KULTTUURIKUMPPANIT 6/2021
muistio
23.8.2021@ Teams-verkkokous
1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 17:01.

2. Ajankohtaiset kuulumiset
EtnoSalo ry / Sanna: Taiteiden Yä työn alla, lehdistötiedotteen tiimoilta ohjelmaan mukaan lisää esityksiä ja
esittelijöitä, tapahtumia luvassa eri puolille kaupunkia. EtnoSalo-festivaalista tulossa syysversio.
Salon Taiteilijaseura ry / Helena: Taiteilijaseura osallistuu Taiteiden Yöhän pitämällä taidelainaamoa avoinna, lisäksi tulossa avoimien työhuoneiden tapahtuma Konstrundan, jossa mukana myös salolaistaiteilijoita. Jäsenillä on
ollut yksityisnäyttelyitä pitkin kesää, vuosinäyttely pidetään
vuodenvaihteessa Teijon masuunilla.
Salon Viihdelaulujat ry / Katja: Viihdelaulajat mukana yhdistysten iltatorilla heinäkuussa sekä SaloVolleyssä
haasteottelussa Seuraparlamenttia vastaan. Harjoituksia
pidetty pienryhmissä kesän jälkeen, haussa isommat tilat
koronaturvallisuuden takaamiseksi ja yhteislaulun mahdollistamiseksi. Lisäksi yhdistys mukana Taiteiden Yässä.
Plazassa järjestettiin tapahtuma, jossa yhdistykset pääsivät
esittelemään toimintaansa. Osalle kumppaneista ei ole tullut kutsua, Mia ottaa yhteyttä järjestäjään yhteystietojen
päivittämiseksi.
Lasten laulukaupunki ry / Siv: Kesällä on järjestetty
ohjelmaa torille jokaisena sunnuntaina, vielä yksi tapahtuma tulossa. Festivaalit saatiin pidettyä alkukesällä. Syksyn
suhteen odotetaan ohjeistuksia, jotta päästään perinteisten syystapahtumien suunnittelussa eteenpäin. Heinäkuun
yhdistysten iltatorista tuli tieto liian myöhään toimijoille ja
ajankohta epäkiitollinen.Viedään viestiä eteenpäin.
Kisko-Seura ry / Marja-Leena: Kaikki kesän suunnitelmat toteutuvat 100 % ja pienen tauon jälkeen mietitään
mitä voidaan tehdä ensi kesänä.

Halikon Musiikkiyhdistys ry / Helinä: Kiitos Lasten
laulukaupungin, yhdistys on toiminut mukavasti myös kesällä. Opetus on alkanut reippaasti lähiopetuksena ja viime
vuodelta peruuntuneet 40.-vuotisjuhlat saadaan toivottavasti pidettyä lokakuussa. Koronaturvallinen harjoituspaikka kuorolauluun on löytynyt seurakuntatalolta, myös muiden kannattaa kysyä apua niistä.
SaloJazz ry / Anne: SaloJazzin kesäkiertue järjestettiin
neljässä eri kohteessa ympäri Salon. Kymmenes Salo Jazz
Festival on 23.-25.9. ja uutena toimintamuotona SaloJazz
Corner, joka on avoinna koko syyskuun os. Turuntie 5.,
myös Taiteiden Yänä. Festivaalikonsertit ovat Cornerin
lisäki Bio-Jännässä.
Pro Rantakivet ry / Mara: J.O Mallanderin näyttely jatkaa Villissä Taiteiden Yähän saakka, jolloin myös Mallander
itse paikalle. Runopiiri aloittaa toimintaansa ja kokoontuu
kerran kuussa.
Salon Teatteri ry / Mia: Kesäkausi meni kuten suunniteltiin. Äidinmaa-musikaali järjestettiin Vuohensaaressa. Katsojatavoitteisiin ei päästy, monet jättivät lunastamatta varatut liput. Joulukuussa keskeytyneen Seilin esitykset jatkuvat
Mariankadulla. Lisäksi Vuokravaimon harjoitukset alkoivat,
lasten ja nuorten teatteriryhmä järjestettiin intensiivikurssina, uusi yleisötyötapa teatteriraati aloittaa toimintansa ja
Katastrofiklubin toimintaa uudistetaan.
Salon kulttuuripalvelut / Suvi: Kaupunki mukana Itämeripäivässä 26.8. ja järjestää ohjelmaa neljällä eri uimarannalla. Yhdistysten koronatukihakemukset käsitelty kulttuurin osalta, odottavat vielä yhteiskäsittelyä liikunta- ja
nuorisopalveluiden kanssa. Kulttuuritila Näkkärin toimintaa ollaan käynnistämässä, avajaiset 3.9. kera Race Horse
Companyn Chevalier-keppihevossirkuksen. Koko kesän
eri puolilla Saloa kiertänyt Lapsilta lapsille, kylästä kylään
-yhteisötaideprojekti huipentuu Taiteiden Yänä, jolloin teos
valmistuu ja jää esille kaupungintalolle. Ensi vuoden budjettia laaditaan paraikaa.

Salon kulttuuripalvelut / Sini: KulttuurikasvatussuunPoikki taideyhdistys ry / Eikka: Salo Circus Festival nitelma sai Hannu Virtomaan ehdotuksesta paikallishistoonnistuttiin järjestämään menestyksellä ja koronaturval- riaan kytkeytyvän nimen Nappula. Nappulan ensimmäinen
lisesti. Motör Circus lähdössä Euroopan kiertueelle, mm. osa käynnistyy 7.-luokkalaisille suunnatuilla harrastusmesSaksassa esiintymisiä ja tapahtumia pystytään järjestämään suilla, joissa esitellään eri taide- ja kulttuuriharrastuksia.
koronapassin ja ilmaisen testauskäytännön avulla. Toivotta- Kesämuusikko ja Kesäkulkurit -kiertue oli onnistunut –
keikkoja ympäri Salon yli 40.
vasti vastaavaa saadaan myös Suomeen.

3. Katsaus syksyyn

4. Muut asiat, ml. seuraavat kokoukset

Kulttuuria yhdessä tuumin -hankkeen vierailu Salossa 26.-27.8., aiheena kumppanuudet: https://yhteistuumin.wordpress.com/tapahtumat/.Tilaisuus striimataan Salon Teatterilta.

Kulttuurifoorumi järjestetään tiistaina 23.11. klo 18.
Hyvä tilaisuus esitellä Kulttuurikumppanien toimintaa
esimerkiksi uusille lautakunnan jäsenille (vrt. Seuraparlamentin seurailta, jonne vapla kutsuttu). Puhujaehdotuksia
sopii heitellä ilmaan, ehdotettu mm. Rosa Meriläinen ja Jani
Halme.

Kulttuurikumppanien haaste Seuraparlamentille jätettiin vielä odottamaan oivallista hetkeä.
Kaupunkistrategia
Strategiaa päivitetään ja luonnos tulee kommentoitavaksi
sekä Kulttuurikumppaneille että Seuraparlamentille. Strategialuonnos noin viikkoa ennen kumppaneille luettavaksi,
käydään yhdessä läpi ajatuksia 11.10. klo 17. Seuraparlamentti käy strategiaa läpi kaupunginjohtajan kanssa 14.10.
klo 17-18, Kulttuurikumppanit 18-19.

Kulttuurikumppanit mukaan yhdistysten iltatorille ja lisätään yhteistyötä Seuraparlamentin kanssa, esimerkiksi kaupungin Kesä yhdessä -kesäkiertueen tiimoilta. Edistetään
torin matkailukontin kulttuurimainostilaa ensi kesää varten.
Seuraava kokous 13.9.2021 klo 17 alkaen.

5. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 18:30.

Läntisen tanssin aluekeskuksen Kesäkulkurit
Kiskon kivimakasiinilla.

