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Kulttuurikumppanit

• Itsenäinen ja riippumaton salolaisten kulttuuriyhdistysten 
yhteistyöelin, joka toimii vuorovaikutuksessa Salon kaupungin 
kulttuuripalveluiden kanssa. 

• Perustamiskokouksessa 2019 oli mukana noin 60 yhdistystä.

• Vuosittain vaihtuvat 10 jäsenyhdistystä valitaan 
yhdistysäänestyksellä aina marraskuun Kulttuurifoorumissa. 

• Kulttuurikumppanit kokoontuu kerran kuussa keskustelemaan, 
ideoimaan, jakamaan tietoa ja kokemuksia. 



Toiminnan tavoitteet

• Vahvistaa koko kaupungin kulttuuritoimintaa

• Tukea kulttuuriyhdistysten ja eri taidemuotojen kehittymistä ja 
yhteistyötä

• Ylläpitää innostusta kulttuurin harrastamiseen sekä lisätä 
kuntalaisten hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin

• Antaa kulttuurille yhteinen ääni, nostaa tärkeitä teemoja 
keskusteluun ja tarjota näkemyksiä ja tietoa päätöksenteon 
tueksi





Ideoita, aloitteita ja konkreettisia 
toimenpiteitä

• Kulttuurikumppanit tuovat kaupungin kulttuuripalveluiden ja 
päätöksenteon käyttöön kentän näkemyksiä, ideoita, aloitteita 
ja uusia toimintatapoja, mm. koronatuki yhdistyksille, 
kaupungin kulttuuripalkintojen päivitys

• Myös kulttuuripalvelut tuovat ajankohtaisia asioita 
Kulttuurikumppanien käsiteltäväksi, mm. kulttuuriohjelma ja 
kuntastrategia

• Tarkoituksena on yhdessä rakentaa Salosta entistä 
monipuolisempaa ja vahvempaa kulttuurikaupunkia



Tänä vuonna mukana ovat





Yhdistysten toiminta

★ tapahtumat ja tilaisuudet ympärivuotisesti kuten 
teatteriesitykset, konsertit, näyttelyt, festivaalit 

★ taide- ja kulttuurikasvatus, harrastustoiminta kaikenikäisille 
★ taide- ja kulttuurialan ammattilaisten työllistäminen
★ kulttuurinen vuorovaikutus ja kansainvälinen toiminta

Toiminnallaan yhdistykset 

★ edistävät osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia
★ kehittävät paikallista identiteettiä  ja alueellista elinvoimaa
★ toteuttavat omalta osaltaan lakia kuntien kulttuuritoiminnasta 

(166/2019)



Avainlukuja
● Kulttuurikumppaneiden nykyiset jäsenyhdistykset (10 kpl) tuottivat taide- 

ja kulttuuritapahtumia 281 (2019) ja 161 (2021). Toiminta tavoitti kävijöitä 
61334 (2019) ja 22045 (2021).

● Kaupungin tuki Kulttuurikumppaneissa mukana oleville yhdistyksille tänä 
vuonna 93 100 €. Kaupungin kulttuuripalveluiden määrärahat 
vertailukuntiin nähden huolestuttavalla tasolla (v. 2020).

€ / asukas Salo Kotka Rauma Mikkeli Seinäjoki Kouvola Hlinna Muu V-S

Museot, näyttelyt 19 54 30 22 16 14 38 -

Teatteri, tanssi, sirkus 1 45 18 21 29 19 27 16

Musiikki 1 27 - 23 16 8 - 12

Muu kulttuuritoiminta 6 12 15 21 21 22 25 17

https://www.kuntaliitto.fi/tietotuotteet-ja-palvelut/analyysit-ja-tietoaineistot/kustannusrakenne



Merkitys kaupungin elin- ja pitovoimaan

Kevään 2022 kulttuurikyselyyn vastanneiden (523 kpl) mielestä tärkeimpiä, omaan 
hyvinvointiin ja asumisviihtyvyyteen vaikuttavia seikkoja olivat

1. viihtyisä elinympäristö, jossa taidetta ja tapahtumia ympäri vuoden 

(92 % vastaajista)

2. taide- ja kulttuuritoimijoiden toimintaedellytysten tukeminen 

(80 % vastaajista)

3. Salon kaupungin panostus kulttuuriin (76 % vastaajista) 

“Salolla on paljon tekemistä vielä tullakseen kutsutuksi 
kulttuurikaupungiksi. Nyt on hyvä aika aloittaa. Lisää panostusta 

asukasta kohti. Arvostusta yhdistyksille, jotka luovat kulttuuria Saloon.”



Tänä vuonna kuumia aiheita

• Koronan jälkeen tavoitteena selviytymismoodista kehittämismoodiin - 
miten taiteen ja kulttuurin potentiaalia voitaisiin entistä paremmin 
hyödyntää?

• Tilat ja vuokrauskäytäntöjen yhdenmukaistaminen myös kulttuurin 
kentällä, tarvetta mm. harjoituskäyttöön

• Kaupungin panostus kulttuuriin, voidaanko puhua avustamisen sijasta 
investoinnista esimerkiksi asukkaiden hyvinvointiin ja kaupungin 
imagoon? 

Toivomme yhteistä keskustelua ja suuntaa!



Miten voimme auttaa?

• Mitä tietoa me voimme tarjota teille kulttuuriasioista 
päätettäessä? 

• Miten voimme yhdessä vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia ja 
sitä kautta kaupungin pito- ja vetovoimaa?

• Miten voisimme ylläpitää keskusteluyhteyttä luonnikkaalla 
tavalla? 

salo.fi/kulttuurikumppanit



Kiitos!
Kulttuurikumppaneiden puolesta,
 
Anne Nenonen - anenonen@yahoo.co.uk
Sanna Jousi  - etno@etnosalo.fi
Laura Kuisma -  kuismalau@gmail.com
Lisamaria Markula -  kirakankesateatteri@gmail.com


