MUISTIO

Kulttuurikumppanit
Kokous
Aika: 6.5.2019 klo 17.00 – 19:00
Paikka: Kulttuuritalo Villi
1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Marko Heikura avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.
Läsnä kulttuurikumppanit
Marko Heikura, pj.
Heidi Grahn
Henni Isojunno
Taru Koskinen
Liisa Käiväräinen
Ritva Suominen
Siv Ilola
Riikka Niittonen
Martti Halme
Kulttuuripalveluiden edustajana kulttuurituottaja Jouko Kivirinta, siht.

2.

Ilmoitusasiat
Sihteeri kertoi uusien kulttuurituottajien valinnan. He ovat Suvi Solkio Liedosta ja Elina
Välttilä Salosta.

3.

Salon kaupungin palkitsemiskäytäntöjen päivitys kulttuuritoimijoiden osalta
Kulttuurikumppanit käsittelivät palkitsemiskäytäntöjä ja –kriteerejä jo helmikuun
kokouksessaan. Kokouksen aineisto oli sähköpostitse kumppaneiden
lausuntakierroksella. Käytiin vilkasta keskustelua, joiden pohjalta valmistui esitys.
Tärkeimpänä kriteerinä on Salon kaupungin kokonaisvaltaisen, positiivisen imagon
vahvistaminen.
Palkitsemiseen tarkoitetut rahat ovat Salon kaupungin viestinnän ja markkinoinnin
budjetissa. Vuosittain vaihtuva määräraha esitetään puolitettavaksi kulttuurin ja
liikunnan kesken.
Palkintoja jaettaisiin vuosittain kolme. Rahamäärältään suurin olisi kulttuuripalkinto
erityisistä saavutuksista. Lisäksi jaettaisiin kulttuuritekopalkinto ja palkinto nuorelle
salolaiselle kulttuuritekijälle.
Puheenjohtaja tekee esitystekstin, joka lausuntokierroksen jälkeen toimitetaan
eteenpäin.
Tärkeää ja tarkoituksenmukaista on, että palkitsemiskäytäntö olisi yhtenevä liikunnan
kanssa. Näin viestintäosastolle tehtäisiin siis Kulttuurikumppaneiden ja
Seuraparlamentin yhteisesti linjaama ehdotus.

4.

Infoa kaupungin markkinointiyhteistyöstä
Keskusteltiin asiasta ja todettiin samaa kuin muutkin toimijat, että toimintaperiaatteet
ja käytännöt pitää olla kaikille selvät. Täsmälliset pelisäännöt luodaan syksyllä kaikkien
eri toimijoiden kanssa yhteistyössä.

5.

Tiedottaminen Kulttuurikumppaneista ja selkeän toimintamallin laatiminen
Todettiin tiedottamisen olevan erityisen tärkeää ja eri tiedotuskanavissa. Liisa
Käiväräinen laatii kokouksen muistion pohjalta tiedotteen, joka jaetaan
Kulttuurikumppanit-foorumin sähköpostilistalle. Omaa Facebook–ryhmää ei perusteta.
Kaupungin nettisivuille kulttuurin alla on linkki kulttuurikumppanit. Tämän alle laitetaan
kaikki tarpeellinen infomateriaali kulttuurikumppaneiden toiminnasta mm. muistiot
kokouksista. Sivustolta löytyy myös kaikkien kumppaneiden yhteystiedot, nimi ja
sähköpostiosoite. Sähköpostitili kulttuurikumppanit@salo.fi, jota voivat lukea
puheenjohtaja ja sihteeri on avattu.

6.

Kaupungin yhdistyksille tarjoamat ilmoituskanavat
Kaupungin nettisivuston tapahtumakalenteri tarjoaa todella hyvän ilmoituskanavan ja
sitä tulisi kaikkien toimijoiden käyttää aktiivisesti. Tiedot tapahtumista ja varsinkin
tapahtuman ajankohdasta pitää laittaa tapahtumakalenteriin heti, kun ajankohta on
selvillä. Tapahtumakalenteria käyttäen toivottavasti tulevaisuudessa vältyttäisiin
tilaisuuksien päällekkäisyyksiltä kokonaan.
Kaupunkitiedotetta julkaisee kaupungin viestintäpalvelut ja tiedotteen ensisijainen
tehtävä on tiedottaa asukkaille kaupungin eri palvelualojen tapahtumista ja
toiminnasta. Tähän julkaisuun ei Kulttuurikumppaneilla ole kommentoitavaa.

7.

Yleiskatsaus kulttuurikentän kuulumisiin
Kukin paikalla ollut kertoi toimialansa kuulumiset.

8.

Muut esille tulevat asiat
Ei ollut.

9.

Seuraava kokous
Kokous pidetään tiistaina 13.8. klo 17, paikkana Kiskon Kivimakasiini.

10. Kokouksen päättäminen
Marko Heikura kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 19:00.
Muistion laati Jouko Kivirinta

