
1. Kokouksen avaus 

Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.01. Paikalla 
olivat Siv / Lasten Laulukaupunki ry, Anne / SaloJazz 
ry, Martti / Pro Rantakivet ry, Henni Isojunno / Halikon 
Musiikkiyhdistys ry, Marja-Leena / Kisko-Seura ry ja 
Helena / Salon Taiteilijaseura sekä Suvi / Salon kaupunki, 
kulttuuripalvelut.

2. Ajankohtaiset asiat

• Kulttuurikumppanit-vaalit
- Nykyisistä kumppaniyhdistyksistä jatkavat ensi kaudelle 
suoraan SaloJazz ry, Poikki taideyhdistys ry, EtnoSalo ry, 
Halikon Musiikkiyhdistys ry ja Salon Taiteilijaseura ry. Salon 
Viihdelaulajat ry:llä on mahdollisuus asettua ehdokkaaksi. 
- Erovuoroisia eikä tällä kertaa vaalikelpoisia ovat Lasten 
Laulukaupunki ry, Kisko-Seura ry, Pro Rantakivet ry ja Sa-
lon Teatteri ry. 
- Yhdistysten tulee ilmoittaa ehdokkaaksi asettumisesta 
sähköpostitse 31.10. mennessä osoitteeseen kulttuurita-
pahtumat@salo.fi. Asiasta tiedotetaan Kaupunkitiedot-
teessa sekä postituslistan kautta, johon liitteeksi Kulttuuri-
kumppanien säännöt ja ehdokkuuden vaatimukset. 
- Vaalit käydään sähköisesti ajalla 15.-21.11.2021, lisäksi voi 
äänestää paikan päällä Kulttuurifoorumissa 24.11.2021. Sa-
massa tilaisuudessa julkistetaan valinnat.
- Äänestykseen voivat osallistua yhdistykset, jokaisen käy-
tössä yksi ääni, jolla äänestää kolmea ehdokasta. Äänestä-
jällä tulee olla nimenkirjoitusoikeus / muu valtuutus toimia 
yhdistyksen nimissä. 

• Kulttuurifoorumi 24.11.2021
- Kulttuuritila Näkkärissä, os. Ylhäistentie 2 järjestettävän 
foorumin ohjelmassa Kulttuurikumppanien toimintavuo-
den läpikäynti sekä uusien jäsenyhdistysten julkistus, kult-
tuuri- ja taidealan etujärjestö Kulta ry:n pääsihteeri Rosa 
Meriläisen puheenvuoro, jonka jälkeen paneelikeskustelu 
kulttuurikentän ajankohtaisista aiheista. Paneelikeskuste-
luun kutsutaan mukaan päättäjiä ja viranhaltijoita. Lisäksi 
luvassa taiteellista ohjelmaa. 

• Seuraparlamentin haaste
- Seuraparlamentti on jo kahteen otteeseen haastanut 
Kulttuurikumppanit yhteiseen liikuntatilaisuuteen ja nyt 
on kumppanien vuoro. Keskusteltiin eri vaihtoehdoista 
kuten flashmobista (kokousväki kiitteli hyvää ehdotusta 
ja lämpimästi kannustaa Viihdelaulajia toteuttamaan sen) 
ja tulevaisuuden työpajasta. Päädyttiin siihen, että kivointa 

on tilaisuudet, jonne mennään yhdessä ja tehdään taidetta 
matalalla kynnyksellä. 
- Salon Taiteilijaseuran yhteisötaiteellista työtapaa ja teok-
sia esittelevä Taide tulee luo -näyttely on paraikaa esillä 
kaupunkiolohuone Ihme ja Kummassa (Annankatu 10), 
josta se siirtyy kaupungintalolle 12.11. alkaen. Näyttelyyn 
liittyy työpajasarja, jossa osallistujat pääset kokeilemaan 
omakohtaisesti erilaisia taidetekniikoita ja kuulemaan ko-
kemuksia taiteen hyvinvointityön vaikutuksista ja merki-
tyksellisyydestä. Suvi tiedustelee mahdollisuutta järjestää 
räätälöity paja Seuraparlamentin ja Kulttuurikumppanien 
jäsenille. 

3. Seuraava kokous

• Pidetään 16.11. klo 17, paikka ilmoitetaan myöhemmin.
• Asialistalla kuluvan vuoden kulttuuripalkintoehdokkaat 
sekä Kulttuurigaala.

4. Yhteiskokous Seuraparlamentin kanssa  
www.salo.fi/seuraparlamentti klo 17:45 lähtien, puheen-
johtajana Arto / Seuraparlamentti.

• Esittelykierros 
- Kulttuurikumppaneiden lisäksi paikalla olivat Seurapar-
lamentin jäsenet Risto Gustafsson/Rasti-Perniö, Kari Vir-
tanen/Salon Seudun Avantouimarit, Tommi Itkonen/Angel-
niemen Ankkuri, Arto Korpinen/Kirjakkalan Alku, Minna 
Elo/Tanssiurheiluseura Swivel, Hasse Robertsson/Salon 
Vilpas ja Terhi Sinnelä/Salon kaupunki, liikuntapalvelut
sekä vapaa-aikajohtaja Hilpi Tanska. 

• Kulttuurikumppaneiden ja Seuraparlamentin yh-
teiset tavoitteet
- Sekä Seuraparlamentti että Kulttuurikumppanit edus-
tavat laajaa otosta kaikista salolaisista yhdistyksistä ja eri 
toimintapainotuksista. Todettiin yhteisesti, että liikunnan ja 
kulttuurin vastakkainasettelu ei palvele ketään ja molem-
milla on paljon yhteisiä tavoitteita ja työsarkaa erityisesti 
kuntalaisten hyvinvoinnin ja kaupungin elinvoimaisuuden 
edistämisessä. Todettiin myös, että samanlaisten haasteiden 
edessä ollaan – mistä ohjaaja, kuka rahastonhoitajaksi jne.
- Aktivoivalla ja osallisuutta lisäävällä yhdistystoiminnalla 
on iso merkitys kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. 
Tämä on vahvasti mukana myös kaupungin hyvinvointi-
suunnitelmassa, jota päivitetään paraikaa ja joka linkittyy 
edelleen kaupunkistrategiaan. Yhdistysten ja kuntalaisten 
näkökulmaa kaivataan mutta osallisuudessa tulisi huomioi-
da se, että se on todellista eikä näennäistä. 
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- Ennakoivien ja ennaltaehkäisevien palveluiden merkitys 
korostuu entisestään sote-uudistuksen myötä. Yhteinen 
haaste on vaikuttavuuden ja merkityksen osoittaminen. 
Olisi tärkeää saada tutkittua ja vertailukelpoista paikallis-
tietoa siitä, miten kuntalaiset kokevat hyvinvoinnin ja mitkä 
toiminnat edistävät omaa hyvinvointia. Työtä tehdään nyt 
mutu-tuntumalla, eivätkä perustelut ole vahvoja.
- Molemmilla, sekä Seuraparlamentilla että Kulttuurikump-
paneilla on haaste tehdä oma toiminta, sen tarkoitus ja 
mahdollisuudet tunnetuksi muille oman kentän toimijoille.
-Lisäksi käytiin keskustelu konkreettisesta yhteistyöstä:

* Kulttuurifoorumin (24.11.) ja Seurafoorumin 
(2X.11.) tapahtumarakenne jo nyt samankaltainen, 
vahvistetaan vielä päättäjien ja viranhaltijoiden osalli-
suus molempiin. Vapaa-ajan lautakuntaa jo tiedotettu 
foorumien ajankohdista. Foorumit järjestetään Kult-
tuuritila Näkkärissä.
* Kulttuurikumppanit ja Seuraparlamentti käyvät 
esittelemässä toimintaansa loppuvuoden aikana / 
alkuvuodesta vapaa-ajan lautakunnalle. Varataan 10 
min. esittelyyn ja 15 min. kysymyksille ja keskustelul-
le. Hilpi sopii lautakunnan kanssa päivät.

* Seuraparlamentin ja Kulttuurikumppanien toimin-
nan esittely Salon kaupungin viestintäpalveluiden 
Kesä yhdessä -kiertueen (heinä-elokuu 2022) muka-
na, https://salo.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/viestin-
ta-ja-suhdetoiminta/kesakiertue/ 
* Pidetään yhteiskokous uudelleen keväällä 2022
* SM-viikolle 30.6.-3.7. (https://sm-viikko.fi/) halu-
taan välittää positiivista kaupunkikuvaa ulospäin. Ko. 
aikana olevat kulttuuri- ja liikuntatapahtumat olisi 
tärkeää saada myös SM-viikolla vieraileville helposti 
saavutettaviksi.
* Työpaja yhdessä esimerkiksi Turun yliopiston Tule-
vaisuuden tutkimuskeskuksen asiantuntijan johdolla, 
jossa hahmoteltaisiin kulttuurin ja liikunnan yhteisiä 
ja omia tulevaisuuden näkymiä pidemmällä aikajän-
teellä.
* Kulttuurikumppanien haaste Seuraparlamentille 
seuraa perästä.

5. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 18:57.
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