
1. Kokouksen avaus 

• Varapuheenjohtaja Siv avasi kokouksen 17:06. 

2. Kuulumiskierros

 • Anne / SaloJazz: Festarit saatiin onnistuneesti jär-
jestettyä. Bio-Jännä toimi tilana hyvin ja sai kiitos ylei-
söltä. Loppuvuonna vielä 2 konserttia 27.11 Turku Jazz 
Orchestra Näkkärissä ja joulukuussa Matildassa. 

• Hilkka / Taiteilijaseura: Toiminta näyttää ehkä ulkoi-
sesti hiljaiselta, mutta paljon tapahtuu. Teijolla käynnistyy 
seuran vuosinäyttely ja lisäksi haetaan jatkorahoitusta Tai-
de tulee luo -projektille.  

• Suvi / Kulttuuripalvelut: Työ pääasiassa Kulttuuri-
kumppanien tehtäviä kuten kulttuurifoorumi ja uusien jä-
senyhdistysten vaalit. Kulttuuriohjelmatyö käynnistymässä. 
Sini valtakunnallisilla lastenkulttuuripäivillä Lahdessa.

• Sanna / EtnoSalo: Taiteiden Yä paketoitu ja ensi vuo-
den suunnittelu jo käynnissä. Kulttuurivaihto Beniniin 
suunnitteilla, ajatuksena mm. näyttelyitä, artistivaihtoa Sa-
loon, muita kaupunkeja poissulkematta. 

• Katja / Salon Viihdelaulajat: 16.12. joulukonsertti 
Moisio Steel Bandin kanssa tulossa, lisäksi vielä 3 keikkaa 
vielä loppuvuodesta. 

• Mara / Pro Rantakivet: Villin näyttelyissä ja tapahtu-
missa, ml. Runokahvila on ollut hyvin yleisöä. Joulumyyjäi-
set yksipäiväiset 19.12.2021.  

• Marja-Leena / Kisko-Seura: itsenäisyyspäivän järjes-
tely yhdessä seurakunnan ja kaupungin kanssa työn alla, 
Kivimakasiinin joulumyyjäiset tiedossa myös. Kesäksi suun-
niteltu kesänäyttelyitä sekä Sydänkesän sävelet -konsert-
teja, jotka palaavat tauon jälkeen. Haettu myös rahoitusta 
kotiseutumuseon ylläpitämiseen ja vanhojen valokuvien 
digitoimiseen. 

• Helinä / Halikon musiikkiyhdistys: Syksyllä käynnis-
tyi toiminta lupaavasti, lokakuussa järjestettiin vihdoinkin 
Rossinin Petite messe solennelle -konsertti, joka tavoit-
ti hyvin yleisön. Tulossa vielä 13.12. Lucia-juhla ja Halikon 
joulu 18.12. Halikon kirkossa. 

• Siv / Lasten Laulukaupunki: Koronasta riippumatta, 
kaikki on saatu järjestettyä, ml. ohjelmalliset sunnuntaitorit 
ja Lasten laulukaupunkifestivaali. Barokkikonsertti Prinses-
sa ja sikopaimen järjestettiin 30.10. Kivassa. Marraskuun 
alussa hyödynnettiin tyhjillään olevaa Linjuria käsityölais-
markkinoihin. Hyvänmielen tori ja joulunavajaiset ovat 
ulkotapahtumia, ja toteutuvat joka tapauksessa. Salkkunan 
synttärit siirrettiin, koska pitkän tauon jälkeen haluttiin 
tarjota lapsille livekulttuurikokemus. Synttäritapahtuma 
siirrettiin 7.12. Pertteliin Inkereen koululle, esiintymässä 
kulttuuriosuuskunta Uulu.  

• Myös Salon taidemuseo Veturitallin uusi inten-
dentti Minna Nyqvist oli paikalla ja esittäytyi. Hän on 
aloittanut tehtävässä 1.10. ja tekee marraskuulle asti työtä 
yhdessä Pirjo Juuselan kanssa ennen hänen eläköitymistä. 
Minna on lähtöisin Muurlasta, ja opiskellut taidehistoriaa 
Turun yliopistossa ja nykytaiteen kuratointia Aalto-yli-
opistossa. Työnkuvaan sisältyy näyttelyt ja kokoelmat, sekä 
viestintä ja yleisötyö. Myös saavutettavuus tärkeää, koska 
työtä tehdään yleisölle. Keskusteltiin myös Veturitallista 
konserttitilana, ja toivotaan, että niitä voidaan siellä jossain 
vaiheessa taas järjestää. 

• Lisäksi keskusteltiin siitä, miten tarpeellista on tehdä ylei-
sötyötä kaikilla eri taiteenaloilla.  Anne nosti esiin konsep-
tit kuten Jazz for Dummies. Mara nosti esiin myös Kulttuu-
rikumppanien vuosikellon, joka olisi hyvä saada verkkoon 
tms. julki, jotta sieltä voi helposti esitellä toimintaa myös 
ulkopuolisille.

3. Ajankohtaiset asiat

• Kaupungin kulttuuripalkinnot, https://salo.fi/kaupun-
ki-ja-paatoksenteko/viestinta-ja-suhdetoiminta/palkitsemi-
nen/. Avataan ehdokaskysely Kulttuurifoorumissa 24.11. 
Äänestys 24.11. ja loppuu 3.12. klo 14. Suvi toimittaa eh-
dokkaat ennakkoon kumppaneille tutustuttavaksi ja pide-
tään vielä yksi kokous ennen vuodenvaihdetta, jolloin eh-
dokasasettelusta päätetään. 

• Kulttuurigaala 2022. Kyselyitä on jo tullut ja osalla lippu 
odottaa vielä käyttöä. Päätettiin jättää tilaisuuden suunnit-
telu ja järjestelyt seuraavalle Kulttuurikumppanit-kokoon-
panolle.
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• Kulttuurifoorumi ja kumppanivaalit, tilannepäivitys. Siv 
menee Kulttuurikumppanien edustajana Seuraparlamen-
tin Seurafoorumiin 1.12.2021. 12 tahoa äänestänyt uusia 
kumppaneita toistaiseksi. Ennakkoäänestys päättyy 22.11. 
mutta myös paikan päällä foorumissa voi äänestää. Tilai-
suus alkaa kahvilla klo 17:30, virallinen ohjelma 18. 

4. Seuraava kokous

•  pidetään tiistaina 7.12. klo 17, paikka Bizarre.

5. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 18:36.

Marraskuussa vietettiin kulttuurihyvinvoinnin teemakuukautta Salossa. Salon Taiteilijaseura ry on 
tehnyt pitkäjänteisesti työtä salolaisten yhteisöjen parisssa Taide tulee luo -hankkeen myötä. Työstä 
koottu näyttely on kiertänyt eri puolilla Saloa ja myös Turussa, viimeisimpänä kaupunkiolohuone 
Ihme ja Kummassa ja Salon kaupungintalolla. Näyttelyyn liittyi taiteilijoiden Riemer Kingma ja Andrea 
Vannucchi ohjaamataidetyöpajoja, joista ensimmäinen Ihme ja Kummassa oli avoin kaikille. Toiseen 
Kulttuurikumppanit kutsuivat mukaan Salon Seuraparlamentin. 


