K U LT T U U R I K U M P PA N I T
kokousmuistio 3/2019

13.8.2019 alkaen klo 17:00, Kiskon Kivimakasiini
Kokouksen aluksi tutustuminen Salon Taiteilijaseuran vuosinäyttelyyn
”Taide, toive ja todellisuus – vapaus, veljeys ja tasa-arvo”
1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen
Kokous avattiin klo 17:17. Läsnä olivat:
• Karoliina Vierjoki-Väätäinen (pj,Vapaa-ajan lautakunta)
• Heidi Grahn (Kisko-Seura ry)
• Hilkka Laakkonen (Salon Taiteilijaseura ry)
• Taru Koskinen (Veturitallin Ystävät ry)
• Henni Isojunno (Halikon Musiikkiyhdistys ry)
• Ritva Suominen (Vinssi ry)
• Liisa Käiväräinen (EtnoSalo ry)
• Siv Ilola (Salo Lasten laulukaupunki ry)
• Hanna Virtomaa (Kisko-Seura ry, Salon Taiteilijaseura ry)
• Marko Heikura (SaloJazz ry)
• Suvi Aarnio ja Sini Lundgrén (Salon kaupungin
kulttuuripalvelut)
Kokouksen puheenjohtajana toimi Marko Heikura,
sihteerinä Suvi Aarnio.

2. Esittäytymiskierros
Salon kaupungin kulttuuriasiain yksikköön on valittu uudet kulttuurituottajat:
• 1.7.2019 tehtävässä aloittanut Suvi Aarnio on koulutukseltaan kuvataiteilija (AMK). Hän on aiemmissa
tehtävissä toiminut mm. kansainvälisen taiteilijavierasohjelman tuottajana Satakunnassa sekä koordinaattorina ja taiteilijana elinympäristön viihtyvyyttä
ja asukasaktiivisuutta lisäävissä hankkeissa VarsinaisSuomessa. Saloon hän siirtyi Taiteen edistämiskeskuksesta, jossa hän toimi yhteisötaiteen läänintaiteilijaasiantuntijana. Aarnio vastaa kaupungin yhteistyöstä
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä avustuksiin liittyvästä valmistelutyöstä.
• 1.10.2019 tehtävässä aloittava Sini Lundgrén on
koulutukseltaan kulttuurituottaja (YAMK). Hän on
aiemmin työskennellyt muun muassa Euran kulttuuritoimessa sekä koordinoinut kulttuuria, taidetta, liikuntaa ja hyvinvointia yhdistäviä hankkeita Turussa.
Lisäksi Lundgrénilla on pitkä kokemus monikulttuurisuus- ja maahanmuuttajatyöstä. Kulttuurituottajan tehtävään hän siirtyy Salon kansalaisopistosta,
jossa hän on toiminut maahanmuuttajille suunnattujen koulutusten suunnittelijana. Lundgrén vastaa
erityisesti kaupungin lasten- ja nuortenkulttuurin
kehittämistyöstä.

Kulttuurituottajien työhuone sijaitsee kaupungintalolla.
Nimisekaannusta ennakkoiden on työparille annettu lempinimi KulttuuriäSSät.
Kierroksen lopuksi paikalla olleet Kulttuurikumppanit
esittelivät lyhyesti itsensä sekä edustamansa tahon.

3. Markkinointiyhteistyö
Salo tekee markkinointiyhteistyötä erilaisten yhteisöjen,
urheiluseurojen ja muiden tahojen kanssa, joiden avulla
Salo näkyy positiivisesti Suomessa ja maailmalla. Markkinointiyhteistyö ei ole tukimuoto vaan yhteistyömalli, jossa kaupunki saa vastineeksi panostukselleen positiivista
julkisuutta ja näkyvyyttä erilaisissa muodoissa.
Kulttuurin kentällä markkinointiyhteistyöstä ei ole monia
esimerkkejä. Viimeisimpinä 5.9. järjestettävä Taiteiden Yä
ja 17.-20.10. toteutuva Salon Sellokilpailu.
Keskustelua herätti markkinointiyhteistyön ohjeistus ja
käytännöt. Ohjeet antavat käsityksen siitä, että hakijan
sekä toiminnan tulee olla lähtökohtaisesti laajaa ja näkyvää. Kulttuurikentän eri toimijoiden vaihtelevat työtavat, aina nopeasta reagoinnista nopeaan toteutukseen ja
toisaalta pitkäjänteiseen vuosisuunnitteluun, aiheuttavat
omalta osalta haasteita yhteistyölle.
Kulttuurikumppanit esittää selkeämpää linjausta ohjeistukseen, hakumenettelyihin ja aikatauluun. Yhdessä
Seuraparlamentin kanssa esitetään lisäksi, että kaikki
markkinointiyhteistyöanomukset toimitetaan vuosittain
samanaikaisesti viestintäyksikköön, jotta avustusta voisi
suhteuttaa tasavertaisesti eri alojen hakijoiden kesken.
Samalla todettiin, että markkinointiyhteistyö ei sovellu
kaikkeen kulttuuritoimintaan ja että kulloisenkin tarpeen
mukaan, on olemassa muita rahoituskanavia, ml. kaupungin kulttuuriasiain yksikön yleis- ja erityisavustukset.
Nämä omalta osaltaan edistävät kaupungin yleistä ja
alueellista näkyvyyttä ja positiivista mielikuvaa.
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