KULTTUURIKUMPPANIT 9/2020
muistio
21.10.2020 klo 17 alkaen, Salon teatteri, Mariankatu 3, Salo

1. Kokouksen avaus ja
ajankohtaiset kuulumiset
Kokous avattiin kello 17:10.
Läsnä olivat Helena Suni (Salon Taiteilijaseura ry), Marja-Leena Lindgren (Kisko-Seura ry), Marko Heikura (SaloJazz ry), Martti Halme (Pro Rantakivet ry), Helinä Rinne
(Halikon Musiikkiyhdistys ry), Mia Kuisma (Salon Teatteri
ry), Liisa Käiväräinen (EtnoSalo ry), kulttuurituottajat Suvi
Aarnio ja Sini Lundgrén sekä matkailualan opiskelija Annajulia Kaakinen (Salon kaupunki, kulttuuripalvelut).

Kisko-Seurassa valmistellaan talven aikana ensi vuoden tapahtumia. Yhdistyksen juhlavuoden tilaisuus pidetään pienellä porukalla.
EtnoSalo on joutunut peruuttamaan JouluYä -tapahtuman,
koska rajoitukset ja ohjeistukset koronan suhteen muuttuvat nopealla aikavälillä ja samasta syystä on vaikea sitouttaa
ihmisiä osallistumaan sisällöntuotantoon. Yhdistyksen aktiiveissa tapahtuu muutoksia, ja Sanna Jousi jatkaa yhdistysedustusta Kulttuurikumppaneissa.

Salon kaupungin yleisissä kulttuuripalveluissa on ollut harjoittelijana Annajulia Kaakinen koko lokakuun. Syyslomaviikolla osallistuttiin vapaa-aikapalveluiden ja nuorisopalveluiden yhteiseen Maailman paras syysloma – tapahtumaan
Halikon Musiikkiyhdistys viettää 40-vuotisjuhlavuotta, järjestämällä taidekiertue lähikirjastoissa. Osan pajoista
jonka pääkonsertti Rossini Petite Messe Solennelle jär- ohjasivat Suvi, Sini ja Aiju, Särkisalossa Andrea Vannucchi ja
jestetään 7.11.2020 Halikon kirkossa, mikäli rajoituksen Suomusjärvellä ja Kuusjoella Suvi Toivoniemi. Lisäksi työn
puitteissa tapahtumajärjestäminen on mahdollista. Kuuli- alla on liikunta- ja kulttuuripalveluiden yhteinen luontojakokemuksia Näkkäristä saatiin 8.10. kun Salo Chamber liikuntahaaste, joka inspiroi lapsia ja perheitä liikkumaan
esitti Forelli-kvinteton. Flyygelin sointia tukahduttaa laval- ulkona. 26.11. järjestettävän Kulttuurifoorumin suunnittela oleva tanssimatto, jonka rullaamista sivuun konserttien lu on työn alla, tapahtuma tullaan toteuttamaan kokonaan
ajaksi selvitetään. Lisää kokemuksia sekä soittajilta että verkossa.
kuulijoilta kerätään ja tilan yhteiskehittämistä jatketaan.
SaloJazz järjestää loppuvuonna vielä pienempiä konsertteja, 27.11. Rikalanmäellä SaloJazzTrio ja 28.11. Mathildedalissa JouluJazz. Kabinettiorkesterin konsertissa solisteina
Sibelius-Akatemiassa laulun opettajana toimiva Katri Liira
sekä salolaiset nuoret solistit, jotka ovat myös kouluttautuneet Liiran johdolla. Konsertin johtaa Marko Heikura.
Pro Rantakivet pitää rajoitukset huomioiden toimintaa
käynnissä. Ympäristötoimittaja Kari Rissan luontokuvista
koottu Puskalaukauksia-näyttely avautuu 7.11. ja jatkuu
29.11. asti. Perinteisten kulttuuritalo Villin joulumyyjäisten
turvallista toteutusta mietitään vielä, esimerkiksi myyjiä vähentämällä ja kulkureittejä sovittamalla.

2. Kulttuurikumppanien kokoonpano
vuodelle 2021 (äänestystapa, erovuorossa
olevat yhdistykset sekä säännöt)
Erovuorossa olivat viimeksi (äänestys 21.10.2019) Salo
Lasten Laulukaupunki ry, Kisko-Seura ry, Pro Rantakivet ry,
Salon Teatteri ry ja Salon taidemuseo Veturitallin Ystävät ry.
Siten nyt erovuorossa ovat SaloJazz ry, EtnoSalo ry, Halikon Musiikkiyhdistys ry, Teatteriyhdistys Vinssi ry ja Salon
Taiteilijaseura ry. Kulttuurikumppanien säännöt löytyvät
osoitteesta www.salo.fi/kulttuurikumppanit.

Keskustelua käytiin tiedottamiseen liittyen. Loppuvuoteen
osuu sekä kulttuuripalkintoehdokkaiden kartoitus, KultSalon Taiteilijaseura jatkaa työskentelyä yhteisötaiteellisen tuurikumppanien ehdokasasettelu sekä tiedotus KulttuuTaide tulee luo -projektin parissa, jatkorahoitus ensi vuo- rifoorumista. Lisäksi paraikaa on vielä 30.10. asti käynnissä
delle on saatu. Samasta aiheesta oleva näyttely on avoinna Korona ja kulttuuritoimijat Vol.2 -kysely. Kaikki edellyttävät yhdistysten aktiivista osallisuutta. Päätettiin laatia nyt
taidelainaamossa vielä 25.10. asti.
vuosittaisten toimintojen ja tapahtumien (kuten Salon
Salon Teatterilla Seilin näytökset ovat täydessä vauhdissa ja seppä, Kulttuurigaala, kulttuuripalkintojen ehdokasasettelu
musikaali on ollut menestys.Teatteri seuraa tarkasti ohjeis- ja Kulttuurifoorumi) vakiintuessa vuosikello, joka tukee ja
tuksia, mikäli yleisöpaikkoja joudutaan vielä vähentämään. selkeyttää viestintää.
Ensi vuonna vietettävän 60-vuotisjuhlavuoden suunnittelu
on jo pitkällä, luvassa paljon ohjelmaa ympäri vuoden.

Yhdistykset voivat jättää tiedot kulttuuripalkintoehdokkaista 8.11.2020 asti. Ehdotettava taho voi olla yksityishenkilö, työryhmä, ensemble tai yhdistys. Vaikka yhdistykset ehdottavat palkinnonsaajia, ei ehdokkaiden tarvitse olla
yhdistysten jäseniä. Tämä haluttiin tuoda esille, koska pelkona on se, että osa merkittävistä teoista ja tekijöistä voi
jäädä huomiotta, mikäli eivät liity yhdistysten toimintaan.
Vilkkaan keskustelun päätteeksi päätettiin toteuttaa Kulttuurikumppanien tulevan kauden ennakkoäänestys ajalla
15.-22.11.2020. Yhdistyksiä pyydetään ilmoittamaan halukkuudestaan asettua ehdolle samalla lomakkeella, kuin kartoitetaan kaupungin kulttuuripalkintoehdokkaita.

4. Kulttuurigaala 2021
Kulttuurigaalaa ei pystytty järjestämään alkuperäisen suunnitelman mukaan maaliskuussa 2020. Tapahtumaan jo ostetut liput käyvät sellaisenaan vuoden 2021 gaalaan, jonka
järjestelyistä vastaa tuleva Kulttuurikumppanien kokoonpano. Mikäli lipun ostanut haluaa rahansa takaisin, tulee hänen olla yhteydessä EtnoSaloon (Sanna Jousi, 0408418283,
sanna@bizarre.fi) tai ilmoittaa toiveesta sille Kulttuurikumppanien jäsenelle, jolta on lipun alun perin hankkinut
ja joka edelleen ilmoittaa kootusti tiedot EtnoSaloon.

Edellämainituissa viesteissä tiedotetaan taide- ja kulttuurikenttää myös Kulttuurifoorumista, joka järjestetään
26.11.2020 kokonaan verkkotapahtumana.

3. Kulttuurikumppanien yhteinen agenda ja
päättäjien lähestyminen
Salon kaupunginjohtajana aloittaa vuodenvaihteessa Tero
Nissinen. Nissinen vierailee marraskuussa kahden päivän
ajan Salossa ja Kulttuurikumppanit miettivät tilaisuuden
hyödyntämistä kaupunginjohtajan tapaamiseen. Päätetään
lähestyä kaupunginjohtajaa Kulttuurikumppanien nimissä
kirjeellä, jossa kerrotaan yhteisestä näkökulmasta Salon
taide- ja kulttuurikentän kuulumiset. Kirjeen laatii pj Marko.

5. Muut asiat
Salon kaupunki huomioi salolaisten yhdistysten merkkipäiviä erisuuruisella rahalahjalla yhdistyksen täyttäessä 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 vuotta ja yli. Merkkipäivien
huomioimisen edellytyksenä on, että yhdistys juhlii merkkipäiväänsä ja kaupungin edustaja on saanut kutsun juhliin.
Yhdistyksen tulee toimittaa kaupungille osoitettu kutsu
Salon kaupungin kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@
salo.fi tai osoitteeseen Salon kaupunki, Kirjaamo, PL 77,
24101 SALO. Kutsuun tieto: yhdistyksen merkkipäivä/ Tuula Ljufström.

6. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin 18:25.

Kulttuuripalveluiden työpajakiertue lähikirjastoissa osana
Maailman paras syysloma -tapahtumaviikkoa.

