KULTTUURIKUMPPANIT 3/2021
muistio
tiistaina 16.3.2021 klo 17 alkaen @ Teams
1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin 17:04.

2. Ajankohtaiset kuulumiset
Salon kaupunki / Sini: Lastenkulttuurin maaliskuu täydessä
vauhdissa ja siihen liittyvä Salon (mini)maailmannäyttely
saatiin juuri pystytettyä. Kulttuurikasvatussuunnitelma
etenee, seuraavana vuorossa esittely sivistyspalveluiden
johtoryhmälle ja lautakunnille kevään aikana. 20.3. luvassa
seuraava Salon Kulttuuriklubi, luvassa Mallan matkassa
-lastenkonsertti kera salolaisten tekijöiden.

Salo Lasten Laulukaupunki / Annika: Suunnitelmat kohti
kesää etenevät, esiintyjävarmistuksia on tehty sekä vuoden
lastenlaulufinalistit valittu. Julistekilpailuun osallistui 250
alakoululaista. Ohjelmalliset sunnuntaitorit ovat myös jo
täyttyneet esiintyjistä.
EtnoSalo / Sanna: Ammattikorkeakoulun IT-puolen
opiskelijoiden kanssa tehdään yhteistyötä Taiteiden Yätä
varten, jotta tapahtumasta saadaan käyttäjäystävällinen
sekä järjestäjille tapahtumien ilmoittamista että yleisölle
tapahtumien löytämistä varten. Taiteiden Yä on tarkoitus
järjestää 2.9. tavalla tai toisella.

Salon Viihdelaulajat / Katja: Kuorossa tehdään
Salon kaupunki / Suvi: Kaupunginjohtajan kanssa keskusteltu virtuaalikuoroesitystä ja toivotaan, että joulukonsertti
ennaltaehkäisevästä,
vastikkeellisesta
yhteistyöstä pystytään järjestämään. Myös rahoitushaut käynnissä.
ja mitä kaikkea se voi pitää sisällään. Puhuttiin mm. Halikon Musiikkiyhdistys / Henni: Rahoitushaut ovat
soteuudistuksesta, joka toteutuessa mahdollisesti kasvattaa käynnissä, yksilöopetusta on pystytty jatkamaan ja
vapaa-aikapalveluiden merkitystä hyvinvoinnin ja terveyden vuosikokous pidetään 17.3.
edistämisessä. Lisäksi alustavasti keskusteltiin mahdollisesti
vielä kevään aikana järjestettävistä workshopeista asian Salon Teatteri / Mia:Teatterin henkilökunta on lomautettuna
tiimoilta, josta saataisiin materiaalia käytettäväksi tilanteen vielä kuluvan viikon, sitten Mia töissä kaksi viikkoa, jonka
mukaan esimerkiksi kaupungin strategian päivityksessä. jälkeen lomautus toukokuun loppuun.Toistaiseksi uskotaan
Lisäksi myöhemmin keväällä kaupunki lanseeraa vielä kesään ja että voidaan järjestää kesäteatteriesitykset.
osallistuvan budjetoinnin, jossa kaupunkilaiset saavat Lisäksi odotetaan tietoja tapahtuma, kulttuuri ja liikuntaehdottaa 100 000 euron määärärahan turvin toteutettavia alan exit-suunnitelmasta. Katastrofiklubin livestream
ideoita. Muilta osin työt liittyneet Salon Seppään ja muihin pidetään la 20.3. klo 18, liput 5 €.
Kulttuurikumppaneiden toimintaan, josta myöhemmin
Kisko-Seura / Heidi: Yhdistys pyrkii työllistämään nuoria
lisää.
kesätyöläisiä museoon ja näyttelyyn, lisäksi työn alla Lauri
Poikki
taideyhdistys
/
Eikka: Yhdistys
hakee Ronin valokuvien digitointi.
rahoitusta eri lähteistä ja jännittää mitä tapahtuu
rajoitusten puitteissa tapahtumille. Eikka osallistunut SaloJazz / Anne: SaloJazzin edellinen streamkeikka pidettiin
palvelumuotoilukoulutukseen ja kehittänyt siinä Motör 11.3. ja huhti-toukokuuksi suunniteltujen livekeikkojen
Circus -konseptia, traileri löytyy osoitteesta https://youtu. toteutus jännittää. Kesäkonsertit ovat työn alla.
be/jjzF3D9gdZ8.
Helena: Taiteilijaseuran Taide tulee luo -näyttely esillä
Turun pääkirjastossa 2.5. asti. Jäsenten teoksia on esillä
myös Salon (mini)maailmannäyttelyssä sekä tKWUMkeramiikkamuseossa Fiskarsissa. Taidelainaamoa ollaan
kehittämässä nettilainaamoksi, jotta voidaan liittyä
valtakunnalliseen verkostoon. Vuodenvaihteeseen on
suunnitteilla vuosinäyttely Teijon Masuunilla.
Pro Rantakivet / Päivikki: Kulttuuritalo Villissä hiljaista,
kevätkokous pidetään 25.3.2021 ja sinne ovat tervetulleita
kaikki kiinnostuneet.

Kulttuurikumppanien kokoonpano

3. Kuntavaalit ja koronatuki
Pientyöryhmän kokouksessa 24.2. sovittiin siitä, miten
Kulttuurikumppanit voisivat lisätä taiteen ja kulttuurin
näkyvyyttä vaalien alla. Kulttuurikumppanien vaaleista
kimmokkeen saavan, mutta pitkäjänteisen kehittämistyön
TOP3 -teesit ovat:

• teeseistä toteutetaan visuaalinen materiaali käytettäväksi
somekanavilla (Suvin vastuulla)
---------------------------------------

Koronapandemia on vaikeuttanut taide- ja kulttuurialan
toimintaa merkittävästi jo vuoden verran. Taiteenaloittain
tarkasteltuna keskimääräistä useammin poikkeustilalla
on ollut vaikutusta näyttämötaiteen, musiikin ja
1.Työstä korvaus, talkoista hyvä mieli
sirkuksen aloihin, joiden toiminta perustuu pitkälti
Taidetta ja kulttuuria tehdään ammattitaidolla ja tunteella. tapahtumatuotantoon, yleisöpalveluihin ja niistä saataviin
Kunnan tehtävänä on mahdollistaa edellytykset niin taiteen tuloihin. Vaikutukset näkyvät myös Salossa, joissa näiden
ammattimaiseen harjoittamiseen kuin monipuoliseen alojen palveluita osarahoitetaan ja tuotetaan yhteistyössä
harrastamiseen (laki kuntien kulttuuritoiminnasta yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.
166/2019). Taide- ja kulttuuriala on voimakkaasti
kulttuuripalveluiden
jatkuvuuden
työvoimavaltaista ja toimijat luovat omalla työllään mm. Monipuolisten
varmistamiseksi,
tarvitaan
taloudellista
tukea
kattamaan
tapahtumien, harrastustoiminnan, matkailun ja opetuksen
kautta lisätuloja, työtä ja monimuotoisia palveluita kuntiin. lipputulojen menetyksiä sekä toiminnan keskeytyksestä
Lue lisää: Eurooppaa jälleenrakentamassa - kulttuuriin ja huolimatta juoksevia kuluja kuten toimitilojen vuokria ja
luovuuteen perustuva talous ennen ja jälkeen koronan, muita ylläpitokuluja. Kulttuurikumppanit tulee esittämään
https://www.teosto.fi/app/uploads/2021/01/26084931/ Salon kaupungille lisärahoitusta salolaisten taide- ja
eurooppaa-jalleenrakentamassa-kulttuuri-ja-luova-talous- kulttuuritoimijoiden tukemiseen sekä palveluiden
kehittämiseen ja ylläpitämiseen nyt ja tulevaisuudessa. Esitys
ey-tutkimus-1-2021.pdf
laaditaan pientyöryhmässä ja hyväksytetään allekirjoituksin
kaikilla jäsenyhdistyksillä ennen lähetystä.
2. Kulttuuri ylös, verenpaine alas
Monipuoliset kulttuuripalvelut parantavat ihmisten
elämänlaatua, rakentavat yhteisöllisyyttä ja edistävät
myönteistä sosiaalista ilmapiiriä. Samalla ne rakentavat
laajempaa yhteenkuuluvuutta ja paikallista identiteettiä.
Taiteen ja kulttuurin merkitys hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä ja ylläpitämisessä on korostunut entisestään
poikkeustilan aikana. Kulttuurihyvinvointityössä tarvitaan
eri alojen ja eri toimijoiden välistä yhteispeliä. Lue
lisää: Kulttuurista hyvinvoivat kunnat, https://www.
kulttuurihyvinvointipooli.fi/kulttuurihyvinvointipoolinkuntavaalitavoitteet-2021/
3. Kulttuuri on perusoikeus

4. Salon Seppä
Salon Seppä – äänestys oli käynnissä 2.-14.3.2021
ja ääniä annettiin yhteensä 73 kappaletta. Näistä 29
olivat hyväksyttyjä yhdistysten jättämiä ääniä, loput eihyväksyttyjä yksityishenkilöiden. Mia ilmoittaa voittajalle,
muutoin äänestyksen tulos julkistetaan tiedotusvälineille
erikseen sovittuna ajankohtana.

5. Muut asiat
• Kulttuuripalvelut toteuttavat kulttuurikesä Salossa
-tapahtumakartan, johon voi halutessaan ilmoittautua
mukaan tapahtumilla, jotka toteutuvat touko-elokuussa
2021. Lähetä tarvittavat tiedot Google Formsin kautta
https://forms.gle/1GeqwQEZQ4Mz4Kv29 30.4. mennessä.
• Seuraava kokous pidetään 30.3. kello 17, asialistalla
koronatukihakemus, mukaan saa liittyä mikäli pääsee ja
kiinnostaa.

Kulttuuri on kuntalaisen perusoikeus ja kunnan tehtävänä
on huolehtia asukkaidensa mahdollisuuksista päästä
kokemaan uutta luovaa taidetta ja monipuolista kulttuuria
iästä, kielestä, sukupuolesta tai sosioekonomisesta
asemasta riippumatta. Vireä kulttuurielämä vahvistaa
kunnan positiivista imagoa ja houkuttelee kuntaan
matkailijoiden lisäksi uusia asukkaita ja paluumuuttajia. 6. Kokouksen päättäminen
Lue lisää: LYHTY / Kymmenen tapaa edistää kulttuuria
kotikunnassasi,
https://lyhtyprojekti.fi/wp-content/ Kokous päätettiin 18:40.
uploads/2021/01/ehdokasaineisto-kulttuuria-kotikuntaanja-kaupunkiin-lyhty.pdf
Vaalityöryhmän ehdotuksesta sovittiin myös, että
• kukin jäsenyhdistys toteuttaa esittelyvideon (noin 1,5
minuuttia), jossa kertoo kuka on, mitä ja missä tekee
sekä miten eri teemat vaikuttavat ja ovat läsnä omassa
toiminnassa. Esittelyvideoita jaetaan yhdistyksen omilla ja
kaupungin kanavilla

ILMOITTAUDU 30.4.
mennessä mukaan
KULTTUURIKESÄ SALOSSAyhteismarkkinointiin!

