
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

• Varapuheenjohtaja Siv avasi kokouksen klo 17:07. 

• Paikalla olivat Sanna (EtnoSalo ry), Katja (Salon 
Viihdelaulajat ry), Anne (SaloJazz ry), Marja-Leena (Kisko-
Seura ry), Helena (Salon Taiteilijaseura ry), Eikka (Poikki 
taideyhdistys ry), Henni (Halikon Musiikkiyhdistys 
ry), Mara (Pro Rantakivet ry) ja Suvi (Salon kaupunki, 
kulttuuripalvelut).

2. Palaute Kulttuurifoorumista

 • Oli hienoa, että kulttuuri esittäytyi niin laajasti. Yleisöä 
oli mukavasti paikalla ja klovni OHOn vierailu kevensi hy-
vin tilaisuutta. Rosa Meriläisen (KULTA ry) puheenvuoro 
oli asiaan paneutuvan tarmokas ja paneelikeskustelu mie-
lenkiintoinen. Vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajan avoi-
muutta kiiteltiin. Lisäksi Seuraparlamentin osallisuus toi 
keskusteluun tärkeän yhteistyönäkökulman.  

• Kulttuurifoorumissa julkistettiin vuoden 2022 Kulttuu-
rikumppanit. Vanhoina jäseninä jatkavat SaloJazz ry, Poik-
ki taideyhdistys ry, EtnoSalo ry, Halikon Musiikkiyhdistys 
ry ja Salon Taiteilijaseura ry. Uudet kumppaniyhdistykset 
ovat Piazza Brass ry, teatteriyhdistys Vinssi ry, Salon Her-
manni-Seura ry, Kirakan kesäteatteri ry ja musiikkiyhdistys 
Leticia ry. 

• Lisäksi Siv edusti Kulttuurikumppaneita Seurafoorumissa 
1.12.2021, joka painottui vahvasti liikuntaan ja yhteistyö-
hön liikuntatoimijoiden kesken yli lajirajojen. Foorumissa 
todettiin, että Seuraparlamentin ja Kulttuurikumppaneiden 
yhteistyö on hyvä askel eteenpäin. 

3. Kaupungin kulttuuripalkinnot

• Ohjeistus https://salo.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/vies-
tinta-ja-suhdetoiminta/palkitseminen/ 

• Päivitetyn käytännön mukaan Kulttuurikumppanit kuu-
lee paikallisia yhdistyksiä palkittavista. Kysely järjestettiin 
verkossa 24.11.-3.12. klo 14 asti. 12 yhdistystä jätti ehdo-
tukset kulttuuripalkittavista määräaikaan mennessä, kaksi 
määräajan jälkeen. Myöhästyneitä ehdotuksia ei otettu 
käsittelyyn, mutta ne toimitettiin tiedoksi Kulttuurikump-
paneille. 

• Keskusteltiin palkinto-ohjeistuksesta. Kansainvälisen me-
nestyksen kohdalle voitaisiin lisätä kilpailun lisäksi myös 
Salolle tuleva mainehyöty, jota voidaan mitata eri tavoin 
(esim. mediaosumat tms). Lisäksi nostettiin esiin istuvien 
Kulttuurikumppanien palkitseminen, mikäli ovat esimer-
kiksi kuluneen vuoden aikana tehneet jotain perustoimin-
nasta poikkeavaa ja erityistä huomiota ansaitsevaa. Tul-
tiin kuitenkin siihen lopputulokseen, että on hyvän tavan 
mukaista jättää istuvat Kulttuurikumppanit palkitsematta. 
Mahdolliset muutokset ohjeistukseen tulee hyväksyttää 
vuotuisessa kulttuurifoorumissa ja sen jälkeen kaupungin 
viestintäpalveluiden kautta kaupunginhallituksessa. 

• Yhdistysten jättämien ehdotusten perusteella Kulttuuri-
kumppanit valitsi ehdokkaat kolmeen kategoriaan (kult-
tuuripalkinto, kulttuuritekopalkinto ja nuori salolainen 
kulttuurintekijä), kansainväliseen menestykseen ei tänä 
vuonna tule palkintoehdokasta. Suvi laatii koosteen Kult-
tuurikumppanien valinnoista ja perusteluista ja toimittaa 
ne eteenpäin päätöstä varten kaupungin viestintäpalveluil-
le.  

4. Muut asiat

• Kulttuurikumppaneista poisjäävät yhdistykset (Salon 
Viihdelaulajat ry, Kisko-Seura ry, Lasten Laulukaupunki ry 
ja Pro Rantakivet ry) kiittivät Kulttuurikumppaneita ja toi-
sin päin, Kulttuurikumppanit kiitti yhdistyksiä yhteistyöstä .

5. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 18:33.

KULTTUURIKUMPPANIT 9/2021
Paikka: Bizarre, Helsingintie 2, 24100 Salo
Aika: tiistaina 7.12.2021 klo 17 – 18:30

Kulttuurifoorumin paneelikeskustelua  johdatti 
Kulttuurikumppanien pj. Mia Kuisma (Salon Teatteri ry), 
panelisteina vapaa-ajan lautakunnan pj. Piia Keto-Oja, 
vapaa-aikajohtaja Hilpi Tanska, Seuraparlamentin Risto 
Gustafsson ja pääsihteeri Rosa Meriläinen
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