KULTTUURIKUMPPANIT MUISTIO 8/2020
Tiistaina 29.9.2020 klo 17 alkaen kulttuuritalo Villissä, os.Vähäsillankatu 9, Salo

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Kokous avattiin kello 17:04. Läsnä olivat Helena Suni
(Salon Taiteilijaseura ry), Marja-Leena Lindgren (KiskoSeura ry), Marko Heikura (SaloJazz ry), Martti Halme
(Pro Rantakivet ry), Annika Viitanen Friberg (Lasten
Laulukaupunki ry), Ritva Suominen (Teatteriyhdistys
Vinssi ry), Sanna Jousi (EtnoSalo ry), Mia Kuisma
(Salon Teatteri ry), Terhi Palin (Salon Viihdelaulajat ry)
sekä Suvi Aarnio ja Sini Lundgrén (Salon kaupunki,
kulttuuripalvelut).

2. Ajankohtaiset kuulumiset
Kisko-Seura ry: Hiljainen kesä takana, J.O Mallanderin
kokoelmanäyttely saatiin toteutetuksi. Nyt suunnitellaan
tulevaa, vaikka tulevaisuus epävarma. Yhdistyksen
60-vuotisjuhlat pidetään marraskuussa ja talven aikana
mietitään museon katon korjaamista, valokuvien
digitointia ja ehkä jotain tapahtumaa adventinajaksi.
Salon Teatteri ry: Salon Teatterilla kesä meni hyvin
olosuhteisiin nähden. Vaikka Mustalaisleiri muuttaa
taivaaseen -esityskausi jouduttiin siirtämään elokuuhun,
onnistuttiin ylittämään katsojatavoitteet. Viimeinen
viikko oli haastava koronatilanteen vuoksi, monet
lipun varanneet jättivät tulematta. Seili pääsi alkamaan
ajallaan ja teatterilla on tehty paljon töitä turvallisuuden
takaamiseksi (mm. kaksi sisäänkäyntiä käytössä,
vierailuesitykset peruttu). Teatterin 60-vuotisjuhlavuosi
lähestyy ja suunnitelmia on tehty paljon. Veli-Matti
Henttosen kirjoittama historiikki on paraikaa työn alla,
julkkarit tammikuussa.
Salon Taiteilijaseura ry:
Elokuinen Pop up
-myyntinäyttely taidemuseolla oli menestys, myös
myynnin kannalta. Taidelainaamossa on esillä
perusnäyttely ja juuri avautunut yhteisötaidenäyttely
Taide tulee luo. Näyttelyssä päästään valokuvin, tekstein
ja teoksin tutustumaan kahden vuosikymmenen ajan
tehtyyn yhteisölliseen ja soveltavaan taidetyöhön mm.
päiväkodeissa, kouluissa, hoivakodeissa. Kokonaisuudesta
julkaistiin myös toinen kirja, jota voi hankkia
Taiteilijaseuralta. Näyttely lähtee ensi vuonna kiertueelle.
Työn jatkamiseen on saatu rahoitus myös ensi vuodelle,
suunnittelu on käynnistymässä. Lisäksi jäsenet ovat
pitäneet yksityisnäyttelyitä, joista tiedotetaan seuran FBsivuilla.
Salo Lasten Laulukaupunki ry: Elokuun tapahtumat
(mm. ohjelmalliset sunnuntaitorit) on saatu mallikkaasti
hoidettua. Loppuvuoden tapahtumista ei järjestetä
Myllyojankadun Markkinoita eikä Käsityöläismarkkinoita.
Joulukatu toteutetaan mutta Hyvänmielentori on vielä
kysymysmerkki. Muita suunnitelmia on, mutta eletään
toimien ja samalla tilannetta seuraten.

SaloJazz ry: SaloJazz Festival saatiin järjestettyä Astrum
Areenalla, joka osoittautui toimivaksi tilaksi. Festivaalin
aikana kokeiltiin onnistuneesti maskitapahtuman
järjestämistä, mm. henkilökunta käytti maskeja ja myös
suurilta osin yleisö. Kuhunkin konserttiin oli ajateltu
ottaa sisälle 60 henkilöä (koronaturvallinen määrä 100),
viimeisessä konsertissa mukana 80 henkeä. Uutta yleisöä
oli paljon. Festivaalikonsertit striimattiin yhteistyössä
Porvoo Jazz Festivalin kanssa, striimissä tuli vuorotellen
konsertti Salosta ja Porvoosta. Striimauksista saatiin
hyvää palautetta ja ne lisäävät kulttuuripalveluiden
saavutettavuutta, vaikka eivät vielä ole taloudellisesti
kannattavia. Loppuvuodelle suunniteltu vielä pienempiä
tapahtumia ohjeistuksia seuraten, seuraavana Mathias
Sandberg Trio 29.10.2020 Bizarressa.
Keväältä siirtynyt Kabinettiorkesteri ja nuoret solistit
feat. Katri Liira järjestetään 21.11.2020. Mukana kuusi
salolaista laulajaa, jotka esittävät valitsemiaan lauluja.
Konsertti striimataan.
Salon Viihdelaulajat ry: Yhteisöllistä SaloLovekonserttia yritetään aikatauluttaa uudelleen, koska
ohjelmisto ei valmistu koronarajoitusten takia estyneen
harjoittelun vuoksi. Muuten kuoro on aktiivinen ja on
käynyt esiintymässä Muurlan markkinoilla ja järjestänyt
flashmoblaulajaiset rautatieasemalla Helsingin ja Turun
junien saapuessa sekä leirin Ilolansalossa, jonka päätteeksi
esiinnyttiin myös asukkaille.
EtnoSalo ry: Taiteiden Yä toteutetaan 5.12. JouluYänä
ja tapahtumaa suunnitellaan ohjeistusta seuraten.
Kyseessä on kuitenkin ulkotapahtuma, mutta mukana
myös sisätiloissa toteutettavaa ohjelmaa.
Teatteriyhdistys Vinssi: Teatteri Provinssilla menossa
ensi-iltaviikko, lauantaina käynnistyy My Fair Lady, johon
on panostettu suuresti. Muutoin teatterilla elämisen ja
tekemisen meininki!
Pro Rantakivet ry: Kulttuuritalo Villissä on järjestetty
tapahtumia, kokouksia ja yksityisjuhlia. Näyttely
opettajahuoneen teoksista avatuu 19.10. ja on avoinna
kuun loppuun. Sen jälkeen esillä ympäristötoimittaja Kari
Rissan Puskalaukauksia-näyttely, jossa esillä kuvia läheltä
ja kaukaa. Näyttely aukeaa 7.11. ja jatkuu 29.11. asti.
Näyttelyt koetaan turvallisiksi järjestää, koska harvoin
monta ihmistä samaan aikaan paikalla. Joulumyyjäiset
9.-13.12. ovat vielä mietinnässä. Vuodenvaihde on
käännekohta, jonka jälkeen aletaan suunnitella ensi
vuotta.
Halikon Musiikkiyhdistyksen terveiset: Korona-aika
tuonut monia uusia toimintapoja kuten etäopetus, joka
on otettu vastaan oppilaiden ja perheiden keskuudessa
hyvänä vaihtoehtona. Haastetta tuo tapahtumajärjestelyt,
mutta esimerkiksi 26.09. Rikalanmäen lastenkonsertti
saatiin järjestettyä turvallisesti.

Salon kaupunki (Sini): Viimeiset päivät ovat
kuluneet maailman parhaan syysloman parissa, jonka
sisältöä tuotetaan yhteistyössä nuortenpalveluiden ja
vapaa-ajanpalveluiden kesken. Yleiset kulttuuripalvelut
tuottavat sisältöjä alueellisesta näkökulmasta, ohjelmassa
mm. lähikirjastojen taidepajakiertue, toiveleffanäytös,
katutaidedokumentti ja kirjaston pakohuonepeli.
Nuorten palvelut toteuttavat Steissille ohjelmaa,
liikuntapalveluilla uimahallilla wibit-toimintarata ja
Salohallilla perheiden tapahtuma. Ohjelma julkaistaan
30.9. Wilmaan. Kulttuurikasvatussuunnitelman työryhmä
on kokoontunut Teamsissa, jonka tiimoilta perustettiin
pienryhmiä asioiden edistämiseksi. Kirjastokanin
satuhetkiä (kirjoittaja ja esittäjä Kati Kovalainen,
Halikon avoin päiväkoti) tehdään kuukausittain
verkkoon, Sini kuvaa, editoi ja siirtää KulttuuriSaloyoutubeen. Luontoliikuntahaastetta on tehty keväästä
saakka liikuntapalveluiden kanssa, Retkeillen Salossa
-tapahtumasarja oli menestys, jota jatketaan.

Teppo Mäkynen presents: DLM
SaloJazz Festivaleilla 26.9.2020.

Salon kaupunki (Suvi): Salon kaupungin uudet
verkkosivut avautuivat tiistaina 22.9.2020 ja kulttuurin
osalta tiedot löytyvät osoitteesta www.salo.fi/kulttuuri.
Mikäli sivuilta löytyy huomautettavaa, voi kertoa suoraan
Suville tai sitten lokakuussa avautuvan palautekanavan
kautta.
Edellisessä kokouksessa esiinnostetut huomiot kaupungin
tapahtumakalenterista on välitetty eteenpäin kaupungin
viestintä- ja markkinointitiimille. Samoin on tiedusteltu
mahdollisuutta koulutukseen tapahtumakalenterin
osalta, jotta se saadaan toimimaan parhaalla mahdollisella
tavalla. Koulutusta ei vielä tässä vaiheessa pystytä
järjestämään, tulevaisuudessa toivottavasti.
Kulttuuritila Näkkäriin avautuu ohjelmistohaku
lokakuuksi. Haun kautta etsitään sekä paikallisilta että
vierailevilta tekijöiltä esityksiä, konsertteja ja muita
tilaisuuksia kevätkauden ohjelmistoon. Lisäksi toimijoille
huomioksi, että Näkkärin käyttö on salolaisille
yhdistyksille ilmaista, myös silloin kun kyseessä on
pääsymaksullinen tapahtuma.

3. Koronakysely VOL2
Keväällä toteutetusta kyselystä saatiin arvokasta tietoa
siitä, miten koronan arvioitiin vaikuttavan toimintaan.
Nyt koronan kanssa on eletty jo jonkin aikaa, ja olisi
tärkeää saada tietoa konkreettisista vaikutuksista.
Kulttuurikumppanit
toteuttavat
uuden
kyselyn,
jonka myötä kerätään numeraalista tietoa katsoja- ja
tapahtumamääristä sekä taloudellisista vaikutuksista.
Samoin hyvien käytäntöjen ja uusien toimintatapojen
esiintuominen ja jakaminen on hyödyllistä tulevaisuutta
ajatellen. Kysymyksissä huomioidaan edellisen kyselyn
kysymykset, jotta saadaan vertailukelpoista tietoa
ja trendejä siitä, miten tilanteet ja mielipiteet ovat
mahdollisesti muuttuneet. Päätettiin toteuttaa uusi
kysely lokakuussa siten, että vastaukset voidaan tuoda
esiin 26.11.2020 järjestettävässä kulttuurifoorumissa.

4. Kulttuurifoorumi 26.11.2020
Salon taide- ja kulttuurikentän yhteinen Kulttuurifoorumi
järjestetään marraskuun 26.päivä klo 18 alkaen. Paikka
on vielä epävarma (joko kaupungintalo tai kulttuuritila
Näkkäri). Foorumin puhujavieraaksi on vahvistettu
yhteiskehittämisen asiantuntija, taiteilija ja aktivisti
Jaakko Blomberg (Second Thought Placemaking
Agency, www.jaakkoblomberg.fi/ ), jonka työnjälkiä on
muun muassa ympäri Suomen levinneet yhteisölliset
tapahtumat Ravintolapäivä ja Illallinen taivaan alla.
Lisäksi ohjelma pitää sisällään katsauksen salolaiseen
taide- ja kulttuurikentän ajankohtaisiin kuulumisiin
sekä Kulttuurikumppanien toimintaan. Aiheina muun
muassa koronakyselyn yhteenveto ja tulevan kauden
Kulttuurikumppani-yhdistysten valinta.
Kulttuurifoorumiin on vapaa pääsy ja se on avoin
kaikille taiteen ja kulttuurin uusista tuulista ja
tulevaisuudennäkymistä
kiinnostuneille
tekijöille,
kokijoille ja kehittäjille. Yhdistyskentän päätöksiin ja
tulevan kauden Kulttuurikumppani-jäsenyhdistysten
äänestykseen voivat osallistua ainoastaan yhdistykset,
ääni per yhdistys.
Kulttuurifoorumi tullaan striimaamaan, mikä tulee
huomioida erityisesti jäsenyhdistysten äänestyksen
järjestämisessä.
Helpoin
tapa
on
toteuttaa
ennakkoäänestys ja julkaista tiedot foorumilla.
Mara toimittaa Kiinteistöliiton ohjeen korona-ajan
äänestyskäytännöistä. Äänestystapa, erovuorossa olevat
yhdistykset sekä säännöt käydään läpi seuraavassa
kokouksessa.

5. Salon kaupungin kulttuuripalkinnot
Kulttuurin kentällä ollaan ensimmäistä kertaa siinä
tilanteessa, että kaupungin uudet palkitsemisohjeet
(https://salo.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/viestinta-jasuhdetoiminta/palkitseminen/) otetaan käyttöön ja ensi
vuoden palkintotilaisuudessa on mukana ja vahvasti
näkyvillä urheilun lisäksi kulttuuri.Uuden ohjeen mukaan
yhdistykset esittävät omasta joukostaan palkinnon
saajaa. Kulttuurikumppanit tekee ehdokkaiden joukosta
lopullisen esityksen kaupungin viestintäsuunnittelijalle.
Kategoriat ovat 1) Kulttuuripalkinto, 2) Kulttuuriteko,
3) Nuori taiteentekijä ja 4) Kansainvälisesti menestynyt
taiteilija. Kohtia 1-3 voidaan perustellusti jakaa
useammalle kuin yhdelle taholle.
Yhdistyksille lähetetään pyyntö ehdokasasettelusta
samaan aikaan kuin tiedotetaan kulttuurifoorumista.
Laaditaan ehdokkaiden keruuta varten kyselypohja, jossa
kaikki neljä kategoriaa, joihin kuhunkin yhdistys voi esittää
omaa tahoa. Lisäksi tulee kirjata myöntämisperusteet.
Neljännessä kategoriassa (kansainvälinen menestys)
pyydetään lisäksi kirjaamaan mahdolliset alakohtaiset
kilpailut, jotka on syytä ottaa huomioon, mikäli
tulokset eivät ole vielä selvillä tai ne järjestetään vasta
loppuvuonna.

pitävät omilla säännöillään ja itselleen sopivan
ajan julisteita esillä. Teatteri Provinssilla on avain
bussipysäkkien vitriineihin, Ritva selvittää asian. Lisäksi
voidaan kartoittaa kaupungin käyttämättä jääneiden
ilmoitustaulujen sijainnit ja kaupungintalon infonäyttöjen
käytön.
Lisäksi keskusteltiin yhteismarkkinoinnista ja sen
kehittämisestä. Yksi idea voisi olla toteuttaa useampia,
kulttuurikäyttöön suunnattuja ilmoitustauluja eri puolille
kaupunkia. Toinen toteuttaa Visiopalon tai Astrumin
katon mainosnäytöille kulttuuriaiheinen nosto. Tällöin
tulisi ohjata johonkin yhteen, kokoavaan osoitteeseen,
koska kulttuuritoimintaa on monenlaista ja eri puolilla
Saloa. Kulttuurikumppaneilla voisi olla myös omia
yhteistyökumppaneita, joiden kautta markkinoida
kulttuuritapahtumia. Esimerkiksi Plazassa on aiemmin
suhtauduttu positiivisesti erilaisten tapahtumien
järjestämiseen. Myös kulttuuripalveluiden koostamat
kausiesitteet kadunvarsitauluissa otettiin positiivisesti
vastaan. Kausiesitteissä nostetaan esiin erityisesti
avustus- ja sopimuskumppaneiden tapahtumia.
Kulttuurimyönteisyyden asialla

Kysely lähetetään syysloman jälkeen viikolla 43
(20.10.) ja ehdokasasettelu on avoinna 8.11. saakka.
Kulttuurikumppanien päättävä kokous pidetään heti
joulukuun alussa.

Kulttuurikumppanien tärkeä tehtävä on lobata kulttuurin
asiaa ja avata hyvä keskusteluyhteys kaupungin eri
toimijoiden ja päättäjien suuntaan. Päätettiin miettiä
seuraavassa kokouksessa, millaisin asioin ja aihein
halutaan lähestyä uutta kaupunginjohtajaa sekä muita
tahoja.

6. Muut asiat

7. Kokouksen päättäminen

Katumainostamisen yhteiset pelisäännöt

Kokous päättyi 18:57. Seuraava kokous pidetään Salon
Teatterilla, os. Mariankatu 3 keskiviikkona 21.10.2020
klo 17 alkaen.,

Katumainosten suhteen on useammalla taholla kokemus
siitä, että oman tapahtuman julisteet ja muut mainokset
häviävät ja tilalle tulee toisen järjestäjän vastaava.
Toiveena olisi luoda yhteiset pelisäännöt, joita kaikki
noudattaisivat.
Salossa on tapana, että kuhunkin paikkaan laitetaan 1-2
julistetta. Rajallisen tilan vuoksi olisi hyvä käyttää A4kokoisia julisteita. Yhtä tärkeää kuin on laittaa julisteita
esille, on muistaa ottaa ne pois tapahtuman jälkeen –
asensi julisteita tapahtumajärjestäjä itse tai talkooväki
tms. Vanhentuneen tapahtumajulisteen voi hyvällä
omallatunnolla ottaa pois, vaikkei olisi kyse omasta
tapahtumasta.
Julistepaikkoja on myös rajattu määrä, eikä eri paikkojen
luvallisuudesta ole aina tietoa. Torin laidalla on aiemmin
ollut ilmoitustaulu, joka toimi yhtäältä tiedotukseen
mutta toisaalta oli vailla huolenpitoa ja keräsi paksun
julistekerroksen. Samoin Plazassa on ollut, sittemmin
poisotettu, yhteinen ilmoitustaulu. Nykyisellään tule
kysyä erikseen lupa jokaiselta toimijalta. Kivijalkaliikkeet

Yhteisömuusikkona työskentelevä
Anna-Maaria Varonen esiintyi Salon Taiteilijaseuran
Taide tulee luo -näyttelyn avajaisissa
Salon Taidelainaamolla.

