KULTTUURIKUMPPANIT MUISTIO 6/2020
Keskiviikkona 3.6.2020 klo 17:00 alkaen verkkokokous Zoom-palvelun kautta

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Kokous avattiin 17:10. Läsnä olivat:
• SaloJazz ry: Marko Heikura
• Halikon Musiikkiyhdistys ry: Helinä Rinne
• Teatteriyhdistys Vinssi ry: Ritva Suominen
• Salon Taiteilijaseura ry: Helena Suni
• Salo – Lasten Laulukaupunki ry: Siv Ilola
• Salon Viihdelaulajat ry: Kari Paananen
• Salon kaupunki, kulttuuripalvelut: Suvi Aarnio ja
Sini Lundgrén
Kokouksen puheenjohtajana toimi Marko Heikura ja
sihteerinä Suvi Aarnio.

2. Kaupungin verkkosivujen uudistus
Toimijoille annettu ohjeistus tapahtumien lisäämisestä
uuteen tapahtumakalenteriin, joka avautuu kesäkuun
puolivälissä. Toistaiseksi vielä epäselvää, miten eri järjetelmät keskustelevat keskenään (tapahtumat, tiedotteet,
kohdekortit ja pääsivut) ja miten tietoja saadaan linkitettyä eri sivustojen (salo.fi, salo.fi/kulttuuri, visitsalo.fi,
museoiden omat sivut) välillä. Kun sivustojen tekninen
toteutus ja sisällöntuotanto on pidemmällä, kulttuurituottajat esittelevät sivustouudistuksen kulttuurin osalta
toimijoille.

3. Ajankohtaiset kuulumiset
• Siv / Lasten Laulukaupunki
Ohjelmalliset sunnuntaitorit alkavat 7.6.2020 yleisörajoitusten (max 50 hlöä) puitteissa. Lasten Laulukaupunki
-festivaalia suunnitellaan edelleen elokuulle.
• Helinä / Halikon Musiikkiyhdistys
7.6.2020 Halikon seurakuntatalolla musiikin diplomikonsertti, lisäksi Henni on järjestänyt viikottain etäoppilaskonsertteja. Lauantaina 21.11.2020 järjestetään
yhdistyksen 40.-vuotisjuhlakonsertti.
• Kari / Salon Viihdelaulajat
Ensimmäiset liveharjoitukset tiedossa Alhaisten koulun
pihalla, SuomiLOVE-konsertti edelleen syksyn ohjelmistossa, ajankohta vielä epäselvä. Lisäksi esiintyminen
Muurlan perinnepäivillä elokuussa.
• Ritva / Teatteriyhdistys Vinssi
Sisko ja sen veli -esitykset alkavat 10.7.2020 Mathildedalin kesäteatterissa, Mustiossa ei kesäteatteria mutta
konsertteja ja muita esityksiä. Rikalanmäen Teatterivintti
avautuu seitsemän vuoden tauon jälkeen, tuottajana toimii Laura Kuisma. Lisäksi syksyn suunnittelu etenee.
Keskustelua herätti turvarajat ja niiden veto. Koettiin,
että ohjeistus ei ole aina tasapuolinen (vrt. terassit - kesäteatterit) mutta tärkeintä on varmistaa, että yleisön
turvallisuudesta huolehditaan. Kyse on myös imagosta.

• Helena / Salon Taiteilijaseura
Taiteilijaseuran näyttely avautuu taidelainaamossa, samoin Bizarren satasella taidetta -myyntinäyttely. Lisäksi seuran jäsenten näyttelyitä esillä Teijon Masuunissa
(Hanna Lamnaouer) ja Söderlångvikissä (Katja Öhrnberg).
• Marko / SaloJazz, Salo Chamber &
Kabinettiorkesteri
SaloJazz järjestää kaksi kesäkonserttia heinä-elokuussa (Förby ja Rikalanmäki) ja jatkaa syksyn festivaalin
suunnittelua. Festivaali toteutetaan kotimaisin esiintyjin, ohjelma julkistetaan heinä-elokuun vaihteessa. Salo
Chamberin konsertti siirretty viikolle 41, sisältö riippuu
yleisön määrästä ja mahdollisesta striimauksesta. Kabinettiorkesterin nuorten solistien konsertti on siirretty
sunnuntaille 22.11., syksyllä testataan Ylhäistentie 2:n
kulttuuriauditorion toimivuutta konsertin järjestämiseen.

4. Muut asiat
• Koronakyselyn
Koronakyselyn tiedote lähti eri medioille 19.5.2020 ja se
nostettiin esiin Salon Seudun Sanomissa ja Varsinais-Suomen Yrittäjä -lehdessä. Todettiin, että kysely toi arvokasta tietoa poikkeustilan vaikutuksista sekä yleisesti ajankohtaista tietoa eri taiteen ja kulttuurin toimintatavoista.
Päätettiin toteuttaa vastaava kysely loppuvuodesta tilannearvion päivittämiseksi.
• Kulttuurigaala
Päätettiin siirtää kulttuurigaala vuoden 2021 maaliskuulle, koska syksyn ja loppuvuoden taide- ja kulttuuritarjontaa tulee olemaan yllinkyllin.
• Taiteiden Yästä JouluYä
EtnoSalon tuottamaa Taiteiden Yätä ei järjestetä tänä
vuonna koronarajoitusten takia. Vaihtoehtona on toteuttaa samalla konseptilla JouluYä, mikä sai kannatusta
kokouksessa.
• Kulttuurifoorumi 2020
Kulttuurifoorumi järjestetään torstaina 26.11.2020.Tilaisuuteen kutsutaan keväältä peruuntuneen KulttuuriSalo-seminaarin puhuja.

5. Kokouksen päättäminen ja seuraavan
kokouksen ajankohta
Kokous päätettiin klo 18:10. Seuraava kokous pidetään
kesätauon jälkeen torstaina 13.8. klo 17 lähikokouksena,
paikasta tiedotetaan whatsapp-ryhmän kautta.

