KULTTUURIKUMPPANIT 4/2021
muistio
tiistaina 20.4. klo 17 @ Teams-verkkokous

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin 17.08.

2. Ajankohtaiset kuulumiset
Kisko-Seura / Heidi: Kiskoon kuuluu hyvää, vaikka kesän
kirkkokonsertit jäävät toteuttamatta koronatilanteen takia.
Kiskopäivä pyritään järjestämään,Toijan makasiiniin saadaan
kesänäyttelyt ja paikallismuseo avataan heinäkuussa.
Osuuspankin tuella pystytään työllistämään kolme nuorta
kesätöihin.
Salon Viihdelaulajat / Katja: Kuoro valmistautuu
toukokuussa julkaistavaan virtuaalikuoroesitykseen ja
kesällä on tarkoitus vihdoin päästä liveharjoitusten ja
yhdessä laulamisen pariin.

Pro Rantakivet / Mara: Kulttuuritalo Villissä herätty
kevääseen, istutuslaatikot on laitettu ja taimet kasvamassa.
Koulutuksia ja muita pieniä tapahtumia on koko ajan,
mutta tulevaa ei ole vielä suunniteltu. Äijät linssien takana
-näyttely alkaa rajoitusten puitteissa 7.6. ja mahdollisesti
viime kesäinen Joen aarteita -näyttely saa jatkoa.

Poikki taideyhdistys / Eikka: Fatal Instrument on ollut
mukana Cirkon elämyspalvelussa, jonka kautta uusi
asiakkaat voivat ostaa elämyksiä. Tätä varten on käyty
kuvaamassa esittelyvideo, joka julkistetaan myöhemmin.
Myös tallennepankki on suunnitteilla. Salo Circus Festival
SaloJazz / Anne: Kevään ja alkukesän keikat peruttu, voidaan toteuttaa tavalla tai toisella rahoituksen puitteissa,
mutta heinäkuulle suunnitelmissa kolme konserttia mutta kotimaisin voimin. Kausiohjelmaa ei ole suunniteltu
eri puolilla Saloa. Yhdistys on saanut myös myönteisiä koronarajoitusten vuoksi. Toiminnan suhteen odotetaan
rahoituspäätöksiä, joiden turvin voidaan järjestää vappuun asti, jonka jälkeen tehdään päätökset. Käyty
keikkoja sekä jazzkoulutusta paikallisille muusikoille. 10. kuvaamassa varsin messevä esittelyvideo, joka nbähdään
SaloJazz-festivaali suunnitteilla, pohjoismaisten ja muiden myöhemmin. Tallennepankki on myös suunnitteille , voi
kansainvälisten artistien suhteen ei vielä päätöksiä. Lisäksi ostaa esitystaltiointeja mutta huomattu ettei se toimikaan.
yhdistys työllistää Osuuspankin tuella kesätyöntekijän ja
kartoittaa keskustasta uusia keikkapaikkoja.
Salon Teatteri / Mia: Äidinmaa-harjoitukset ovat alkaneet
nuorten laulu- ja koreotreeneillä, toukokuun alussa
Salon Taiteilijaseura / Helena: Nettilainaamon kehittäminen käynnistyy näytelmätreenit. Luottamus kesään ja siihen,
menee eteenpäin, jäsenten näyttelyitä on esillä mm. että kesäteatteriesitykset voidaan toteuttaa, on kova. Seilin
Taidekappelissa Turussa ja Lahdessa. Taidelainaamo on lisäesitykset peruttiin, mutta pyritään järjestämään syksyllä
avoinna vain viikonloppuisin seuraavat kaksi viikkoa.
aiemmin sovittuja päiviä useampi esityskerta. Muuten
hiljaista, lomautukset jatkuvat ja katsotaan, josko toimisto
Halikon Musiikkiyhdistys / Henni: Vuosikokous on saatu voidaan avata toukokuussa.
pidetty ja sen myötä johtokuntaan saatiin uutta verta.
Muuten ei isompia uutisia, odotellaan koronatilanteen Salon kaupunki, Kulttuuripalvelut / Suvi: Osallistuvan
rauhoittumista.
budjetoinnin hanke-ehdotukset otettu vastaan ja niiden
joukossa ilahduttava määrä kulttuuri- ja taidesisältöä (n.
EtnoSalo / Rita: Suunnitelmat etenee Taiteiden Yän 100 hakemusta, n. 10 % taide- ja kulttuuri). Avustukset
osalta, toteutus rajoitusten mukaisesti ja uutta kehittäen. käsitellään vapaa-ajan lautakunnassa torstaina 22.4. ja
Kesäkuussa luvassa kokouksia tapahtumasuunnittelun päätöksen tultua lainvoimaiseksi, yleisavustukset maksetaan
tiimoilta.
saman tien, viimeistään toukokuun loppuun mennessä.
Kohdeavustukset maksetaan normaalin tavan mukaan
jälkikäteen tositteita vastaan. Kulttuurikasvatussuunnitelma
on esittely- ja tiedoksiantokierroksella lautakunnissa
(opetuslautakunta, vapaa-ajan lautakunta) ja etenee
suunnitellun mukaisesti.

3. Kulttuurikumppanien yhteistoiminta

Koronatukianomus: Kulttuurikumppanien kaupungin
päättäjille
osoittama
taideja
kulttuurikentän
koronatukianomus on käsittelyssä. Suvi on kerännyt
esimerkkejä muista kaupungeista, jotka ovat tukeneet
yhdistys- ja järjestökenttää korona-aikana. Lisäksi
Seuraparlamentti toteuttaa kyselyn koronan vaikutuksista
liikuntatoimintaan. Asia
tultaneen
käsittelemään
kaupunginhallituksessa toukokuun aikana. Lisätietoja
seuraa.

Rahaliikenne ja yhteinen ilme: Kulttuurikumppaneiden
toiminnan kehittyessä ja kirkastuessa on noussut esiin tarve
pienimuotoiselle käteiskassalle tmv. jota kautta voidaan
hoitaa esimerkiksi Salon Seppä -palkitsemiseen liittyvät
hankinnat tai kulttuurigaalan lipunmyynti. Keskusteltiin
siitä, miten asia tulisi / voidaan järjestää, Suvi selvittää
vaihtoehtoja. Lisäksi keskusteltiin yhteisestä visuaalisesta
ilmeestä ja logosta, jonka kautta Kulttuurikumppanit
esittäytyvät. Pohdittiin eri vaihtoehtoja (kilpailu, tilaustyö), 4. Muut asiat
miten palkkio hoidetaan ja mihin kaikkiin tarkoituksiin
ilmettä / logoa käytetään. Molemmat asiat jätettiin Salon taidemuseo Veturitallin Ympäri mennään, yhteen
tullaan -näyttelyn vedokset / Salo vanhoissa valokuvissa
hautumaan ja palataan seuraavissa kokouksissa.
ovat myynnissä, yhteydenotot suoraan taidemuseolle.
Kuntavaalikampanja, tilannepäivitys: Kuntavaalikampanjan Seuraava kokous ma 24.5.2021 klo 17 Teamsin välityksellä.
teesimateriaalit ovat valmiit, Suvi jakaa ne jäsenille. Mikäli
halutaan lihaa luiden ympärille ja paikallisia esimerkkejä, 5. Kokouksen päättäminen
tulisi vastata aiheeseen liittyvään kyselyyn.
Kokous päättyi 18:43.

Poikkeusaikojen ratkaisuja: Sellisti Olli Varonen
konsertoi kaupassa ja kirjastolla huhtikuussa,
yhteistyössä Salon kulttuuripalvelut.

