KULTTUURIKUMPPANIT 10/2020
muistio
16.12.2020 klo 17 alkaen, verkkokokous

Salon Viihdelaulajat on vuosikokouksessa valinnut uudeksi puheenjohtajaksi Katja Salmisen, joka siirtyy Kult1. Kokouksen avaus ja
tuurikumppaneihin Terhin tilalle. Varajäsenenä jatkaa Kari
ajankohtaiset kuulumiset
Paananen. Yhdistys on pyrkinyt lisäämään toimintasuunnitelmaansa ensi vuodelle tapahtumia (flashmobit, muut pop
Kauden viimeinen kokous avattiin kello 17:10.
upit ulkotiloissa), jotka voidaan toteuttaa koronasta huolimatta. Jos rajoitukset helpottavat, loppuvuoden toiminLäsnä olivat Helena Suni (Salon Taiteilijaseura ry), Hei- taan on kova panostus. Harjoituksia on toteutettu alle 10
di Grahn (Kisko-Seura ry), Marko Heikura (SaloJazz ry), hengen porukoissa.
Martti Halme (Pro Rantakivet ry), Helinä Rinne (Halikon
Musiikkiyhdistys ry), Mia Kuisma (Salon Teatteri ry), Sanna Pro Rantakivien toteuttamassa Puskalaukauksia -näytteJousi (EtnoSalo ry), Siv Ilola (Lasten Laulukaupunki ry),Ter- lyssä kävi katsojia yli 300 ja näyttely saatiin järjestettyä
hi Palin (Salon Viihdelaulajat ry) ja kulttuurituottajat Suvi koronarajoitusten puitteissa. Ensi vuodelle on suunniteltu
Aarnio ja Sini Lundgrén (Salon kaupunki, kulttuuripalvelut). Äijät linssin takana -näyttely, lisäksi mietitään yhteistyötä
taidemuseo Veturitallin kanssa 15.5.2021 alkavan Aito vai
EtnoSalo jatkaa toiselle Kulttuurikumppanit-kaudelle, ei -näyttelyn tiimoilta. Yhteistyöstä tulee olla yhteydessä
edustajana jatkaa Sanna. Ensi vuoden päätapahtumia Taitei- Heidi Grahniin. Kulttuuritalo Villin remontti etenee.
den Yä ja EtnoSalo-festivaali, luvassa myös muuta ohjelmaa
näiden ympärillä.
Salo Jazz on paketoinut toimintavuoden 2020, joka piti sisällään 12 konserttia. Ensi vuoden toiminta ollaan valmiita
Salon Taiteilijaseura jatkaa myös toiselle kaudelle, Helena käynnistämään jo tammikuussa, mikäli rajoitukset sallivat.
jatkaa edustajana. Joulun taidemyyntitapahtumia mm. tai- Huhti-toukokuulta 2020 peruuntuneet konsertit siirtyivät
delainaamolla sekä taiteilijoiden omilla työhuoneilla. Ensi samaan ajankohtaan vuodelle 2021, lisäksi järjestyksessä
vuonna jatkuu mm.Taide tulee luo -projekti, jolle saatu jat- 10. Salo Jazz Festivalin suunnitelmat ovat pitkällä. Salo Jazz
korahoitus.
jatkaa Kulttuurikumppaneissa, mutta Marko siirtyy varajäseneksi ja jäseneksi tulee Anne Nenonen.
Halikon Musiikkiyhdistys siirtää 40.-vuotisjuhlavuoden tapahtumat ensi vuodelle, lisäksi yhdistyksessä ollaan siirryt- Salon kulttuuripalveluiden lastenkulttuuritoiminta on ollut
ty etäopetukseen.
pitkälti ulkopainoitteista, mm. liikuntapalveluiden kanssa
käynnistetty Mennääs ulos! -luontoliikuntakampanja. LasSalon Teatterilla on esitystauko toistaiseksi 10.1.2021 asti, ten lauantai -tapahtumia tullaan toteuttamaan maaliskuusmahdollisesti pidempään. Tulojen loppuminen on vakava ta lähtien Näkkärissä joka kuun toinen lauantai. Kulttuutilanne. Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi on valittu rikasvatussuunnitelman taidealakohtaiset työryhmät ovat
Johanna Saarinen, joka tulee Kulttuurikumppaneihin Mian kokoontuneet, seuraavaksi ryhmien havaintoja peilataan
varajäseneksi. Lisäksi yhdistyksen historiikki on lähtenyt opintosuunnitelmaan.
painoon, julkistamisajankohtaa on jouduttu siirtämään.
Lisäksi kulttuuripalveluiden työpöydällä on ollut kulttuuLasten Laulukaupungin toimijoita työllistää muutto. Ensi ritila Näkkärin kevään ohjelmiston suunnittelu ja aikatauvuoden ohjelmaa (Salkkunan synttärit, piirustus- ja julis- lutus, lisätietoja sivuilta www.salo.fi/nakkari. Kaupungin
tekilpailu, kesäsunnuntain ohjelma) suunnitellaan ajatellen, ensi vuoden budjetti on ollut kierroksella, ja valopilkkuna
että voidaan palata takaisin normaaliin tilanteeseen. Yhdis- mm. Märyn koulun prosenttiperiaatemäärärahan läpimeno
tys on saanut positiivista nostetta Salon Seudun Sanomien sekä investointimääräraha Näkkärin valokalustoon.
mainosartikkeliyhteistyöstä.
Kisko-Seura suunnittelee ensi kesän Kivimakasiinin näyttelyä ja konsertteja, mutta suunnittelua varjostaa mm.
Kansallisoopperan yt-neuvottelut. Mikäli ei ole mahdollista
saada tarpeeksi lipputuloja, ei tapahtumia kannata järjestää.
Kiskon museo on saanut päätöksen siitä, että on itsenäinen toimija.

2. Kaupunginjohtajan tapaaminen
Kulttuurikumppanit ja vuodenvaihteessa Salon kaupunginjohtajana aloittava Tero Nissinen tapaavat 30.12.2020 kello 17. Alunperin Salon Teatterille suunniteltu tapaaminen
siirretään nykyisten rajoitusten takia verkkoon, Suvi hoitaa
käytännön järjestelyt.

3. Salon kaupungin kulttuuripalkinnot,
julkistaminen
Kulttuurikumppanit on toimittanut kaupungille ehdotukset vuodet 2020 kulttuuripalkintojen saajista uudistetun
käytännön mukaisesti. Viestinnän kanssa on sovittu, että
palkinnonsaajat julkistetaan 11.1.2021 alkavalla viikolla. Suvi selvittää vielä, julkistetaanko samassa yhteydessä
myös urheilun palkinnot ja miten palkintojen jakotilaisuus
tullaan järjestämään.

4. Salon kulttuurifoorumi 2020
Kulttuurifoorumi
järjestettiin
verkkotapahtumana
26.11.2020. Tilaisuudessa kerrottiin kulttuuripalveluiden
kuluneen vuoden kuulumiset ja puhujavieraana oli taiteilija-aktivisti Jaakko Blomberg. Lisäksi käytiin läpi Kulttuurikumppaneiden ensimmäisen täyden toimintavuoden tapahtumat ja julkistettiin Kulttuurikumppanien toimikauden
2021-2022 kokoonpano. Kumppaneissa jatkavat Salo Jazz
ry, Lasten Laulukaupunki ry, Halikon Musiikkiyhdistys ry,
Salon Taiteilijaseura ry, Pro Rantakivet ry, Salon Teatteri ry,
Salon Viihdelaulajat ry, Kisko-Seura ry ja EtnoSalo ry. Uutena toimijana aloittaa Poikki taideyhdistys ry, joka tuottaa
mm. Salo Circus Festivalia.
Palautteessa lyhyet videoterveiset saivat kiitosta, noin
tunnin mittaista luentoa kuvattiin hengästyttäväksi ja sisällöltään ei uutta tietoa antavaksi. Jatkossa tulisikin miettiä
tarkemmin, kenelle foorumi on suunnattu ja miten siitä
saa mahdollisimman hyvin kaikkia eri mielenkiinnon kohteita ja tarpeita palvelevan. Saavutettavuuden lisäämiseksi
tapahtumaa kannattaa jatkossakin taltioida. Katselukertoja
oli tällä kertaa 128, yksilöityjä katsojia 81.

5. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin kello 18.20.

Kulttuurifoorumi-lähetys käynnissä Raja-Audion studiolta 26.11.2020.

