KULTTUURIKUMPPANIT 5/2021
muistio
4.5.2021 @ Teams-verkkokous
1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin 17:02.

2. Ajankohtaiset kuulumiset
Kisko-Seura / Marja-Leena: Tänä kesänä huomattavasti enemmän tapahtumia kuin viime vuonna. Luvassa kolme näyttelyä kivimakasiinilla: 10.6. alkaen Kiskon kuuma
kesä, heinäkuussa Helsingin vapaan taidekoulun tekijöiden
näyttely ja elokuussa akvarelleja ja akryyleja. Osuuspankin tuella palkattu kolme nuorta ja he tulevat valvomaan
näyttelyitä. Suunnitelmissa myös Kisko-päivä 10.7. ulkotapahtumana, satoi tai paistoi. Allsång-yhteislaulutilaisuus Järvelän paviljongissa kirkonkylässä su 8.8. laulatetaan yleisöä,
ja lisäksi kirkonkylän makasiinilla Kun saha vielä soi Toijan
sahankulmassa -näyttely.

Poikki taideyhdistys / Eikka: Paljon tekemistä, vaikkei
yhtään esiintymisiä ole ollut. Salo Circus festivaalia suunnitellaan edelleen ja toivotaan, että se päästään toteuttamaan.
EtnoSalo / Rita: Taiteiden Yästä lähtenyt kokouskutsu ja
yhteispalaveri on suunnitteilla 2.6. Sekä torille että Helsingintielle on jo tullut varauksia. Sannalta terveiset!
Salon Teatteri / Mia: Teatteri palautuu pikkuhiljaa ns.
normaaliin, Mia palannut töihin, kesäteatterilippujen varaus
on käynnistynyt kivasti ja se antaa viestiä siitä, että kulttuuria kaivataan. Lisäksi kysellään yksityisnäytöksiä, mikä uutta. Kesän ja syksyn toimintaa työstetään, Seilin näytökset
jatkuvat. Ensi vuoden ohjelmisto on suunniteltu. Taiteiden
Yässä tavalla tai toisella mukana.

Lasten laulukaupunki / Siv: Lasten laulukaupunki on
Salon Viihdelaulajat / Katja: Kuoro julkaisi viikonlop- tulossa 11.-13.6. ja järjestetään tuttuun tapaan ulkotapahpuna Elämän sain soimaan -virtuaalikuoroesityksen, joulu- tumana torilla, siinä uskossa että tilaisuus voidaan järjestää.
konserttia suunnitellaan ja elokuussa päästään toivottavas- Uusien lastenlaulujen sävellyskonsertti pidetään Kivassa ja
se striimataan joka tapauksessa. Ohjelmalliset sunnuntaiti liveharjoituksiin.
torit voitaisiin aloittaa heti koulujen päätyttyä 6.6. ja esiinSaloJazz / Anne: SaloJazz kiertää kyliä ja konsertteja jär- tyjät odottavat innolla. Slkkunan synttärit siirretty syksyyn
jestetään Suomusjärvellä, Särkisalossa, Teijolla ja Halikos- suosiolla. Pienten ihmisten elämässä on menty pitkälti yli
sa. Ohjelmisto löytyy sivuilta www.salojazz.fi/ohjelmisto. vuosi ilman livetapahtumia ja ruutuaika alkaa olla täynnä.
Lisäksi tulossa nuorille suunnattuja rytmimusiikin koulu- Pidetään mieluummin livekonsertti, kun se taas luvallista.
tuksia, joissa aina mahdollisuuksien mukaan mukana myös
Halikon Musiikkiyhdistys / Helinä: Musiikkiyhdistys
artisteja.
on vahvasti mukana Lasten laulukaupungin menossa.
Salon Taiteilijaseura / Helena: Taiteilijaseuran nettilainaamohanke etenee, mutta muutoin taidelainaamo on Salon kaupunki, Kulttuuripalvelut / Suvi: Läntisen
avoinna keskiviikosta lauantaihin klo 12-19, ajantasaiset tanssin aluekeskuksen Kesäkulkurit -kiertue vierailee Satiedot löytyy Facebookista. 26.5. klo 17 luvassa Faceboo- lossa 8.-9.7., 15.7. ja 23.7. – tavoitteena viedä tanssin iloa
kissa verkkotapahtuma, jossa Taide tulee luo -näyttelystä mm. ympärivuorokautisen hoivan yksiköihin. Carunan ja
kerrotaan haastattelujen ja esittelyjen avulla.Turussa taide- Lounean kanssa on yhteistyössä laadittu ohjeistus sähkökappelissa esillä Arja Pykärin ja Hannu Nikanderin yhteis- kaappien maalaamiseen, https://salo.fi/kulttuurisalo-katunäyttely Äänetöntä puhetta kuun loppuun, lisäksi Fiskar- taide/. Olemme mukana Salon kaupungin kesäkiertueelsissa aukeaa Summer Exhibitions -näyttely, jossa mukana la Lapsilta lapsille, kylästä kylään -yhteisötaideprojektilla.
jäseniä. Kumppaneiden kuntavaaliteemoja jaettu ja saatu Yleisavustukset on lähtenyt maksatukseen ja kaikkia avusreaktioita jo netissä. Helena mukana myös lavastajana Ki- tuksen saaneita on informoitu.Osallistuvan budjetoinnin
ehdotusten ja äänestyksen jatkokäsittelystä ei vielä lisärakan kesäteatterilla.
tietoja. Kulttuuria yhteistuumin -vierailu siirtyi elokuulle
Pro Rantakivet / Mara: Brukfest järjestetään 21.8.kult- (26.-27.8.), aiheena edelleen kulttuurin kumppanuudet ja
tuuritalo Villin puistossa, esiintymässä mm. Flaming Side- rahoitus.
burns, Paleface yms. J.O Mallanderin uusiin kokoelmahankintoihin perustuva näyttely suunnitteilla elokuuksi. Muita
näyttelyitä muun muassa Teppo Ruohoselta. Lisäksi valmistaudutaan Taiteiden Yähän kahvilatyyppisellä runotapahtumalla. Osuuspankin tuella on tulossa kesätyöntekijä.

Salon kaupunki, Kulttuuripalvelut / Sini: Kaupungin
viestinnältä terveiset toimijoille – muistakaa laittaa kesätapahtumat myös kaupungin tapahtumakalenteriin! Kaupungin palveluita ja tapahtumia esittelevä Kaupunki taskussa
-äppi tulee kesällä testikäyttöön, kesämuusikko Iiris Lipasti
töissä kesäkuun ja soittaa eri paikoissa, lisäksi kulttuuripalvelut mukana Rikalan kulttuuriviikoilla.

Kulttuurikumppanien
yhteistoiminta,
ml.
käteiskassa, logo
Seuraparlamentilla käytössä Salo liikkuu yhdessä
-logo, joka näkyy t-paidoissa, liikunnan superlauantaissa
yms. Logo hankittu hankerahoituksella aikoinaan muuhun
tarkoitukseen, Seuraparlamentti ottanut myöhemmin
käyttöön. Liikuntapalveluilla myös pieni vuosittainen
määräraha toimintaan. Kulttuuripalveluilla vastaavasti
Kansalaisopiston ja musiikkiopiston kanssa on sovittu, pieni vuosittainen määräraha varattu Kulttuurikumppanitettä syksystä lähtien otetaan käyttöön saavutettava taide- toimintaan, ml. kokoustarjoilut sekä pienimuotoinen
harrastus asennemerkki. Merkillä halutaan viestittää, että osallistuminen
kulttuurigaalan
kustannuksiin
(vrt.
kaikenlaiset lapset ovat tervetulleita mukaan toimintaan Seuraparlamentin seurailta). Suvi vahvistaa viimeistään
ja että apua ja tukea on tarjolla. Lastenkulttuurikeskusten ensi vuoden budjettiin oman varauksen Kumppanien
liiton sivuilta löytyy lisätietoja https://lastenkulttuuri.fi/las- toimintaan.
tenkulttuuri/saavutettava-taideharrastus/merkki/ .Toivee- Mia näkee graafikko-Markuksen tällä viikolla, ja
na on, että merkki otetaan Salossa ahkeraan käyttöön, sillä kysyy ehdotuksia logosta – uusi vuosi, uudella ilmeellä!
viestitään myös siitä, että haluamme kehittyä tällä saralla.
Kulttuurikesä Salossa -kampanja
3. Muut asiat
Kampanja on jo nyt näkyvillä osoitteessa salo.fi/
kulttuurisalo ja täydentyy pitkin matkaa, kun toimijoiden
Salon kaupungin koronatuki yhdistyksille
suunnitelmat selkenevät koronarajoitusten puitteissa.
Koronatuki
edennyt
kaupunginhallituksesta Lisäksi kampanja nostetaan esiin myös visitsalo.fi-sivuilla
kaupunginvaltuustoon,
joka
päättää
24.5.2021 kesäkuun alussa. Kadunvarsimainokset ilmestyvät kesäkuun
kokouksessa määrärahan myöntämisestä. Ehdotuksena alussa kaupunkikuvaan. Sosiaalisen median kampanjoita,
sivistyspalveluiden toimialalle 120 000 € ja sosiaali- ja erityisesti Facebookissa tehdään pitkin kesää eri teemoista,
terveystoimialalle 30 000 €. Hakemusten arviointi perustuu esimerkiksi festivaalit, kesäteatterit, näyttelyt ja konsertit.
kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat
hakukohtaiset myöntöperusteet:1. koronapandemiasta Kuntavaalimateriaalit
aiheutuneet todennetut ja arvioidut tulonmenetykset Jaettu tiedostot linkin kautta kaikille kumppaneille
maaliskuusta 2020 alkaen 2. mahdolliset samaan aikaan käyttöön parhaaksi katsomallaan tavalla. Teesit esillä myös
syntyneet kustannussäästöt 3. toiminnan jatkuvuuden viimeisimmässä kaupunkitiedotteessa.
turvaamiseksi tehtävien toimien aiheuttamat kustannukset.
Jos ja kun päätös saadaan, informoidaan yhdistystoimijoita Muita asioita:
hakukäytännöstä saman tien.
Salon kulttuuripalvelut ja tuottajat lomailevat
seuraavasti: Suvi vkot 25, 28 ja 30-33, Sini vkot 27-29.
Seuraava kokous maanantaina 23.8. klo 17.
Sähkökaappien maalausprojektin satoa, lisätiedot
https://salo.fi/kulttuurisalo-katutaide/.

5. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi 18:30

