
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

• Kokous avattiin klo 17:07 puheenjohtajana Anne Nenonen 
(SaloJazz ry), sihteerinä Suvi Aarnio (Salon kaupunki).
• Läsnä Laura Kuisma (teatteriyhdistys Vinssi ry), Henni 
Isojunno (Halikon Musiikkiyhdistys ry), Helena Hauta-aho 
(Salon Taiteilijaseura ry), Sanna Jousi (EtnoSalo ry), Lisamaria 
Markula (Kirakan kesäteatteri ry), Jouko Tuominen (Salon 
Hermanni-Seura ry), Eikka Alatalo (Poikki Taideyhdistys 
ry) ja Terhi Alm ja Anssi Örling (Piazza Brass ry). 

2. Työ- ja toimintatapojen päivitys:

• Salon Seppä -tunnustus

Päivitetään ja yksinkertaistetaan Salon Seppä-tunnustuk-
sen toimintatapaa siten, että kukin kumppaniyhdistys miet-
tii ensin sisäisesti omaa ehdokastaan tunnuksen saajaksi. 
Kun ehdokkaat selvillä, kirjataan ylös perustelut ja avataan 
äänestys kaikille salolaisille taide- ja kulttuuriyhdistyksille. 
Ehdokasta kysytään lautakuntakokoustietojen keruun yh-
teydessä.

•  Esittäytyminen vapaa-ajan lautakunnalle 

Esittäytyminen vapaa-ajan lautakunnalle 10.3.2022 ko-
kouksessa, esittelijöinä Anne, Sanna ja Laura. Kulttuuri-
kumppanien ja salolaisen taide- ja kulttuurikentän esittelyä 
varten kerätään taustatietoja kumppaneilta etukäteen. 

•  Vuoden 2022 kokouspäivämäärät

- 23.3. Toimijoiden tilakysymykset, Piazza Brass ry
- 27.4. Kesä yhdessä -kiertue, yhteiskokous Seuraparla-
mentin kanssa + oma kokous ennen
- 1.6. Kevätkauden päätös
- Ajankohtaisia teemoja: Kulttuuritoimijoiden toimitilati-
lanne / Yhteistyön vahvistaminen - joukossa on voimaa / 
Kaupungin vapaa-ajan budjetoinnin läpivalaisu / Yleisötyö / 
Nuorten mukaan saaminen kulttuurityön jatkajiksi, yleises-
ti vapaaehtoisten mukaan innostaminen / Yhdistysten ra-
hoitusmahdollisuudet, opit ja tuskat / Viestintä / Lobbaus ja 
edunvalvonta / Luovien alojen tilanne Salossa - onko heitä? 
Taiteen ammattilaisena Salossa? / Näkökulmana kulttuuri-
hyvinvointi - uudet rahoitusmahdollisuudet? / Lapsiystäväl-
linen kunta (Unicef) / Ylhäistentie 2 kulttuurille

3. Tilannepäivitykset

• Kulttuurikumppaneiden graafinen ilme

Kaksi kiinnostunutta tekijää saanut toimeksiantobriiffin 
Suvilta ja Annelta. Luonnokset valmiit maaliskuun kokouk-
seen, huhtikuu aikaa viimeistellä, valmis materiaali käytet-
täväksi toukokuussa. Luonnospalkkiona molemmille Näk-
kärin vuosikortti (ilmainen pääsy 2 hlöä Yleisöperjantai ja 
Lasten lauantai-tapahtumiin) sekä valitulle taholle lisäksi 
300 € palkkio.

• Salon kulttuuriohjelma, tilannekatsaus

Etenemiselle hyväksyntä vapaa-ajan lautakunnassa 
27.1.2022, lisätietoja https://salo10.oncloudos.com/cgi/
DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022184-9. Alus-
tavan suunnitelman mukaan maaliskuun aikana toteutetaan 
kysely kulttuuripalveluiden käyttäjille / ei-käyttäjille. Maa-
lis-huhtikuun vaihteessa kysely taide- ja kulttuurikentän 
toimijoille, käydään kysymykset läpi vielä Kulttuurikump-
panien kanssa läpi ennen kyselyn avautumista (esimerkiksi 
tilatarpeet), toimijakyselyn tuloksia toivotaan esiteltävän 
myös vapaa-ajan lautakunnalle ajantasaisen tiedon eteen-
päin viemiseksi. Kulttuuriohjelman luonnos valmis tou-
ko-kesäkuussa

4. Seuraava kokous

• 23.3. klo 17 Piazza Brass ry:n tiloissa Astrum-keskuksella, 
karttaohjeet tulevat kokouskutsun mukana.

5. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 18:35
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