KULTTUURIKUMPPANIT MUISTIO 2/2020
Maanantaina 10.2. klo 17:00 alkaen

Salon lukio, Multimedia-tila, Kaherinkatu 2

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Kokous avattiin 17:02. Läsnä olivat:
• SaloJazz ry: Marko Heikura
• EtnoSalo ry: Liisa Käiväräinen
• Halikon Musiikkiyhdistys ry: Henni Isojunno
• Teatteriyhdistys Vinssi ry: Ritva Suominen
• Salon Taiteilijaseura ry: Helena Suni
• Salo – Lasten Laulukaupunki ry: Siv Ilola
• Salon Teatteri ry: Mia Kuisma
• Salon Viihdelaulajat ry: Terhi Palin
• Kisko-Seura ry: Marja-Leena Lindgren
• Pro Rantakivet ry: Martti Halme
• Salon kaupunki, kulttuuripalvelut: Suvi Aarnio
Kokouksen puheenjohtajana toimi Marko Heikura ja
sihteerinä Suvi Aarnio.

2. Ajankohtaiset kuulumiset
EtnoSalo ry valmistelee tulevaa EtnoSalo-festivaalia
sekä Taiteiden Yä -tapahtumaa, jonka tiimoilta ensimmäinen suunnittelukokous edellisellä viikolla. Osallistujia
reilu 20, uutta ja ihmeellistä luvassa.
Pro Rantakivet ry oli myös mukana Taiteiden Yä –palaverissa. Kulttuuritalo Villissä tapahtuu jatkuvasti ja se
sopii monenlaiseen toimintaan, myös jäsenyhdistysten
käyttöön. Tuleva näyttely esittelee äijiä linssin takana;
luvassa valokuvaa, videokurssia ja muuta oheisohjelmaa.
Halikon Musiikkiyhdistys ry:n 40-vuotisjuhlakonsertti järjestetään 19.4. Halikon kirkossa, harjoitukset
ovat käynnissä. Lisäksi suunnitellaan kevään ja syksyn
muita tapahtumia kuten yhteistyökonsertteja.
Salon Viihdelaulajat ry työstää syksyn Salo Love
-konserttia ja lyö lukkoon viimeisiä tarinoita sitä varten.
Ideoita otetaan vielä vastaan, jotta tarjolla on monipuolinen setti. Lisäksi kuoro työstää inaktiivista ohjelmistoa,
että saadaan käyttöön reserviohjelmisto.
Teatteriyhdistys Vinssi ry on taputellut valmiiksi Živagon. Uutta näytelmää Hiirenloukku aletaan rakentaa.Vinkkinä muille toimijoille: kannattaa kysyä mainoskäyttöön
tyhjien liiketilojen näyteikkunoita - kaupunkikuva elävöityy ja kulttuuritoiminta saa tilaisuuden esitellä toimintaa.

Kisko-Seura ry kerää voimia kesää varten, konsertit
kesä-heinäkuun vaihteessa. Lisäksi järjestetään kaksi taidenäyttelyä, kolme runoiltaa ja näytelmä.
Salon Taiteilijaseura ry:llä on lähtenyt uusi hallituskausi käyntiin. Suunnitteilla on uudistuksia mm. taidelainaamon suhteen. Lisäksi Veturitallin mennessä remonttiin, Taiteilijaseura järjestää siellä pop up -näyttelyitä ja
muuta toimintaa.
Salo – Lasten Laulukaupunki ry pystyttää tulevana
perjantaina lasten piirustusteoksista julistekilpailunäyttelyn Plazaan. Lisäksi valikoitavana on uusien lastenlaulujen
demoista finalistit äänitettä varten. Tulossa myös huhtikuun lopulla varhaiskasvatusikäisille suunnattu konsertti
Salkkunan synttärit ja kesäkuun alussa 30-vuotisfestivaalit. Kesän kolmetoista ohjelmallista sunnuntaitoria jo
lyöty suurimmaksi osaksi lukkoon, muutamia aamuaikoja
vielä jäljellä.
SaloJazz ry:n kevätkausi on käynnissä, seuraavaksi
tiedossa ranskalaiset vieraat 19.3. Edellinen konsertti Bizarressa (Sami Linna Quartet) veti tuvan täyteen.
Kesällä toteutetaan kolmen konsertin kiertue keskustan
ulkopuolelle, mikä on uusi avaus SaloJazzin toimintaan.
Lisäksi työn alla on syksyn SaloJazz Festival.
Muita kuulumisia: Salo Chamberin kevätkonsertti
Kivassa on lisännyt yhteistyötä Kulttuurikumppanien
kesken, mukana ovat Halikon Musiikkiyhdistys ja Lasten
Laulukaupunki. Kabinettiorkesteri puolestaan järjestää
nuorille laulukurssitusta ja konsertin toukokuussa.

Salon lukion oppilaiden
Sofian, Ellan ja Camillan diplomikonsertti

3. Kaupungin palkitsemisohjeet

4. Kulttuurigaalan tilannekatsaus

Salon kaupungin palkitsemisohje menestyksestä kulttuurin saralla on päivitetty. Ohje korvaa kaupunginhallituksen 21.3.2016 § 108 hyväksymän ohjeen ja tulee voimaan
takautuvasti 1.1.2020 alkaen. Tarkemmat tiedot: https://
www.salo.fi/kaupunkijahallinto/viestintamarkkinointijakansainvalisetasiat/markkinointi/palkitseminen/

Ensimmäinen salolaisen kulttuuriväen ikioma Kulttuurigaala kutsuu juhlimaan, rentoutumaan, verkostoitumaan
ja viihtymään Siniseen Taloon lauantaina 21.3.20 klo 18
alkaen. Liput 50 eur myydään EtnoSalon kautta, myyntipaikka Bizarre. Tapahtuma Facebookissa: https://www.
facebook.com/events/2745199612373955/

Salolaisten kulttuuritoimijoiden yhteistyöelin Salon Kulttuurikumppanit kuulee salolaisten yhdistysten ehdotuksia palkittavista. Yhdistyksiltä pyydetään ehdotuksia viimeistään marraskuussa esimerkiksi Kulttuurifoorumin
yhteydessä. Kulttuurikumppanit tekee palkitsemisesitykset vuosittain kaupungin viestinnälle joulukuun loppuun
mennessä. Esityksistä tehdään Salon kaupungin hallintosäännön 5 luvun mukaisesti kaupunginjohtajan tai viestintäpäällikön viranhaltijapäätös. Uudet palkintokategoriat
ovat:

5. Salon Seppä: ehdokkaat ja valinta

1. Kulttuuripalkinto 1500 e
- kulttuuripalkinto myönnetään erityisistä kulttuurisaavutuksista tai pitkäaikaisesta työstä Salon kulttuurin hyväksi
- palkinnon saajana voi olla yhdistys, työryhmä, ensemble
tai yksittäinen taiteilija
- palkinnossa korostuu kertaluonteisuus
2. Kulttuuritekopalkinto 1250 e
- kulttuuritekopalkinnon perusteena on erityinen Salossa
toteutettu kulttuuriteko kuluneen vuoden aikana - huomionosoitus sekä kannustin
3. Nuori salolainen kulttuuritekijä 1000 e
- palkinto myönnetään nuorelle aktiiviselle kulttuurin tekijälle, joka asuu Salossa tai muualla toimiessaan tuo esille
salolaiset juurensa. Kyseessä voi olla yhdistyksen toimija
tai itsenäinen taiteen tekijä
- palkinto tehdystä työstä sekä kannustimena taiteellisen
työn ammattimaiseen jatkamiseen
4. Kansainvälisesti merkittävä kulttuurisaavutus
3000 e
- Taitelija tai ryhmä on menestynyt (1., 2. tai 3. sija) oman
alansa maailmanmestaruuteen verrattavassa kansainvälisessä kilpailussa.
Yleiset säännöt hakijalle:
1. Henkilön on oltava tapahtumahetkellä kirjoilla Salossa,
ryhmän (esim. kuoro) on oltava salolainen tai henkilöllä/
ryhmällä on oltava kiinteät siteet Saloon. Palkitseminen
koskee myös paikallisyhdistyksiä
2. Mikäli henkilö tai ryhmä on vuoden aikana menestynyt
useissa tilaisuuksissa, huomioidaan niistä vain yksi
3. Kohtien 1-3 palkintoja on mahdollista jakaa vuosittain
useammalle taholle perustelluista syistä
4. Salon Kulttuurikumppaneiden tulee ilmoittaa menestyksestä kaupungin viestintään sen vuoden loppuun mennessä, jolloin menestys on saavutettu. Päätökset tehdään
keskitetysti joulu - tammikuun aikana.

Salolaisten kulttuuriyhdistysten Salon Seppä -tunnustus
myönnetään salolaisen kulttuurin hyväksi tehdystä työstä.
Yhdistyksiä pyydettiin jättämään Kulttuurikumppaneille
tieto ehdokkaasta perusteluiden kera tammikuun 2020
loppuun mennessä. Yhdistysten jättämiä ehdokkaita tuli
yhteensä yhdeksän kappaletta.Ehdokkaista päätettiin valita 5 ehdokasta lopulliseen äänestykseen. Jääviyden takia
valintaraadista poistuivat Marko Heikura, Siv Ilola, Liisa
Käiväräinen ja Terhi Palin.
Ehdokasviisikossa haettiin laajaa näkökulmaa, monipuolista kattausta, eri taiteenaloja ja erilaisia tekijöitä.
Lopullisiksi ehdokkaiksi valikoituivat seuraavat tahot:
•

Seppo Suominen: Suominen perheineen on tehnyt
vuosia työtä salolaisen kulttuurin eteen.Teatteri provinssi
tarjoaa koko vuoden loistavaa toimintaa, upeita esityksiä
ja laadukkaita produktioita salolaisille ja vierailijoille.
• Pertti Falkstedt: Pitkäjänteisen kulttuurityön ja
monipuolisen talkootyön tekijä, joka on vaikuttanut
useissa hienoissa tapahtumissa ja yhdistyksissä kuten
Lasten Laulukaupungissa.
• EtnoSalo ry: Yhteistyötä yli rajojen! Nuoren
EtnoSalo-yhdistyksen luotsaama Taiteiden Yä on upea
tapahtuma, joka hurmaa ja viehättää sekä kokoaa
toimijat ja asukkaat yhteen samalla lisäten
Salon positiivista näkyvyyttä.
• Lauri Hollmén: Arkkitehti Hollménin työ elää Salon
kaupunkikuvassa niin rakennuksina kuin lukuisina taidehankintoina. Häntä on kiittäminen Salon kulttuurin
perustan takomistyöstä.
• Saara Kemppainen: Leticia-kuoron kunnianhimoinen johtaja on tuonut kuorolaulun kaikkien ulottuville
Salossa ja innostanut lukuisia ihmisiä kehittämään
itseään musiikin saralla taitoihin katsomatta.
Ehdokkuudesta ilmoitetaan asianomaisille ja pyydetään
heiltä suostumus ja kuva äänestystä varten (Suvi). Äänestys avataan Google Formsiin (Marko) ja helmikuun viimeisellä viikolla avataan äänestys, johon voivat osallistua
paikalliset yhdistykset, joiden toiminnassa kulttuurilla ja
taiteella on merkittävä rooli. Äänestyksellä on tarkoitus
myös aktivoida yhdistyksiä ottamaan kantaa yhteisiin
asioihin. Tiedote tehdään 21.3. Kulttuurigaalan yhteydessä, jolloin tunnustus julkistetaan.

6. Kulttuuripalveluiden terveiset
Kaupungin kulttuuriavustusten hakuaika on 2.-31.3.2020
(kello 12 mennessä). Ohjeistusta yhdistysten osalta on
päivitetty vastaamaan kaupungin yleisiä yhdistysten tukemisen periaatteita. Avustuksiin liittyvät ohjeet, lomakkeet
ja muu materiaali on saatavilla sivuilta www.salo.fi/kulttuuriavustukset
Facebook-sivua Salon kulttuuripalvelut (https://www.
facebook.com/kulttuurisalo) kehitetään Salon kaupungin
kulttuuripalveluiden ja yhteistyötahojen yhteiseksi tiedotuskanavaksi. Lisäksi on lanseerattu #kulttuurisalo, joka
toivotaan otettavaksi käyttöön laajemminkin,
Lastenkulttuurin maaliskuu lähestyy, mutta vielä ehtii lähettää tiedot lastenkulttuurin tuottajalle Sini Lundgrénille, os. sini.lundgren@salo.fi.
Varavoimaa-verkosto yhteistyössä Liikkuvan resurssikeskuksen kanssa tuo Saloon ”Taidepysäkki-tapahtuman
8.4.2020 klo 13-16, tapahtumaa edeltää verkostotilaisuus
9:30-11:30.Tapahtumaan haetaan mukaan salolaisia taiteilijoita, jotka työskentelevät kulttuurihyvinvoinnin parissa
aktiivisesti ja jolla olisi tarjota jokin taidepalvelu tai -tuote, jotka voisivat demota sitä ikäihmisten kanssa. Taiteilija
saa korvauksen työstä.

7. Muut asiat
Varsinais-Suomen liiton kulttuuriresurssit ovat lisääntyneet, erikoissuunnittelija Katri Koiviston työpanoksesta
50% kohdistuu kulttuuriin. Varsinais-Suomen kulttuuristrategiaa päivitetään syksyllä 2020, työn etenemistä
kannattaa seurata Varsinais-Suomen liiton kautta. Aiempi
versio löytyy sivuilta https://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Edunvalvonta/Kulttuuristrategia/liitteet/
kulttuuristrategia.pdf
Kulttuuriministeri vierailee Salossa 28.2.2020, tilaisuus
järjestetään Veturitallilla. Tapaamisessa ollaan erityisesti
kiinnostuneita kolmannen ja vapaan sektorin kuulumisista. Kulttuurikumppanit osallistuvat tilaisuuteen ja päättävät esiteltävistä asioista etukäteen.
Liisa Käiväräinen tiedottaa myöhemmin 4.-7.6.2020 järjestettävän Power Cupin oheisohjelmamahdollisuuksista.
Seuraava kokous pidetään 10.3. klo 17 Salon lukiolla.

8. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin kello 18:30.

Lasten laulukaupungin
piirustusnäyttely kauppakeskus Plazassa

