KULTTUURIKUMPPANIT 2020
• Yhdeksän kokousta
• Vaihtuvat kokouspaikat:
Halikon Musiikkiyhdistys, Salon lukio, Kulttuuritalo Villi
Salon teatteri, etäkokoukset
• pj. Marko Heikura, varapj. Liisa Käiväräinen, siht. Suvi Aarnio
SaloJazz Ry, Salo – Lasten Laulukaupunki Ry
Kisko-Seura Ry, Pro Rantakivet Ry
Halikon Musiikkiyhdistys Ry, Salon Taiteilijaseura Ry
Salon Teatteri Ry, Teatteriyhdistys Vinssi Ry
EtnoSalo Ry, Salon Viihdelaulajat Ry
Kulttuurifoorumi

26.11.2020

VUOSI 2020
1) Salon Seppä -palkinto, Pertti Falkstedt
• Ehdotukset yhdistyksiltä

2) Salon kaupungin palkitsemiskriteerit päivitetty kulttuurin
osalta, ensimmäistä kertaa käytössä vuoden 2020 osalta
• Ehdotukset yhdistyksiltä, esitys jaosta Kulttuurikumppaneilta
o
o
o
o

Kulttuurifoorumi

Kulttuuripalkinto (1500€)
Kulttuuritekopalkinto (1250€)
Nuori salolainen kulttuuritekijä (1000€)
Kansainvälisesti merkittävä kulttuurisaavutus (3000€)
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VUOSI 2020
3) Kulttuuriseminaari ja -gaala peruuntuivat maaliskuulta 2021
4) Kulttuurikasvatussuunnitelmatyö ja Varsinais-Suomen
Kulttuuristrategian väliarviointi
5) Näkyvyyden, osallisuuden ja tiedottamisen lisääminen
•
•
•
•

#kulttuurisalo
Kulttuuriministeri Hanna Kosonen (28.2.)
Yhteydet tulevaan kaupunginjohtajaan, Tero Nissinen
Yhdistysten esitykset palkittavista

6) Katumainostamisen pelisääntöjä (muistio 29.9.)
Kulttuurifoorumi
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VUOSI 2020

7) Korona-kyselyt keväällä ja syksyllä

• kartoitettu korona-pandemian vaikutuksia Salon seudun kulttuuritoimijoihin
KEVÄT
Vastaajia 45
Yhdistyksiä 35, taiteilijoita/työryhmiä 10

SYKSY
Vastaajia 26
Yhdistyksiä 21, taiteilijoita/työryhmiä 5
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Koronan vaikutukset taide- ja kulttuurikentän toimintaan
Salossa lukuina.
Suluissa huhtikuussa toteutetussa kyselyssä esitetyt arviot.
Huom! Luvut eivät suoraan verrannollisia

• Taloudelliset menetykset
• Peruutetut/siirretyt tapahtumat ja tilaisuudet
• Peruuntuneiden tapahtumien yleisöarvio
• Toteutuneiden tapahtumien yleisömäärä

Kulttuurifoorumi

503 821€ (330 800 €)
262
(471)
44 937
19 772
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Negatiiviset vaikutukset

Positiiviset vaikutukset

• harrastajamäärät laskeneet

• uusia tapoja aktivoida ja virkistää
ihmisiä, ml. riskiryhmiä kuten
ikäihmiset hoivakodeissa

• harjoituksia ei voida pitää
• peruutetut työ- ja yleisötilaisuudet
• taloudelliset tappiot, tulon menetys
• kansainvälinen yhteistyö
vähentynyt matkustusrajoitusten
vuoksi
• tapahtumien suunnittelu
haastavaa muuttuvien rajoitusten
vuoksi
• turvallisia harjoitus- ja
tapahtumatiloja vaikea löytää /
kustannukset nousevat suuriksi
Kulttuurifoorumi

• luovuuden ja yhteisöllisyyden
merkitys hyvinvoinnille
• uusien tekniikoiden haltuunotto
niin tapahtumatuotannossa kuin
harjoituksissa ja kokouksissa
(esitystallenteet, stream, Zoom)
• aikaa omalle työskentelylle
• uudet yhteistyökumppanuudet
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Tuen ja avun tarve
• taloudellinen tuki
o koronatukea saatu mm. Taiteen edistämiskeskus, Ely-keskus,
Valtionkonttori, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Musiikin
edistämissäätiö ei kata tappioita, mutta toimii laastarina
o tukea tarvitaan esimerkiksi toimitilojen vuokrien ja palkkojen
maksuun sekä tuotantojen toteutukseen
• tiedontarve
o avustukset, tuet ja muut rahoituskanavat
o uudet toimintatavat, niiden kehittäminen ja kokeileminen
• yhteistyö eri toimijoiden kesken
• mainonta ja markkinointi
• henkinen tuki ja tsemppi
Kulttuurifoorumi
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KIITOS
Kulttuurifoorumi

26.11.2020

