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Kulttuurikumppanit nettipalaveri ke 8.4.20 klo 17-19
Paikalla etänä:
Heidi Grahn
Siv Ilola
Ritva Suominen
Terhi Palin
Henni Isojunno
Mia Kuisma
Martti Halme
Suvi Aarnio
Marko Heikura, pj.
Liisa Käiväräinen

1. Yhdistysten kuulumiset
Kisko-Seura
-

2 kirkkokonserttia peruttu, 800-900 kuulijaa
yhdistyksen 60-vuotisnäyttely ehkä toteutuu
UFO!

Lasten Laulukaupunki
-

Salkkunan synttärit FB Livestream: Mimi ja Kuku
Lasten Laulukaupunki -tapahtuma siirtyy syksyyn
”Kaikki, mitä ei järjestetä, on lapsilta pois!”

Teatteri Provinssi
-

viimeinen esitys oli 14.3., yht. 37 esitystä peruttu 30.6. saakka, lippurahoja palautettu
syksyä suunnitellaan, harjoitukset alkaneet

Salon Viihdelaulajat
-

etätreenejä, treeninauhoja  yhteisöllisyys korostuu, to-iltaisin Zoomin kautta yhteistreenit
syksyllä Salo Love ehkä toteutuu

Halikon Musiikkiyhdistys
-

yksilöopetus jatkuu, kuorojen harjoitukset keskeytetty koko kevääksi, bändeillä etätreenejä
syksyyn tulossa kirkkokonsertti ja lasten konsertti

Salon Teatteri
-

Tippukivitapauksen ensi-ilta siirrettiin vuoteen 2021, lavasteet purettu, kaikki näyttelijät
luvanneet olla mukana!
henkilökunnasta 3 lomautettu
Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen ensi-illassa Vuohensaaressa 4.7., vahva usko
kesäteatteriin, pääsiäismaanantaina talkoot (jokaisella oma harava mukana)

-

Seilin ensi-ilta 12.9.
Puhdistus pääsiäisenä valtakunnallisessa verkossa

Pro Rantakivet
-

kulttuuritalo Villin toiminta on ajettu kokonaan alas, näyttelyt siirretty
remonttihommia ja nettisivujen kehittämistä tiedossa

EtnoSalo
-

EtnoSalo Festivaali yhä tarkoitus järjestää la 25.7.
Taiteiden Yän palaverit keväältä peruttu, seuraava kesäkuun alussa, tsemppikirje lähdössä
toimijoille

Salo Jazz
-

maaliskuun konsertit peruttu, huhti-toukokuun keikat siirtyivät vuodella, kesän konsertit
(pelto- ja merijazz jne.) ympäri Saloa taloudellisen tilanteen niin salliessa (mahdollinen
rahoitus Leader-hankkeesta)
”melkoista kurimusta”

2. Kulttuuripalveluiden tilanne
Suvi kertoi, että kulttuurituottajien (Suvi ja Sini) työvelvollisuus ja palkanmaksu päättyivät 8.4.
määräämättömäksi ajaksi. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle on tehty.
Kulttuurin yleis- ja kohdeavustusten valmistelu lautakunnan käsittelyä varten on tehty. Pyrkimys
avustusten jakamisen tasapuolisuuteen on ollut ”hyvä ja reilu”.
Taide- ja kulttuurialojen työn näkyvyyden lisääminen ja saavutettavuuden kehittäminen on
kulttuurituottajilla työn alla. Työ jatkuu heti, kun työt jatkuvat.
Jyväskylällä vastuu KUTU-päivistä vuonna 2021. Salon tapaus ”Kulttuurikumppanit” on hyväksytty
viralliseen ohjelmaan. Asiaan palataan lähempänä.
Kaupungin nettisivut ovat uudistumassa. Uusien sivujen avautumispäivä ei ole vielä tiedossa.
3. Kesän ja syksyn tapahtumat, aikataulutus/päällekkäisyydet
Keskusteltiin Salon Seppä -palkinnon jakamisesta. Ensimmäisen palkinnon sai Pertti Falkstedt
(Hermanni-Seura, Lasten Laulukaupunki). Siv Ilola laskuttaa EtnoSaloa palkinnoksi annetuista
palkeista (56 euroa). Tekstiilitaideteoksen suunnitellut ja toteuttanut Helena Suni saa vapaalipun
Kulttuurigaalaan, jonka järjestämisestä keskusteltiin. Pyritään mahdollisesti sijoittamaan gaala
loppuvuoteen niin, että vuoden 2021 gaalan järjestäminen keväällä ei ole liian lähellä. Ajankohta
jätettiin vielä avoimeksi.
Jokainen yhdistys hoitaa itse Salon kaupungin tapahtumakalenteriin näkyville kaikki omat
tapahtumat. Sieltä kannattaa tarkistaa ja väistellä mahdolliset päällekkäisyydet. Kaupungin kanssa
tehtävien markkinointiyhteistyösopimusten siirtoon toivotaan joustoa ja järkeä.
Kaikki syksyn tapahtumat pyritään kokoamaan yhteen ja julkaisemaan kootusti
kaupunkitiedotteessa. Kevään kaupunkitiedote ilmestyy 11.6. (aineistopäivä 27.5.) ja syksyn

ensimmäinen jaetaan kotitalouksiin 3.9. (aineistopäivä ei ole vielä tiedossa). Aineistot lähetetään
osoitteeseen kaupunkitiedote@salo.fi.
LISÄYS: Sanna Lammervo kaupungin markkinoinnista kertoi Salo-esitteen uuden painoksen
tulevan mahdollisesti toukokuussa, jos se nähdään tuolloin järkeväksi. Sähköiseen Saloesitteeseen voidaan tehdä päivityksiä tapahtumista muussakin aikataulussa.
4. Muuta
Päätettiin kirjoittaa mielipidekirjoitus, jossa korostetaan kulisseissa tapahtuvaa jatkuvaa
työskentelyä kulttuurin eteen. Liisa ja Marko laativat kirjoituksen.
5. Seuraava tapaaminen
Päätettiin pitää seuraava palaveri etänä ma 4.5. klo 17. Marko lähettää kutsun ja linkin
Kulttuurikumppaneille. Jos ei itse voi osallistua kokoukseen, linkin voi lähettää varajäsenelle.

kokouksen sihteerinä toimi
Liisa Käiväräinen

