KULTTUURIKUMPPANIT 2/2021
muistio
tiistaina 16.2.2021 klo 17 alkaen @ Teams

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin kello 17:03.

2. Ajankohtaiset kuulumiset

Mia / Salon Teatteri ry: Teatterin toiminnan hyväksi
järjestettävä huutokauppa toteutuu 18.2., huhtitoukokuulle ollaan toteuttamassa taloudellisesti tarpeellisia
lisäesityksiä.

Sini / Salon kaupungin kulttuuripalvelut: Talviloman
Sanna / EtnoSalo ry: Taiteiden Yän suunnittelu on lähtenyt ohjelmaa on suunniteltu yhteistyössä nuoriso- ja
käyntiin ja monet toimijat ovat ilmoittaneet olevansa liikuntapalveluiden kanssa, luvassa pienryhmille työpajoja
mukana. Tarkempia valmisteluja lähdetään tekemään ja omatoimi- ja etäohjelmaa. Lastenkulttuurin Maaliskuu
toukokuussa, kun tiedetään tarkemmin koronarajoitukset. toteutuu toistamiseen, ja mukaan on saatu monipuolisesti
EtnoSalo-festivaalin järjestäminen on vielä kysymysmerkki. eri toimijoita, halukkaat voivat ilmoittautua Sinille.
Henni / Halikon Musiikkiyhdistys ry: Opetustoiminta Suvi / Salon kaupungin kulttuuripalvelut: Tiedote liittyen
pyörii ja oppilaita olisi tulossa enemmän kuin on opettajia. kulttuuripalkintoihion tekeillä kaupungin viestinnässä,
Konsertteja suunnitellaan syksyyn.
lisäksi vuoden 2021 kulttuuriavustusten hakuun liittyvä
valmistelu on käynnissä. Keväällä järjestetään kolmen
Heidi / Kisko-Seura ry:Yhdistyksen vuosikokous on tulossa verkkokulttuuriklubin sarja KulttuuriSalo Youtubeja siellä päätetään kesän suunnitelmista.
kanavalla, ensimmäisenä vuorossa 19.2. Timo Väntsin
sooloesitys Kysymyksiä Karjalasta.
Eikka / Poikki Taideyhdistys ry: Salo Circus Festivalin
tuotanto on vauhdissa ja esiintyjiä on jo buukattu. Lisäksi 3. Kulttuurikumppanit ja kuntavaalit
haetaan avustuksia, jotta toimintaa saadaan eteenpäin.
Kulttuurikumppanit eivät sitoudu politiikkaan mutta
Päivikki / Pro Rantakivet ry: Kulttuuritalo Villi on ollut yhteinen tavoite on lisätä taide- ja kulttuurialan
pääasiassa kokouskäytössä, hallituksen kokous on tulossa. näkyvyyttä sekä tietoa alan toimijoista, toiminnasta ja sen
Anne / SaloJazz ry: Yhdistyksen vuosikokous on tulossa, vaikuttavuudesta päättäjien suuntaan. Perustettiin erillinen
kevääksi luvassa pari striimattua konserttia sekä työryhmä pohtimaan, miten aktivoidutaan kuntavaalien
livekonsertteja, mikäli rajoitukset sallivat. Kesän konsertit alla. Ryhmään osallistuvat Helinä, Mia, Sanna ja lisäksi
pyydetään mukaan Marttia ja Siviä, jotka eivät kokouksessa
ovat suunnitteilla ja avustushaku käynnissä.
olleet läsnä.
Annika / Lasten Laulukaupunki ry:Yhdistyksellä on käynnissä
Kulttuurikumppanien kokoonpano
kilpailukuukausi, käynnissä on sävellyskilpailu 24.2. saakka,
sekä juuri päättynyt julistekilpailu Salon alakoululaisille.
Ympyräparkin luistelukenttä valoineen ja kioskeineen on
toiminnassa. Salkkunan synttärit ovat suunnitteilla, samoin
kuin kesän suositut sunnuntaitorit, joihin ei riitä paikkoja
kaikille halukkaille esiintyjille.
Helena / Salon Taiteilijaseura ry: Taidelainaamolla on uusi
näyttely ja lisäksi tulossa on vuosittainen Taidemaalariliiton
teosvälitys, jossa mukana myös salolaisia kuvataiteilijoita.
Yhdistyksen taiteilija Suvi Toivoniemestä oli taiteilijan työtä
korona-aikana käsittelevä haastattelu lehdessä, lisäksi
yhdistys on käynnistämässä omaa kuntavaalikampanjaa.
Katja / Salon Viihdelaulajat ry: Kuoron etäharjoitukset
jatkuvat, lisäksi suunnitellaan virtuaalikuoroesitystä ja
joulukonserttia.

Salo Lasten Laulukaupungin toteuttama julistenäyttely
rakentuu kauppakeskus Plazaan.

4. Salon Seppä -ehdokkaiden valinta

5. Muut asiat

Taide- ja kulttuuriyhdistyksiltä kerättyjen ehdokkaiden
joukosta valittiin viisi lopulliseen äänestykseen. Vuoden
2021 Salon Seppä -ehdokkaat ja perustelut ovat:

Koronapandemia on vaikeuttanut taide- ja kulttuurialan
toimintaa merkittävästi jo vuoden verran. Taiteenaloittain
tarkasteltuna keskimääräistä useammin poikkeustilalla
on ollut vaikutusta näyttämötaiteen, musiikin ja
Sarika Lipasti
sirkuksen aloihin, joiden toiminta perustuu pitkälti
Sarika on todellinen monilahjakkuus ja lahja Salon tapahtumatuotantoon,
yleisöpalveluihin
ja
niistä
kulttuurille ja esiintyvälle taiteelle. Hän on opettanut, saataviin tuloihin. Vaikutukset näkyvät myös Salossa,
ohjannut, osallistunut ja ollut myös ääninäyttelijänä. Hänen jossa ei ole näiden alojen omia kulttuurilaitoksia vaan
opetustyönsä niin lasten, nuorten kuin myös nykyisin palveluita hankitaan kolmannelta sektorilta ja muilta alan
aikuisten saralla on vahvaa ja hänen oppien kautta on yhteistyötahoilta.
syntynyt lahjakkaita teatteritaiteen osaavia henkilöitä ja
innostuneita teatterin harrastajia.
Vuoden 2021 kaupungin kulttuuripalveluiden budjettiin
varattu 155 000 euron kulttuuriavustusten määräraha
Tarja Hiltunen
on tarkoitettu kulttuuripalveluiden suunnitteluun ja
Salon iltatori on tunnettu ympäri Suomen erinomaisista toteutukseen – ei hengissä pysymiseen ja menetettyjen
esiintyjistä ja loistavasta tunnelmasta. Tarja on yhdessä tulojen kattamiseen. Jotta taide-, kulttuuri- ja luovien
muun SuviSalo ry:n hallituksen kanssa tehnyt pitkää alojen toimijoiden toimintaedellytykset voidaan säilyttää
päivää ympärivuotisesti ja käyttänyt oman vapaa-aikansa ja koronapandemian aikana ja siitä johtuvista syistä myös
lukemattomia vapaaehtoistyötunteja kehittääkseen Salon Salossa, päätettiin että Kulttuurikumppanit laatii taideiltatoreista sen loistavan brändin, mikä se nyt on.
ja kulttuurikentän yhteisen koronatukianomuksen, joka
osoitetaan kaupunginjohdolle.
Helinä Rinne
Helinä
on
vuosikymmenien
ajan
toiminut Seuraava kokous päätettiin pitää tiistaina 16.3.2021 klo 17
aktiivisesti, innostuneesti ja monipuolisesti seudun Teams-palvelun kautta.
kulttuuritoiminnoissa. Hän on Salo Lasten Laulukaupunki
ry:n ja Halikon Musiikkiyhdistys ry:n perustajajäsen, ja 6. Kokouksen päättäminen
toimii edelleen kuorolaulun opettajana ja kuoronjohtajana
jälkimmäisessä.
Lounaismaan
Osuuspankin Kokous päätettiin 18:40.
kulttuuriyhdistyksen järjestämien tilaisuuksien kautta yleisö
on saanut vuosien ajan nauttia Helinän ehtymättömien
ideoiden ja hyvien verkostojen avulla toteutetuista
kulttuuritapahtumista.
Teatteri Provinssi
Teatteri Provinssi on tuonut Saloon useiden vuosien ajan
laadukkaita konsertteja ja teatteriesityksiä, joita ilman
salolaisten olisi tarvinnut lähteä pois kotikaupungistaan
näiden kulttuurinautintojen perässä. Provinssi on myös
mahdollistanut
salolaisille
harrastelijanäyttelijöille,
nuorisoryhmille ja lapsille mahdollisuuden toteuttaa
teatteriharrastustaan
ammattitaitoisten
henkilöiden
ohjauksessa.
Marko Heikura
Marko on tullut tutuksi SaloJazzin luojana ja jazzyhdistyksen
toiminnanjohtajana sekä Kabinettiorkesterin ja Salo
Chamber -kamariorkesterin johtajana.Hän oli perustamassa
kulttuurin yhteistyöfoorumia, Kulttuurikumppaneita ja
toimi sen puheenjohtajana ensimmäiset vuodet.
Äänestys toteutetaan 1.-14. 3.2021, sitä ennen ehdokkailta
pyydetään suostumus ehdokkuuteen.
Salon Teatteri viettää 60.-vuotisjuhlavuottaan tänä vuonna.

