantakivet ry, Salon Teatteri ry ja Salon taidemuseo
Veturitallin ystävät ry. Näin ollen Kulttuurikumppaneina jatkavat toisen toimintavuoden SaloJazz ry,
EtnoSalo ry, Halikon Musiikkiyhdistys ry, Teatteriyhdistys Vinssi ry ja Salon Taiteilijaseura ry.
Ehdolle asettuivat seuraavat yhdistykset. Jokainen läsnä oleva yhdistys sai äänestää kolmea ehdokasta
(äänimäärät suluissa).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kisko-Seura ry (7)
Salo – Lasten Laulukaupunki ry (15)
Pro Rantakivet ry (5)
Salon Teatteri ry (9)
Salon taidemuseo Veturitallin ystävät ry (4)
Salon Viihdelaulajat ry (8)
Salon Seudun Taideharrastajat ry (3)
Perttelin Taideseura (3)

Uusiksi Kulttuurikumppaneiksi vuodelle 2020 valittiin Salo – Lasten Laulukaupunki ry, Salon Teatteri ry,
Salon Viihdelaulajat ry, Kisko-Seura ry ja Pro rantakivet ry.
5.

Vapaa keskustelu

Keskustelu Kulttuurikumppanien näkyvyydestä ulospäin jatkui edelleen. Osallistujat kommentoivat
lukeneensa muistiot mutta muutoin toiminta ei juurikaan näy ulos ja yhdistyksille päin. Esitettiin toive, että
Kulttuurikumppanit-toimintaa pidettäisiin esillä myös yhdistysten sisällä.
Uuden Kulttuurikumppanit-kokoonpanon järjestäytymiskokous päätettiin pitää Franssin talolla 8.1.2019
kello 18, tilaisuuden emännöi Halikon Musiikkiyhdistys ry.
6. Tilaisuuden päätös
Kulttuurifoorumi päättyi klo 19:40.
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