KULTTUURIKUMPPANIT MUISTIO 3/2020
Tiistaina 10.3. klo 17:00 alkaen Salon lukiolla, Multimedia-tila, Kaherinkatu 2

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Kokous avattiin 17:02. Läsnä olivat:
• SaloJazz ry: Marko Heikura
• EtnoSalo ry: Liisa Käiväräinen
• Teatteriyhdistys Vinssi ry: Ritva Suominen
• Salon Taiteilijaseura ry: Helena Suni
• Salo – Lasten Laulukaupunki ry: Siv Ilola
• Kisko-Seura ry: Marja-Leena Lindgren
• Pro Rantakivet ry: Päivikki Franck
• Salon kaupunki, kulttuuripalvelut:
Suvi Aarnio ja Sini Lundgrén
Kokouksen puheenjohtajana toimi Marko Heikura ja
sihteerinä Suvi Aarnio.

2. Ajankohtaiset kuulumiset
SaloJazz ry: Maanantaina 9.3. SaloJazzin vieraana Ranskasta Journal Intimie & Jérémie Piazza Playtime. Konserttien tiimoilta musiikinopiskelijat pääsevät tutustumaan
vieraileviin artisteihin työpajoissa ja konserteissa. Tällä
kasvatetaan uusia sukupolvia ja kehitetään opiskelijoiden
kansainvälisiä yhteyksiä. Syksyn SaloJazz Festivalin ohjelma on rakentumassa, tällä hetkellä selvitetään kotimaisia
ja kansainvälisiä artisteja. Jos saadaan positiivisia hankeuutisia, SaloJazz lähtee kiertämään kylille.
Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen vierailusta
Saloon 28.2.2020 jäi positiivinen kuva. Kulttuurikumppanien huomiointi ja kutsuminen tilaisuuteen osoittaa toiminnan tärkeyden. Lisäksi tärkeää oli tuoda kaupungin
omien päätöksentekijöiden tietoon kolmannen sektorin
näkökulma Salon kulttuuri- ja taidekentän tilanteesta.
EtnoSalo ry: EtnoSalo-festivaali järjestetään 25.7.2020
ja esiintyjät ovat paraikaa varmistumassa. Seuraava Taiteiden yä –palaveri pidetään seuraavalla viikolla.
Teatteriyhdistys Vinssi ry: Provinssin syksyn ohjelmistoa kootaan paraikaa, työn alla on tiedotus.
Salon Taiteilijaseura ry: Salon taidelainaamon konseptia on muutettu ja esimerkiksi ripustustilaa on lisätty. Loppukesäksi tulee taidemuseo Veturitallin remontin
ajaksi pop up –näyttelyitä ja muuta toimintaa.

Salo – Lasten Laulukaupunki ry: Lasten julistepiirustusnäyttely on ohi ja juliste paraikaa työn alla. Uusien
lastenlaulujen esiraati valitsi finaaliin 12 lauluja, kaikkiaan
ehdotuksia tuli viitisenkymmentä. Valituista lauluista
työstetään kooste. Tiedoksi myös, että Annika Viitanen
valittu Salon musiikkiopiston rehtoriksi.
Kisko-Seura ry: Seuralle tulee 60 vuotta täyteen tänä
vuonna, kesä-elokuu sesonkiaikaa, lisätietoja tapahtumista seuran verkkosivuilla. Samalla todettiin myös, että
vuonna 2020 täyspyöreitä juhlijoita on vaikka millä mitalla (mm. Lasten laulukaupunki, Provinssi ja Halikon musiikkiyhdistys).
Pro Rantakivet ry: Yhdistyksen kevätkokous tulossa
torstaina, kokouksessa lyödään lukkoon toimintakertomus. Tulevaa toimintaa on muun muassa Äijät linssien
takana –näyttely huhtikuussa, myös kesälle tulossa näyttelyitä, samoin runoryhmä kokoontuu aktiivisesti.
Muita kuulumisia:
Kulttuuripalveluiden tarpeesta kertoo kevään tapahtumien valtava ilmoittautumismäärä. Salo Chamberin
27.3.2020 järjestettävään koko perheen kevätkonsertin
koululaiskonserttiin ilmoittautumisia. parissa päivässä
niin, että konserttipaikat (370 kpl) täyttyivät ja lisäksi
listalle jäi varasijalle vielä 450 ilmoittautunutta. Samoin
Salon kansalaisopiston Ella ja Jättipotti –teatterinäytökset ja Tommi Toijan näyttelyyn Veturitallilla liittyvät lasten työpajat täyttyivät nopeasti. Salkkunan synttäreille
mahtuu 800 osallistujaa, tarjolla on kaksi esitystä, joihin
toiseen mahtuu vielä. Tarve kulttuuritarjonnalle on siis
suuri.
Kulttuurikasvatussuunnitelmassa tuleekin huomioida se,
että riippumatta eri tahojen yhteyshenkilöiden aktiivisuudesta, saadaan taattua kaikille yhdenvertaiset ja tasapuoliset mahdollisuudet osallistua toimintoihin.
Samoin tulee huomioida taloudellinen saavutettavuus.
Liikuntahallinto, Olympiakomitea, Kuntaliitto ja Suomen
kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry ovat
haastaneet kunnat, yritykset sekä järjestöt ja yhdistykset
toteuttamaan Unelmien liikuntapäivää 10.5.2020 ”Maksa mitä haluat”-konseptilla, jossa asiakas saa itse päättää
osallistumis- tai sisäänpääsymaksunsa hinnan. Konseptia
on edistetty muun muassa SaloJazzin kautta, selvittämällä Lippuautomaatti-palvelun kanssa, onko vastaava mahdollista toteuttaa siellä. Toistaiseksi valmiutta ei vielä ole.

Salon kaupungin kulttuuripalveluiden avustusinfo
2.3.2020 kokosi kymmenkunta osallistujaa, mukana sekä
uusia toimijoita että vanhoja tuttuja. Kaikenkaikkiaan tilaisuus koettiin hyödylliseksi avaukseksi.
Salon Seppä ääniä on tähän mennessä annettu 16 kappaletta. Päätettiin tehdä vielä muistuskierros yhdistyskentälle, sekä tarkistaa, että postilista on kattava. Salon
Seudun Sanomat tekee jutun Kulttuuripäivästä, samoin
toimitetaan äänestyksen päätyttyä 15.3. tieto Salon Seppä
–tunnustuksen saajasta, jotta voi haastatella 22.3. ilmestyvään lehteen.

3. Kulttuurigaalan tilannekatsaus
Lippuja myyty noin 80 kpl. Lisäksi päälukuun lasketaan
esiintyjät sekä kutsuvieraat. Suvi ja Marko tekevät päivästä tiedotteen, Marko kysyy lisäksi valokuvaajaa dokumentoimaan illan. Tapahtuman pystytys tehdään talkoilla
perjantaina ja siivous sunnuntaina.

4.Vuoden 2020 tavoitteet ja painopisteet
Vuoden 2020 toimintasuunnitelmaan kirjattiin tammikuun kokouksessa seuraavat asiat:
1. Kaupungin palkitsemiskäytännön vahvistaminen:
Uusi palkitsemiskäytäntö otettiin käyttöön takautuvasti
1.1.2020 alkaen ja koskee vuotta 2020 eteenpäin. Uudet
ohjeet ovat herättäneet paljon keskustelua, sillä ne mahdollistavat kulttuurityön huomioinnin kilpailumenestystä
laajemmin, sitä kuitenkaan poissulkematta. Uudesta ohjeistuksesta on tiedotettava laajasti yhdistyskentällä, sillä
yhdistysten rooli prosessissa on merkittävä. On varmistettava, että yhdistykset tietävät ohjeista ja ottavat ne
omakseen. Lisäksi panostetaan siihen, että kulttuurin näkyvyys palkintotilaisuudessa kasvaa.
2. Omat ja yhteistyössä toteutettavat tapahtumat:
21.3.2020 Kulttuurigaala ja kulttuuriseminaari sekä marraskuussa järjestettävä Kulttuurifoorumi muodostavat
vuosikellon perusrungon.
3. Näkyvyyden ja tiedotuksen lisääminen:
Yhteiseen tapahtumatuotantoon viitaten, kulttuurituottajat ehdottavat, että tapahtumat nivottaisiin yhdeksi
KulttuuriSalo-tapahtumasarjaksi, jonka tavoitteena on
yhteisen kulttuurikaupungin kehittäminen ja rakentaminen. Tapahtumien lisäksi lanseerataan #kulttuurisalo tekijöiden ja kokijoiden käyttöön sekä jatketaan toimijoille
suunnatun KulttuuriSalo-uutiskirjeen lähettämistä.

Viestinnän tehostamiseksi tarkistetaan yhdistyskentän
postilistat, että käytössä ovat ajantasaiset ja kattavat tiedotuslistat. Lisäksi kaupungin uudistuville verkkosivuille
kaivataan kuvamateriaalia, jota toivotaan Kulttuurikumppanien lähettävän Suville kuvaajatietojen kera.
Lisäksi tulee vielä keskustella siitä, miten kulttuuriyhdistys
määritellään. Kulttuurikumppanien perustamisvaiheessa keskusteltiin siitä, että yhdistys on kulttuuriyhdistys,
mikäli säännöissä mainitaan näin. Kulttuurikumppanien
omiin sääntöihin rajausta ei kuitenkaan kirjattu.
4. Osallisuus kulttuurikasvatussuunnitelman
laatimisessa ja toteutuksessa:
Kulttuurikasvatussuunnitelma on kirjattu kaupungin
hyvinvointipalveluiden tuloskorttiin. Suunnitelman laatiminen on käynnistynyt päiväkoteihin ja kouluihin lähetetyllä kyselyllä, jolla kartoitettiin kulttuuripalveluiden
käytön nykytilannetta. Helmikuussa järjestetään aloitusworkshop kaupungin sisäisille toimijoille, myöhemmin
keväällä luvassa lastenkulttuuritoimijoiden yhteistapaaminen. Yhdistystoimijoilla, ml. Kulttuurikumppanit on tärkeä rooli muun muassa sisällöntuottajina.
Kulttuurikasvatussuunnitelman työryhmä kokoontuu
ensimmäiseen palaveriinsa 23.4.2020. Alkuvaiheessa kulttuurikasvatussuunnitelman kohderyhmänä ovat päiväkoti- ja peruskouluikäiset lapset.
o Työryhmään kuuluvat: Sini Lundgrén (yleiset kulttuuripalvelut), Sarika Lipasti/Jaana Saario (kansalaisopisto), Iina Kaustinen (kirjasto), Susanna Luojus (museopalvelut), Pasi Björk
(Uskelan koulu, rehtori), Maiju Valjus (Pajulan koulu, opettaja),
Malla Pelo (opettaja Montessoripäiväkoti Aurinkoleijona, varhaiskasvatuksen opettaja), Siv Ilola (Tupuri-Anjalan päiväkoti,
johtaja), Heidi-Tuulia Eklund (Perniön yhteiskoulu, musiikin
lehtori) ja Outi Pihlajoki (Tupurin koulu, laaja-alainen erityisopettaja). Työryhmään kutsutaan mukaan myös uusi musiikkiopiston rehtori Annika Viitanen.
o Budjetointi ei vielä alkanut, mutta on tärkeää selvittää
miten kulut jakaantuvat opetus ja kulttuuripalveluiden
kesken
Keskusteltiin uudesta varhaiskasvatussuunnitelmasta, jossa huomioidaan se, että kiinnostuksen kohteet lähtevät
lapsesta ja miten lapsi osallistetaan itse kiinnostuksen
kohteiden ilmaisemiseen, kasvattajan ohjaamana. Uusi
suunnitelma velvoittaa myös ohjaajat ottamaan käytäntöön arjessa.
Nyt työstettävässä kulttuurikasvatussuunnitelmassa pyritään huomioimaan saavutettavuus, myös alueellinen sekä
yhdenvertaisuus, pedagoginen tarve huomioiden.

5.Yritysyhteistyön lisääminen, esimerkiksi
kulttuurimatkailun kautta:
YritysSalon 31.1.2020 järjestämässä kulttuurimatkailupajassa mukana oli tahoja Coast Boost –hankkeesta, Visit
Finlandista sekä YritysSalosta. Aiheina mm. matkailutrendit, uudet kulttuurisukupolvet, suosittelukulttuuri, ympäristö ja kestävyys. Tapahtuma tarjosi hyödyllisiä tietoja,
joita kulttuurintekijät ja tuottajat voisivat käyttää uusien
toimintatapojen kehittämiseen sekä yrittäjien että sisällöntuottajien yhteistyöhön. Keskusteltiin siitä, että kaivataan enemmän oivalluksia tekijöiltä, ja sitä että luodaan
tilanteita ja tarpeita yhdessä.
6. Viestintäkäytännöt Kulttuurikumppaneiden
osalta:
Kulttuurikumppanien näkyvyydestä on tullut useita palautteita ja on epävarmaa, tavoittavatko esimerkiksi muistiot yhdistykset. Päätettiin tarkastaa tiedotuslistat sekä
panostaa yhdistysten aktivointiin eri toimenpitein. Näitä
ovat muun muassa Salon Seppä –äänestys ja palkitseminen, kulttuurigaala sekä KulttuuriSalo-tapahtumasarja.
Lisäksi suositellaan, että jokainen omissa verkostoissaan
nostaa Kulttuurikumppaneita esille.
Näkyvyyden lisäämiseksi keskusteltiin myös Facebook-sivun Salon kulttuuripalvelut ylläpito-oikeuksista. Nykyisellään oikeuksia on vain Kulttuuripalveluiden työntekijöillä,
Suvi selvittää onnistuuko myös kumppaneiden lisääminen.
Someviestintää varten tulee kuitenkin laatia suunnitelma
ja yhteiset linjaukset ennen oikeuksien jakamista.

5. Kesäkauden tapahtumat

6. Muut asiat
Lastenkulttuuria ja kulttuurihyvinvointia:
Lastenkulttuurin maaliskuu käynnissä ja Lastenkulttuurin
Tilkkutäkki –sivusto vihdoin päivitetty. Sivuille on uusien
toimijoiden esittelyt tervetulleita ja vanhojen päivittämiset myös, jos tiedot ovat jotenkin muuttuneet. https://
www.lastentilkkutakki.fi/
Kulttuurihyvinvoinnin teemapäivä, joka on suunnattu erityisesti senioreille ja vanhustyötä tekeville järjestetään ke
8.4. klo 13-15 pääkirjaston Laurinsalissa. Samana päivänä
Varsinais-Suomen kulttuurihyvinvointiverkosto Varavoimaa kokoontuu kaupungintalolla klo 9.30-11.30. Verkosto on avoin uusille toimijoille, ilmoittautumiset anna-mari.rosenlof@turkuamk.fi
Kaupungin konserttitoiminta
Kulttuuripalveluiden flyygeli siirretty Ylhäistentie 2:n
kulttuuriauditorioon. Huomenna 11.3. kokous kansalaisopiston kanssa tulevaisuuden linjauksista – käyttövuorot, hinnasto, tilan koko toiminta, lanseeraus kulttuuriauditorioksi. Konserttivierailuille avoin haku 1.-24.4.2020,
haku koskee konsertteja elo-joulukuussa 2020. Haku
kevätkaudelle 2021 syyskuussa. Kabinettiorkesteri pitää
omat treenit 5.4.2020 kulttuuriauditoriossa.

7. Kokouksen päättäminen
Marko Heikura kiitti osallistujia. Seuraava kokous 8.4. klo
17 Liisan buduaarissa Sinisellä talolla,
os. Rummunlyöjänkatu 2.

Salo Vapaalla –kesäesite, johon kootaan Salon vapaa-aikapalveluiden kesätarjonta kaupunkilaisille, on työn alla.
Kesätapahtumien tietoja toivotaan lähetettävän kuvien
kera kulttuurituottajille.
Paikallista lastenkulttuuriosaamista
osoitteessa www.lastentilkkutakki.fi

