
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Kokous avattiin klo 17:05, paikkana Salon kaupungintalo,  
Tehdaskatu 2. 

Läsnä Anne (SaloJazz ry), Jouko (Hermanni-Seura ry), Laura 
(teatteriyhdistys Vinssi ry), Mikko (Halikon Musiikkiyhdistys 
ry), Helena (Salon Taiteilijaseura ry), Lisamaria ja Mika (Ki-
rakan kesäteatteri ry), Terhi (Piazza Brass ry) ja Suvi & Sini 
(Salon kaupunki, kulttuuripalvelut). Mikko ja Lisamaria osal-
listuivat kokoukseen etänä.

2.Puhujavieras: 
Taina Laitinen, Taiteen edistämiskeskus

Taiteen edistämiskeskuksen kuntien kulttuuritoiminnan 
asiantuntijapalvelut auttavat kuntia kulttuurin ja taiteen edis-
tämisen lakisääteisissä tehtävissä ja huolehtivat, että kun-
nassa on riittävät edellytykset ammattimaiselle taiteelliselle 
työskentelylle. Samalla edistetään taiteen ja kulttuurin yh-
denvertaista ja monipuolista saatavuutta.

Taiken kuntailtapäivät on uusi etätapahtumien sarja, jossa 
tartutaan kiinnostaviin teemoihin kunnan kulttuuritoiminnan 
ja taiteen alalta. Käytännönläheisiin esimerkkeihin tutustu-
taan keskustellen. Seuraavana vuorossa Alkaako kulttuurin 
uusi aika kunnissa? tiistaina 27.9. kello 14.00 - 15.30.

Lisätietoja palveluista ja tapahtumista: https://www.taike.fi/
fi/kuntapalvelut sekä yleisesti https://www.taike.fi/fi/etusivu. 

3. Tilakysymykset

Keskusteltiin edelleen tiloihin liittyvistä haasteista, niiden 
käyttöönsaamisesta, varauksesta ja epävarmuudesta. Yksi 
edennyt asia on teatterikentän yhteispuvustamo, joka saa-
daan sijoitettua Ylhäistentie 2:een. 

Lisäksi vapaa-aikajohtajan toimesta on esitetty säännöllisesti 
kokoontuvaa yhteistyöryhmää tiedon ja tarpeiden ajantasai-
seen jakamiseen liittyen, mukana kaupunkikehityksen, tilapal-
veluiden että vapaa-aikapalveluiden henkilökuntaa. Pidetään 
Kulttuurikumppanit ajan tasalla ja edistetään asiaa niin kuin 
pystytään. 

4. Muut asiat

Kulttuurikysely taide- ja kulttuurikentän toimijoille tuotti 
vastauksia 36 kappaletta. Tuloksia käydään vielä läpi.

Kulttuurikumppanien uutiskirje. Monet Kulttuurikumppa-
nien kokousaiheista koskettavat myös laajempaa joukkoa. 
Päätettiin ottaa tavaksi Kulttuurikumppanien uutiskirje, jon-
ka toteuttaminen on vuorotellen jokaisen jäsenyhdistyksen 
vastuulla. Ensimmäisen uutiskirjeen teema kuluvan vuoden 
koonti, sovitaan toimituspalaveri erikseen.

Kulttuurifoorumi torstaina 24.11. kulttuuritila Näkkärissä, 
aiheeksi monialainen yhteistyö ja  uusien urien avaaminen. 
Foorumin alustuspuheenvuorot järjestetään yhdessä Seura-
parlamentin kanssa. Kulttuurikumppaneiden puhujaehdok-
kaat Sorin sirkus / Taina Kopra ja Taiteen edistämiskeskus 
/ Annika Dahlsten tai Taidekahvit -verkosto / Sanna Meska. 
Kulttuurifoorumia ennen tulee yhdistysten ilmoittautua eh-
dokkaaksi Kulttuurikumppanit-kaudelle ja järjestää äänestys, 
tulokset julkistetaan foorumissa.

Seuraava kokous, paikka ja pvm + teema / vieraat
• 14.9. kulttuurituottajien toimisto, Ylhäistentie 2 > vie-

raaksi Taidekahvit -verkosto Turusta
• 2.10. klo 17 Taidelainaamo, Tehdaskatu 18 > vieraana va-

paa-aikajohtaja Antti Mattila
• 9.11. klo 17, teemana tuleva Kulttuurifoorumi, gaala > 

yhteiskokous Seuraparlamentin kanssa sekä yhteisgaalan 
tilannekatsaus

• 24.11. klo 18 Kulttuurifoorumi, kulttuuritila Näkkäri, Yl-
häistentie 2

• 14.12. klo 17 Kulttuurikumppanien pikkujoulut

Sunnuntain ohjelmallisilla toreilla kaivataan vessoja käyttöön, 
asiasta kannattaa vinkata viherpuolelle. 

5. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi kello 19:00.
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