
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

• Kokous avattiin klo 17:30, puheenjohtajana vapaa-
aikajohtaja Hilpi Tanska, sihteerinä kulttuurituottaja Suvi 
Aarnio

• Läsnä Eikka Alatalo ja Iiro Heikkilä (Poikki taideyhdistys 
ry), Helena Hauta-aho (Salon Taiteilijaseura ry), Jouko 
Tuominen ja Martti Halme (Salon Hermanni-Seura 
ry), Liisa Käiväräinen (EtnoSalo ry), Mikko Ilomäki 
(Halikon Musiikkiyhdistys ry), Lisamaria Markula 
(Kirakan kesäteatteri ry), Laura Kuisma (Teatteriyhdistys 
Vinssi ry), Anne Nenonen (SaloJazz ry), Niilo Turunen 
(Musiikkiyhdistys Leticia ry) ja Terhi Alm (Piazza Brass ry) 
sekä kulttuurituottaja Sini Lundgrén (Salon kaupunki). 

2. Kulttuurikumppanien 2022 kokoonpanon 
vahvistaminen

• Uusien ja vanhojen jäsenten lyhyt esittäytyminen

Poikki taideyhdistys: Eikka Alatalo, varalla Iiro Heikkilä. 
Kulttuurikumppaneissa jatkava yhdistys järjestää Salossa 
ja laajemminkin sirkustoimintaa, esityksiä ja työpajoja sekä 
kesäisin Salo Circus Festivalin. 

Salon Taiteilijaseura ry: Helena Hauta-aho, varalla Hilkka 
Laakkonen. Jatkava yhdistys on ammattitaiteilijoiden jär-
jestö, joka taidelainaamo- ja näyttelytoiminnan lisäksi vie 
taidetta laitoksiin (koulut, hoivakodit yms.). 

Salon Hermanni-Seura ry: Jouko Tuominen, varalla Martti 
Halme. Yhdistys aloittaa uutena Kulttuurikumppaneissa ja 
vaikka ei ole ensisijaisesti tunnettu kulttuuritoiminnasta, 
on taustavoimana monissa eri kaupunki- ja kulttuuritapah-
tumissa. 

EtnoSalo ry: Sanna Jousi, varalla Liisa Käiväräinen. Jatka-
va yhdistys tunnetaan monikulttuurisen toiminnan lisäksi 
vuosittaisesta ja yhteisöllisestä Taiteiden Yästä, joka järjes-
tetään taas 1.9.2022. 

Halikon Musiikkiyhdistys ry: Henni Isojunno, varala Mikko 
Ilomäki. Jatkavan yhdistyksen toiminnan pääosassa on las-
ten ja nuorten matalan kynnyksen musiikkiopetustoiminta. 

Kirakan kesäteatteri ry: Lisamaria Markula, varalla Mika 
Virtanen. Uusi yhdistys tuottaa vuosittain kesäteatteripro-
duktion Perniön Ylönkylässä, ensi kesänä vuorossa Röllien 
Lakikirja -kantesitys. 

Teatteriyhdistys Vinssi ry: Laura Kuisma, varalla Ritva Suo-
minen. Uudelleen Kulttuurikumppaneihin valittu yhdistys 
tuottaa kesäteatteriproduktioita kolmella näyttämöllä 
(Mustio, Mathildedal ja Rikalanmäki), syksyllä päänäyttä-
möllä iso Valonpisaroita-musikaali. 

SaloJazz ry:  Anne Nenonen, varalla Marko Heikura. Vii-
meistä vuotta Kulttuurikumppaneissa jatkava yhdistys 
tuottaa jazzkonsertteja ympärivuotisesti, kevään keikkaka-
lenteri julkaisua varten valmis. 

Musiikkiyhdistys Leticia ry: Niilo Turunen, varalla Sanna 
Sundberg. Uusi yhdistys musiikkikasvattaa salolaisia lapsia 
ja nuoria erilaisissa kuorokokoonpanoissa. 

Piazza Brass ry: Terhi Alm, varalla Anssi Örling. Kulttuuri-
kumppaneissa uusi yhdistys polveutuu Salon VPK:n soit-
tokunnasta ja joukossa mukana pitkän linjan kulttuurite-
kijöitä. 

Salon kaupunki, kulttuuripalvelut: Suvi Aarnio, Sini Lund-
grén ja Hilpi Tanska. Sini aloitti lastenkulttuurin tuottajana 
syksyllä 2019 ja vastaa erityisesti kulttuurikasvatussuun-
nitelma Nappulan koordinaatiosta sekä lasten ja nuorten 
harrastustoiminnan kehittämisestä. Suvi aloitti kesällä 2019 
kulttuurituottajana ja vastaa mm. avustuksiin ja sopimuk-
siin liittyvästä valmisteluista, taiteilijoiden toimintaedelly-
tysten kehittämisestä, yhteistyöstä Kulttuurikumppanien 
kanssa sekä yhteisesti Sinin kanssa kulttuurihyvinvointiin 
liittyvästä työstä. Vapaa-aikajohtaja Hilpi on siirtymässä 
vapaa-aikajohtajan tehtävästä kaupungin hyvinvointikoor-
dinaattoriksi. Uuden tehtävän keskiössä mm. hyvinvointi-
tiedon kerääminen, osallisuuden lisääminen (ml. osallistu-
va budjetointi) ja kuntalaisten kuuleminen, ja tässä työssä 
Kulttuurikumppanit tulee olemaan yksi tärkeä tietokanava.

3. Kulttuurikumppanien puheenjohtajan, 
varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta

• Puheenjohtajaksi valittiin Anne Nenonen (SaloJazz ry), 
varapuheenjohtajaksi Jouko Tuominen (Salon Herman-
ni-Seura ry) ja sihteeriksi Suvi Aarnio (Salon kaupunki, 
kulttuuripalvelut). 
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4. Kertaus Kulttuurikumppanien ideasta ja 
tehtävästä 

• Vuonna 2019 perustettu Kulttuurikumppanit on itse-
näinen ja riippumaton salolaisten kulttuuriyhdistysten 
yhteistyöelin, joka toimii vuorovaikutuksessa Salon kau-
pungin kulttuuripalveluiden kanssa. Toiminnan tavoitteena 
on vahvistaa koko kaupungin kulttuuritoimintaa tukemalla 
kulttuuriyhdistysten ja eri taidemuotojen kehittymistä ja 
yhteistyötä, ylläpitää innostusta kulttuurin harrastamiseen 
sekä lisätä kuntalaisten hyvinvointia taiteen ja kulttuurin 
keinoin.

• Kulttuurikumppaneiden säännöt, aiemmat muistiot ja 
muut lisätiedot ovat luettavissa sivuilta www.salo.fi/kult-
tuurikumppanit 

5.Toimintavuosi 2022

• Kulttuurikumppanien vuosikello 2022 

Vakiintuneita tapahtumia ovat helmi-maaliskuussa Salon 
Seppä -tunnustus, marraskuussa Kulttuurifoorumi ja joulu-
kuussa kaupungin kulttuuripalkintojen ehdokkaiden esitys. 
Maaliskuulle suunniteltua kulttuurigaalaa ei ole vielä päästy 
järjestämään. Lisätään vuosikelloon yhteiskokoukset Seu-
raparlamentin kanssa.

• Kokouskäytäntöjen päivittäminen

Vieraillaan mahdollisuuksien mukaan eri toimijoiden tilois-
sa, valitaan kokouksille teemat ja kerätään tarpeeksi ajoissa 
asiat listalle, hyödynnetään whatsapp-ryhmää ideointiin ja 
vapaaseen keskusteluun.

 
 
 
 
 
 

• Kaupungin ajankohtaiset kuulumiset

Kaupunkistrategian ja siihen liittyvän hyvinvointisuunni-
telman (ml. kulttuurihyvinvointi) päivitys on vielä kesken, 
Kulttuurikumppaneita tullaan kuulemaan. Kulttuuriohjel-
man työstäminen on aloitettu, Kulttuurikumppanit terve-
tulleita mukaan, Suvi toimittaa vanhat strategiat muistion 
liitteenä. Vapaa-ajan lautakunnalle esittäytyminen sovittava 
sivistyspalveluiden johtaja Pia Stoorin kanssa. 

•  Muita kuulumisia ja kiinnostavia aiheita

Kulttuurivaihto liittyy Salon kaupungin kansainvälisten 
asioiden päällikön (Terhikki Lehtonen) työnkuvaan, nykyi-
sellään kansainvälistä taide- ja kulttuurivaihtoa kaupungin 
toimesta esim. ystävyyskaupunkien kanssa ei juurikaan ole. 
EtnoSalo ry on aloittamassa kulttuurivaihtoprojektia Be-
niniin.  

Salo on valittu mukaan Unicefin Lapsiystävällinen kunta 
-ohjelmaan, mutta paikallistyöryhmässä kulttuuri ei toistai-
seksi ole mukana. On kuitenkin muistettava, että lapsiys-
tävällisyys on yksi tärkeä kuntien pito- ja vetovoimatekijä. 

Ei ole varaa unohtaa Salon kaupungin pientä panostusta 
kulttuuriin per asukas. Korona-aika on vaikeuttanut tilan-
netta entisestään, vuoden 2021 lisämääräraha yhdistysten 
tukemiseen Kulttuurikumppanien ansiota. On viestittävä, 
että rahoitus kulttuurille ei ole vain tuki vaan sijoitus. 

6. Seuraava kokous

• Seuraava kokous 24.2. klo 17-18:30. Jos voidaan olla lähi-
nä, ehdotuksena Piazza Brassin harjoitustilat tai mahdolli-
suuksien mukaan Veturitalli, jossa samana iltana SaloJazzin 
konsertti.

7. Kokouksen päättäminen

• Kokous päätettiin klo 19:15. 
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