KULTTUURIKUMPPANIT 1/2020
Järjestäytymiskokous 8.1.2020 klo 18 alkaen
Halikon Musiikkiyhdistys ry / Franssintalo, Kirkkorinne 9, 24800 Halikko
Kokouksen aluksi Pekka Rinne Rikala-seurasta ja Peppi Laine Halikon Musiikkiyhdistyksestä kertoivat
Franssintalon historiasta ja nykyisyydestä. Vuonna 1882 rakennettu Franssintalo on Halikon ensimmäinen
kunnantalo, joka sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä Halikon kirkon ja museon
vieressä. Talon tilat ovat vuokrattavissa yksityis- ja yhdistyskäyttöön. Halikon Musiikkiyhdistys järjestää
Franssintalolla opetusta eri instrumenteissa ja musiikkikoulutoimintaa, oppilaita on pitkälti yli 200.
1. Kokouksen avaus
Kokouksen avasi klo 18:21 vapaa-aikapalveluiden johtaja
Hilpi Tanska, joka toimi samalla järjestäytymiskokouksen
puheenjohtajana.
Kokouksen aluksi käytiin läpi ajatuksia ensimmäisestä
toimintakaudesta. Todettiin muun muassa verkostoitumisen muiden taide- ja kulttuurialan toimijoiden kanssa
helpottuneen, kun kasvot ovat tulleet tutuksi, kulttuurin positiivisen sanoman lähteneen liikkeelle ja yhteisen
keskustelun ja ideoinnin olleen antoisaa. Samalla todettiin ensimmäisen vuoden olleen harjoitusta ja toiminnan
hahmottelua, josta nyt siirrytään konkretiaan.
2. Kulttuurikumppanien kokoonpano
26.11.2019 salolaisille taide- ja kulttuuriyhdistyksille
järjestetyssä Kulttuurifoorumissa valittiin vuoden 2020
Kulttuurikumppanit. Valitut yhdistykset edustajineen
ovat seuraavat:
• SaloJazz ry: Marko Heikura (info@salojazz.fi),
Susanna Mäkinen
• EtnoSalo ry: Liisa Käiväräinen (liisa@bizarre.fi),
Sanna Jousi
• Halikon Musiikkiyhdistys ry: Henni Isojunno
(henni.isojunno@gmail.com), Helinä Rinne
• Teatteriyhdistys Vinssi ry: Ritva Suominen
(myynti@teatteriprovinssi.fi), Seppo Suominen
• Salon Taiteilijaseura ry: Hilkka Laakkonen-Vesander (hilu.laakkonen@gmail.com), Arja Pykäri
• Salo – Lasten Laulukaupunki ry: Siv Ilola
(siv.ilola@salo.fi), Annika Viitanen
• Salon Teatteri ry: Mia Kuisma
(puheenjohtaja.salonteatteri@gmail.com),
Pauliina Salonius
• Salon Viihdelaulajat ry (uusi): Terhi Palin
(terhi@salonviihdelaulajat.fi), Kari Paananen
• Kisko-Seura ry: Heidi Grahn
(heidigrahn@gmail.com), Marja-Leena Lindgren
• Pro Rantakivet ry: Martti Halme
(marahalme@gmail.com), Päivikki Franck
Mikäli jäsen on estynyt tulemaan kokoukseen, järjestää
jäsen itse omasta seurasta varajäsenen kokoukseen.

3. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja
sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Marko Heikura (SaloJazz ry),
varapuheenjohtajaksi Liisa Käiväräinen (EtnoSalo ry) ja
sihteeriksi Suvi Aarnio (Salon kaupunki).
4. Kertaus Kulttuurikumppanien ideasta ja
tehtävästä, sääntöjen läpikäyminen
Käytiin läpi tavoitteet, tehtävät ja säännöt (https://www.
salo.fi/attachements/2019-03-12T09-05-5051.pdf)ja
todettiin niiden olevan edelleen ajantasaisia. Säännöissä
mainittu arviointi ei vielä ensimmäisenä vuotena ja toiminnan käynnistyessä ole ollut ajankohtaista, mutta jatkossa siihen tullaan kiinnittämään huomiota. Lisäksi pidetään kiinni alueellisuudesta ja monialaisuudesta.
5. Kulttuurikumppanien alkavan toimikauden
toimintasuunnitelma
Vuoden 2020 toimintasuunnitelmaan kirjattiin
seuraavat asiat:
• Kaupungin palkitsemiskäytännön vahvistaminen
• Omat ja yhteistyössä toteutettavat tapahtumat:
21.3.2020 Kulttuurigaala ja kulttuuriseminaari,
Kulttuurifoorumi marraskuussa
• Näkyvyyden ja tiedotuksen lisääminen, #kulttuurisalo
• 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.
• Yritysyhteistyön lisääminen esimerkiksi
kulttuurimatkailun kautta

6. Muut esille tulevat asiat
Kulttuuripalveluiden terveiset

Kulttuurikumppaneiden oma toiminta

1) Palvelusopimukset: Salon kaupungin yleiset kulttuuripalvelut toteuttavat palvelusopimusten ja vastuullisen
yhteistyön avulla laadukkaita, vaikuttavia ja saavutettavia
taide- ja kulttuuripalveluita. Sopimukset konkretisoivat
omalta osaltaan kaupunkistrategiaa ja täydentävät kaupungin taide- ja kulttuuritarjontaa tarpeenmukaisesti ja
kohdennetusti. Palvelukokonaisuutta suunnitellessa huomioidaan muun muassa eri väestöryhmät, alueellinen
saavutettavuus ja taiteenalojen moninaisuus. Palvelusopimukset ovat määräaikaisia. Yhteistyön vahvistamiseksi sekä sopimusprosessin joustavuuden ja avoimuuden lisäämiseksi nykyistä sopimuspohjaa (http://salo.oncloudos.com/kokous/20194218-7-1.PDF) on päivitetty.
Lisäksi sopimuksen liitteenä olevat tuotantosuunnitelma
ja raportointipohja on muokattu eri tarkoituksia (muun
muassa ohjelma- ja strategiatyö, TEAviisari ja muut tiedonkeruut) palvelevaksi. Vuoden 2020 sopimukset laaditaan tammi-helmikuun aikana.

Kulttuurigaala järjestetään 21.3.2020 Sinisellä talolla. Samassa tilaisuudessa jaetaan Salon seppä –palkinto. Gaalatyöryhmään ilmoittautuivat Martti, Mia ja Liisa sekä Suvi,
jotka tapaavat asian tiimoilta maanantaina 13.1.2020.
Palaveriin saavat tulla muutkin halukkaat. Salon seppä
etenee tammikuun aikana siten, että kulttuuriyhdistyksiä
pyydetään ilmoittamaan ehdokkaansa palkinnonsaajaksi
osoitteeseen kulttuurikumppanit@salo.fi.

2) Kulttuurin TEAviisari (= terveydenedistämisaktiivisuus eli kunnan toiminta asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi) on suunnittelua ja johtamista
tukeva työkalu, jota käytetään osana toiminnan ja
talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Tietoja
kerätään säännöllisesti eri toimialoilta, kulttuurin osalta ensimmäistä kertaa keväällä 2019. Yhteenveto Salon
vastaustuloksista vertailukaupunkeihin ja koko maahan
nähden on luettavissa osoitteessa http://salo.oncloudos.
com/kokous/20194218-6-1.PDF
3) Vuoden 2020 avustuslinjauksista sovitaan kaupungin
avustuksia myöntävien tahojen kokouksessa 9.1.2020.
Kulttuuriavustuksiin on varattu 155 000 euroa, jota ei
ole erikseen jaettu kohde- ja yleisavustuksiin. Vapaa-ajan
lautakunta vahvistaa kulttuuriavustusten jakoperiaatteet
kokouksessaan 23.1.2020, pohjalla on kaupunginvaltuuston ohjeistus vuodelta 2011. Lisäksi kaupunginhallitus on
syksyllä 2019 velvoittanut virkamiehiä laatimaan selvityksen yhdistyksen käyttämistä kaupungin tiloista ja niiden
käyttö- ja vuokrauskäytäntöjen yhdenmukaistamisesta.

7.

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 10.2. klo 17 alkaen myöhemmin sovittavassa paikassa.
8.

Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 19:51.

