
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Kokous avattiin klo 17:11, paikka Teatteri Provinssi, Saloran-
katu 5-7. 

Läsnä Anne (SaloJazz ry), Jouko (Hermanni-Seura ry), Laura 
(teatteriyhdistys Vinssi ry), Henni (Halikon Musiikkiyhdistys 
ry), Helena (Salon Taiteilijaseura ry), Lisamaria (Kirakan ke-
säteatteri ry), Eikka (Poikki taideyhdistys ry), Terhi (Piazza 
Brass ry) ja Suvi & Sini (Salon kaupunki, kulttuuripalvelut) 
ja Sofia Martyugova (Salon kaupunki, vapaa-aikalautakunta).

2. Yhteistyö vapaan-ajan lautakunnan kanssa

Kulttuurikumppanit kävivät esittäytymässä vapaa-ajan lau-
takunnalle 19.5.2022. Vastavuoroisesti Kulttuurikumppanit 
kutsuivat lautakunnan jäsenet vierailulle omaan kokoukseen-
sa, paikalla oli Sofia Martyugov. 

Keskusteltiin yleisesti lautakunnan jäsenten perehdyttämi-
sestä taide- ja kulttuurikentän toimintaan, ajankohtaisista 
haasteista kuten esimerkiksi kaupungin tilojen käyttö sekä 
määrärahat sekä siitä miten Kulttuurikumppanien toiminnan 
järjestäytyminen esimerkiksi vuosiohjelman, ennalta sovittu-
jen kärkiteemojen ja kokousaikataulujen myötä edesauttaa 
myös tiedostusta ulospäin. 

3. Tila-asiat

Ylhäistentie 2 pyritään saamaan lisää tilaa kulttuurin käyt-
töön, sillä erilaisia tarpeita tilojen käytölle on paljon. 

Tilatarpeita selvitetään edelleen taide- ja kulttuurikentän 
toimijoille suunnatun ja kulttuuriohjelmaan liittyvän kyselyn 
myötä sekä osana hyvinvointikoordinaattori Hilpi Tanskan ti-
lojen käyttöön liittyvää työtä.

4. Muut asiat

Kulttuurifoorumi torstaina 24.11. kulttuuritila Näkkärissä, 
ehdotetaan puhujavieraita hyvissä ajoin whatsappissa.

Sofia työskentelee HelppoSalo-hankkeessa, joka Työ- ja elin-
keinoministeriön (TEM) ja Salon kaupungin rahoittama 
maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehit-
tämishanke. Sofialle voi vinkata kaikesta kulttuuritoimin-
nasta, joka sopii hankkeen kohderyhmälle. (https://salo.fi/
tyo-ja-yrittajyys/kilpailukyvyn-kehittaminen/helpposalo-han-
ke/).

Seuraavat kokoukset
- 17.8. klo 17, teemana rahoitus & kuntien kulttuuritoiminta, 
vieraana Taiteen edistämiskeskuksen kunta-asiantuntijat
- 14.9. klo 17, teemana verkostot ja vaikuttaminen, vieraak-
si pyydetään Taidekahvit-verkoston edustaja, esimerkiksi pj 
Sanna Meska
- 12.10. klo 17 
- 9.11. klo 17, teemana tuleva Kulttuurifoorumi
- 24.11. klo 18 Kulttuurifoorumi
- 14.12. klo 17 Kulttuurikumppanien pikkujoulut

SM-viikot ja Seuraparlamentin haaste 
- la 2.7. klo 14 treffit Urheilupuiston juoksusuoralla, haastee-
na puistogolf
- vahvistetaan whatsappissa, ketkä mukana

5. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 19:25.

Vuoden 2022 Salon Seppä julkistettiin kesän ensimmäisen ilta-
torin yhteydessä 9.6.2022. Onnittelut valo- ja tilasuunnittelija, 

valotaiteilija Timo A. Aalto!

Muistio 14.6.2022


