
1. Kokouksen avaus 

Vapaa-aikajohtaja Hilpi Tanska toimi 
järjestäytymiskokouksen puheenjohtajana ja avasi 
kokouksen klo 17:04.

2.  Kulttuurikumppanien kokoonpano

Esittäytymiskierros

• Eikka Alatalo toimii Kulttuurikumppaneissa Poikki 
Taideyhdistyksen varsinaisena jäsenenä, varalla on Iiro 
Heikkilä. Yhdistyksen toiminnan näkyvin osa on vuosittainen 
Salo Circus Festival, joka tänä vuonna järjestetään kolmatta 
kertaa. Yhdistyksen toiminta on laajenemassa myös muun 

esitystaiteen ja sirkusopetuksen suuntaan. 

• Heidi Grahn toimii Kulttuurikumppaneissa Kisko-
Seuran varsinaisena jäsenenä, varalla Marja-Leena 
Lindgren. Yhdistyksen perustoimintaa ovat muun muassa 
kirkkokonsertit sekä Viljamakasiinin taidenäyttelyt. Lisäksi 
Heidi työskentelee ensi kuun alusta lähtien taidemuseo 

Veturitallilla ensi kesän näyttelyn parissa. 

• Halikon Musiikkiyhdistyksen toiminnanjohtaja Henni 
Isojunno toimii Kulttuurikumppaneissa yhdistyksen 
varsinaisena jäsenenä, varalla Helinä Rinne. 40 vuotta 
toimineella yhdistyksellä on toimitilat Halikon 
keskustassa, jossa annetaan soitinopetusta ja järjestetään 
musiikkileikkikoulua. Henni toimii pianonsoitonopettajana 
sekä vastaa vapaan säestyksen opetuksesta Salon 

musiikkiopistolla.

• Salon Viihdelaulajien edustaja Kulttuurikumppaneissa on 
Katja Salminen, varalla Kari Paananen. Koronan rajoitettua 
kuorolaulun harrastamista, on pyritty ottamaan kaikki 
irti etäharjoituksista ja pitämään toiminta siten käynnissä. 
Katja on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana aiemmin, 

kuoron täyttäessä 50 vuotta. 

• Pitkän kokemuksen kulttuurivapaaehtoistyöstä 
omaava Martti Halme toimii Kulttuurikumppaneissa Pro 
Rantakivien varsinaisena jäsenenä, varalla Päivikki Franck. 
Yhdistys pyörittää kulttuuritalo Villin toimintaa, joka 
koostuu mm. näyttelyistä ja yhdistysten tapahtumista. 
Kesälle on suunnitteilla Äijät linssien takana sekä J.O. 

Mallanderin kokoelmaan liittyvät näyttelyt. 

• Helena Suni toimii Salon Taiteilijaseuran varsinaisena 
jäsenenä Kulttuurikumppaneissa, varalla Hilkka Laakkonen. 
Visuaalisten alojen taiteilijoiden yhdistys järjestää 
näyttelyitä, pyörittää taidelainaamotoimintaa sekä toimii 
monivuotisen Taide tulee luo -hankkeen myötä aktiivisesti 

kulttuurihyvinvoinnin kentällä. 
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Puheenjohtaja Mia Kuisma, Salon Teatteri ry
Varapuheenjohtaja 
Siv Ilola, Lasten Laulukaupunki ry
Sihteeri Suvi Aarnio, Salon kaupunki

• EtnoSalo ry
Sanna Jousi, sanna@bizarre.fi (varalla Rita Muurinen)
• Halikon Musiikkiyhdistys ry
Henni Isojunno, henni.isojunno@gmail.com 
(varalla Helinä Rinne)
• Kisko-Seura ry
Heidi Grahn, heidigrahn@gmail.com 
(varalla Marja-Leena Lindgren)
• Poikki taideyhdistys ry
Eikka Alatalo, eikka@motorcircus.fi 
(varalla Iiro Heikkilä)
• Pro Rantakivet ry
Martti Halme, marahalme@gmail.com 
(varalla Päivikki Franck)
• Salo Jazz ry 
Anne Nenonen, anenonen@yahoo.co.uk 
(varalla Marko Heikura)
• Salo Lasten Laulukaupunki ry
Siv Ilola, siv.ilola@salo.fi (varalla Annika Viitanen Friberg)
• Salon Taiteilijaseura ry
Helena Suni, helesuni@gmail.com 
(varalla Hilkka Laakkonen)
• Salon Teatteri ry
Mia Kuisma, mia.kuisma@salonteatteri.com 
(varalla Johanna Saarinen)
• Salon Viihdelaulajat ry
Katja Salminen, katja@salonviihdelaulajat.fi 
(varalla Kari Paananen)
• Salon kaupunki, kulttuuripalvelut
Suvi Aarnio, suvi.aarnio@salo.fi (varalla Sini Lundgrén)



• Aktiivinen kulttuurin kuluttaja ja kulttuurin 
vapaaehtoistyöläinen Anne Nenonen on SaloJazzin 
varsinainen jäsen Kulttuurikumppaneissa, varalla Marko 
Heikura. Yhdistys tuottaa SaloJazz Festivalia (kymmenes 
festivaali toteutuu syyskuussa), ympärivuotista 
konserttitoimintaa ja myös opetusta lapsille ja nuorille. 
Yhdistys on toiminnallaan kehittänyt Salosta kiinnostavaa 
jazzpaikkakuntaa myös valtakunnallisesti.

• Salon Teatterin toiminnanjohtaja Mia Kuisma toimii 
Kulttuurikumppaneissa varsinaisena jäsenenä, varalla 
Johanna Saarinen. Teatteri juhlii 60-vuotista taivaltaan tänä 
vuonna, vaikka suuria juhlallisuuksia ei voida järjestää ja 
esitystoimintaa ei tällä hetkellä ole. Yhdistys on mukana 
Kulttuurilahjassa, joka on Kansan Sivistysrahaston perustama 
tukiprojekti suomalaisen kulttuurin hyväksi. Lisäksi 
järjestetään helmikuussa hyväntekeväisyyshuutokauppa. 

• Siv Ilola toimii Kulttuurikumppaneissa Lasten 
Laulukaupungin varsinaisena jäsenenä, varalla Annika 
Viitanen Friberg. Yhdistys tuottaa mm. Lasten laulukaupunki 
-tapahtumaa, johon liittyen on julkistettu sävellyskilpailu 
sekä koululaisille julistekilpailu. Lisäksi yhdistys on mukana 
monessa muussa hyvää mieltä tuottavassa toiminnassa, 
kuten Ympyräparkin luistelukentässä. 

• EtnoSalon varsinaisena edustajana Kulttuurikumppaneissa 
toimii Sanna Jousi, varalla Rita Muurinen. Yhdistys tuottaa 
mm. Salon taide- ja kulttuurikentän kokoavaa, syyskuista 
Taiteiden Yä-tapahtumaa, jonka suunnittelu on lähtenyt 
käyntiin positiivisin mielin. 

• Kulttuuripalveluista kulttuurituottajat Suvi Aarnio ja 
Sini Lundgrén ovat eniten mukana Kulttuurikumppanien 
toiminnassa, tarpeen mukaan voidaan kutsua vapaa-
aikajohtaja Hilpi Tanska mukaan. Hilpi johtaa koko 
vapaa-aikapalveluiden kokonaisuutta, ml. kirjasto, liikunta 
ja kansalaisopisto. Suvi vastaa pääosin avustuksiin ja 
yhteistyösopimuksiin liittyvästä työstä sekä toimii 
Kulttuurikumppaneissa kaupungin edustajana. Sini 
vastaa lasten ja nuorten kulttuuripalveluista ja tuo 
Kulttuurikumppaneille kentän ajankohtaisia kuulumisia. 
Yhteistä työsarkaa on mm. kulttuurihyvinvointiin liittyvä 
työ. 

3. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan 
ja sihteerin valinta 

Kulttuurikumppanien puheenjohtajaksi valittiin Mia 
Kuisma (Salon Teatteri ry), varapuheenjohtajaksi Siv Ilola 
(Lasten Laulukaupunki ry) ja sihteeriksi Suvi Aarnio (Salon 
kaupunki).

4. Kertaus Kulttuurikumppanien ideasta 
ja tehtävästä, sääntöjen läpikäyminen 

Kulttuurikumppanien tehtävä ja tavoitteet sekä säännöt 
ovat luettavissa sivuilla www.salo.fi/kulttuurikumppanit. 

• Kulttuurikumppanit on itsenäinen ja riippumaton 
salolaisten kulttuuriyhdistysten yhteistyöelin, joka toimii 
vuorovaikutuksessa Salon kaupungin kulttuuripalveluiden 

kanssa. 

• Kulttuurikumppaneiden tavoitteena on tukea kaikkien 
kulttuuriyhdistysten ja eri taidemuotojen kehittämistä 
koko kaupungin alueella, ylläpitää innostusta kulttuurin 

harrastamiseen ja lisätä kuntalaisten 
kulttuurista hyvinvointia. 

• Kulttuurikumppaneiden tehtävänä on tuoda 
kulttuuripalveluiden ja kaupungin päätöksenteon käyttöön 
kulttuuriyhdistysten näkemyksiä, ideoita, aloitteita ja 

toimintaehdotuksia sekä luoda uusia yhteistyömuotoja 
erityisesti yhdistysten välillä.

• Kulttuurikumppanit edistää kolmannen sektorin ja 
kaupungin välistä keskusteluyhteyttä, jossa eri alojen 
ja toimijoiden näkemykset pääsevät esille.  Tarvittaessa 
Kulttuurikumppanit antaa lausuntoja kulttuuria ja taidetta 
koskevista asioista. Tavoite on vahvistaa koko kaupungin 
kulttuuritoimintaa ja sen resursseja. Kulttuurikumppanit 

arvioi ja kehittää omaa toimintaansa säännöllisesti. 

5. Kulttuurikumppanien vuoden 2021 
toimintasuunnitelma ja vuosikello

Kulttuurikumppanien vuosittaiset toimenpiteet 
kirkastuivat vuoden 2020 aikana ja niiden pohjalta 
on laadittu vuosikello, jota tarvittaessa täydennetään 
kokouksissa. Vuosikalenteria rytmittävät muun muassa 
kulttuurin hyväksi tehdystä työstä myönnettävät palkinnot 
kuten Salon Seppä ja kaupungin kulttuuripalkinnot ja 
tapahtumat kuten keväinen Kulttuurigaala ja marraskuussa 
järjestettävä Kulttuurifoorumi. Lisäksi vuosittain tehdään 

kehittämistyötä ajankohtaisten asioiden parissa.   



Salon Seppä

Salon Seppä on vuonna 2020 ensimmäistä kertaa jaettu 
tunnustus salolaisen kulttuurin hyväksi tehdystä työstä. 
Tunnustuksen voi saada yhdistys, ryhmä tai henkilö, joka 
on vaikuttanut paikalliseen taide- ja kulttuurielämään. 
Kulttuuriyhdistysten jättämistä ehdotuksista 
Kulttuurikumppanit valitsee viisi ehdokasta edelleen 
kulttuuriyhdistysten äänestettäväksi. Äänestyksen 
perusteella valitaan Salon Seppä -tunnustuksen saaja.

Pitkäjänteisen kulttuurityön ja monipuolisen talkootyön 
tekijä Pertti Falkstedt sai ensimmäisen Salon Seppä 
-tunnustuksen vuonna 2020. Vuoden 2021 Salon Seppä 
-ehdokaskysely järjestetään samaan aikaan kuin viime 
vuonna (helmikuussa ehdokasasettelu, maaliskuussa 
äänestys ja julkistaminen). Mia ja Suvi ottavat järjestelyt 
hoitaakseen.

Salon kaupungin kulttuuripalkinnot

Salon kaupunki palkitsee vuosittain kulttuurin saralla 
menestyneitä. Vuonna 2020 Kulttuurikumppanien 
ehdotuksesta uudistetut kategoriat ovat kulttuuripalkinto, 
kulttuuritekopalkinto, nuori salolainen kulttuuritekijä 
sekä kansainvälisesti merkittävä kulttuurisaavutus. 
Kulttuurikumppanit kuulee paikallisten yhdistysten 
ehdotuksia palkittavista ja tekee palkitsemisesitykset 
kaupungin kehittämispalveluihin vuosittain joulukuun 
loppuun mennessä. 

Vuoden 2020 palkintojen saajat on valittu 
Kulttuurikumppanien jättämän ehdotuksen mukaisesti ja 
tieto palkitsemista on mennyt saajille tammikuussa 2021. 
Palkintoja ei ole vielä julkistettu, tiedote toimitetaan 
ennakkoon Kulttuurikumppanien luettavaksi. Mahdollisen 
palkitsemistilaisuuden järjestämistä pohditaan kaupungin 
viestintäpalveluiden kanssa kokouksessa 29.1.2021. 

Aiemmasta poiketen, Salon Urheilun Ystävät 60 myöntämiä 
lajikohtaisia tunnustuksia ei enää myönnetä jatkossa 
kaupungin palkitsemistilaisuudessa, vaan yhdistys julkistaa 
tunnustuksen saajat erikseen oman aikataulunsa mukaan, 
vuonna 2021 tammikuussa. 

Kulttuurigaala

Kulttuurigaala on salolaisen taide- ja kulttuurikentän 
yhteinen juhla- ja verkostoitumistilaisuus, joka oli tarkoitus 
järjestää ensimmäisen kerran maaliskuussa 2020. Koronan 
vuoksi gaala peruttiin ja jo lipunostaneita ohjeistettiin 
toimimaan seuraavasti (Kulttuurikumppanit, kokousmuistio 
9/2020): 

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.

Koronarajoitusten ollessa edelleen voimassa, myös vuoden 
2021 kulttuurigaala päätettiin perua. Tästä syystä lipun jo 
ostaneita pyydetään toimimaan edellä mainitun ohjeen 
mukaisesti. Kulttuurikumppanit ja kaupunki tiedottaa 

asiasta omien kanaviensa kautta. 

Kulttuurifoorumi

Salolaisille taide- ja kulttuuritoimijoille suunnattu 
Kulttuurifoorumi järjestetään vuosittain 
marraskuussa. Foorumi on vuosikokous, jossa 
tiedotetaan Kulttuurikumppanien ja Salon kaupungin 
kulttuuripalveluiden kuluneen vuoden toiminnasta, valitaan 
tulevan kauden kumppaniyhdistykset, tavataan toisia 
tekijöitä sekä inspiroidutaan puheenvuoroista. Vuoden 
2020 puhujavieraana oli Jaakko Blomberg, joka esitteli 
yhteisölliseen kaupunkikulttuuriin ja yhteiskehittämiseen 

liittyviä projekteja.

Kehittämistyön painopisteet 2021

1. Kulttuurin yhteismarkkinointi

Kulttuuri- ja taidekentän yhteismarkkinointia pyritään 
edistämään eri toimenpitein. Keskusteltiin muun muassa 
torin tapahtumamarkkinoinnista, kauppakeskusten 
infotelevisioverkosta, kadunvarsien sähköisistä 
mainostauluista sekä Kulttuurifoorumin kaltaisista, 
kevyemmistä striimikeskusteluista, jotka inspiroisivat 
tekijäkenttää. Testimahdollisuutena mm. Salohallin näyttö, 

jossa voi kokeilla digitaalista mainontaa. 

2. Kulttuurihyvinvointi

Salon kaupungille laaditaan uusi hyvinvointisuunnitelma 
vuosille 2021-2025. Kulttuuri sekä muut vapaa-aikapalvelut 
ovat mukana suunnitelmaa laativissa työryhmissä, joiden 
aihepiirejä ovat yhteisöllisyys ja osallisuus, viihtyisä ja 

turvallinen elinympäristö sekä terveet elämäntavat.

Lisäksi kaupunginjohtaja Tero Nissinen nosti 
30.12.2020 tapaamisessa Kulttuurikumppanien kanssa 
esiin vastikkeellisen yhteistyön mahdollisuudet 
ennaltaehkäisevien palveluiden tuotannossa kulttuurin 

keinoin ja sitä kautta hyvinvoinnin edistämisessä. 

Kulttuurikumppanit näkevät, että kehittämistyöhön tulee 
ottaa mukaan eri sektoreiden ja alojen toimijoita, jotta eri 
näkökulmat, toimintatavat ja tavoitteet tulevat huomioitua. 



3. Kulttuuri ja kuntavaalit

Kuntavaaleihin toivotaan kulttuurimyönteisiä ehdokkaita 
ja tavoitteena on lisätä tietoisuutta taide- ja kulttuurialan 
toiminnasta ja vaikutuksista positiivisin keinoin 

Erilaisia vaaliteemoja ovat nostaneet esiin mm. 
• Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta ry  
https://kulttuurijataide.fi/wp-content/uploads/2020/10/
Kuntavaaliohjelma-ja-alakohtaiset-tavoitteet-KULTA-ry.
pdf
• Kulttuurihyvinvointipooli 
https://www.kulttuurihyvinvointipooli.fi/
kulttuurihyvinvointipoolin-kuntavaalitavoitteet-2021/ 
• Luovan työn tekijät ja yrittäjät / Lyhtyprojekti 
https://lyhtyprojekti.fi/wp-content/uploads/2021/01/
ehdokasaineisto-kulttuuria-kotikuntaan-ja-kaupunkiin-
lyhty.pdf 

Kulttuurihyvinvointipoolin kuntavaalikampanjaviikkoja 
ovat viikot 9 ja 12, jolloin toivotaan sosiaalisessa mediassa 
hyödynnettävän poolin tuottamia kulttuurihyvinvointia 
esiin nostavia materiaaleja. Materiaalit toimitettu 
sähköpostitse Kulttuurikumppaneille. 

Kulttuurikumppanit järjestävät kuntavaaleihin liittyvää 
ohjelmaa, tästä sovitaan seuraavassa kokouksessa. 

6. Muut asiat

Koronarajoitusten ollessa edelleen voimassa, vuoden 2021 
kulttuurigaala päätettiin perua. Tästä syystä lipun jo ostaneita 
pyydetään toimimaan edellä, kohdassa Kulttuurigaala 
mainitun ohjeen mukaisesti. Kulttuurikumppanit ja 

kaupunki tiedottaa asiasta omien kanaviensa kautta.

7.  Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 16.2.2021 kello 17 
etänä, Teamsin välityksellä.

8. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi kello 18:45. 

Kulttuurituottajat kävivät tammikuussa kylässä Angelniemen 
seuraintalolla ja kuulivat kyläyhdistyksen projekteista sekä Katariina 
Lillqvistin ja Romanikulttuurimuseon käynnissä olevista projekteista 

kuten kuvassa näkyvästä  perinnekeittokirjan kuvauksista.


