
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Kokous avattiin klo 17:05, puheenjohtajana Anne (SaloJazz 
ry), sihteerinä Suvi (Salon kaupunki).

Läsnä Laura (teatteriyhdistys Vinssi ry), Mikko (Halikon 
Musiikkiyhdistys ry), (Salon Taiteilijaseura ry), Sanna 
(EtnoSalo ry), Lisamaria (Kirakan kesäteatteri ry), Eikka 
(Poikki taideyhdistys ry) sekä Terhi ja Anssi (Piazza Brass 
ry) ja Sini (Salon kaupunki, kulttuuripalvelut). 

2. Yhdistysten tilatarpeet

Kaupunginhallitus 20.01.2020 § 11 on päivittänyt yhdistys-
ten tukemisen periaatteet. Tilojen tukemisen osalta maini-
taan seuraavasti: 

Tilojen vuokraaminen: Kaupunki voi vuokrata yhdistykselle 
omistamansa tilan tai alueen toistaiseksi voimassa olevalla tai 
määräaikaisella vuokrasopimuksella. Tilasta peritään vuokra, 
joka vastaa suuruudeltaan sisäistä vuokraa. Maa-alueen vuok-
ra määräytyy alueelle hyväksytyn hintatason mukaan. Hallinto-
säännön mukaista ratkaisuvaltaa käyttävä toimielin tai viran-
haltija edustaa kaupunkia vuokranantajana ja päättää tilan 
vuokraamisesta yhdistykselle. Toimiala / palvelualue maksaa 
vuokratusta tilasta sisäisen vuokran tilapalveluille ja saa yhdis-
tykseltä vuokratulon. 

Vuorojakoperiaatteella luovutettavat tilat: Kaupungin tilat ovat 
ensisijaisesti asianomaisen toimialan / palvelualueen omassa 
käytössä. Tiloja voidaan luovuttaa yhdistyksille vuorojakoperi-
aatteella. Ensisijainen oikeus vuoroon on toimialan omaa toi-
mintaa tukevilla yhdistyksillä. Toissijaisesti tiloja voidaan antaa 
muidenkin yhdistysten käyttöön. Vuorojakoperiaatteella ei luo-
vuteta tiloja sellaiseen toimintaan, joka ei tue kaupungin ta-
voitteita ja toimintaa. Tilat ovat maksuttomia yli 19-vuotiaiden 
liikuntatilojen käyttöä lukuun ottamatta. Tilojen luovuttamisesta 
ja maksusta / maksuttomuudesta päättää näiden periaattei-
den mukaisesti ja harkintansa perusteella hallintosäännössä 
määritetty toimielin tai viranhaltija.

Tilavuokran yhdistyksille aiheuttamat kustannukset otetaan 
harkinnan mukaan huomioon avustusten määrittelyssä kunkin 
vuoden budjetissa.

Kaupunki on kartoittanut viimeksi vuonna 2020 yhdistyk-
sen käytössä olevia tiloja, niiden vuokrausperiaatteita sekä 
kuullut yhdistysten mielipiteitä. Asiaa on käsitelty kaupun-
ginhallituksen kokouksessa 22.06.2020 §277,  

https://salo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=-
meetingitem&id=20204373-14. Esitettyä toimintatapaa ei 
ole otettu kuitenkaan käyttöön. 

Toistaiseksi voimassa oleva toimintatapa on kaupunginval-
tuuston 17.10.2011 § 115 päätös, jonka mukaisesti kau-
pungin tilat voidaan vuokrata yhdistyksen yksinomaiseen 
käyttöön sisäisen vuokran suuruisella vuokralla ja maa-
alue käyvällä vuokralla.

Yhdistyksillä erilaisia tilatarpeita, esimerkiksi säännölliseen 
harjoitteluun, arkistointiin ja varastointiin niin lyhyt- kuin 
pitkäaikaiseen käyttöön. 

Selvitetään mahdollisuutta hyödyntää Ylhäistentiellä ole-
vien tyhjien tilojen käyttöönottoa myös kulttuuriyhdis-
tysten käyttöön. Salon kansalaisopiston hallinnoimat Kult-
tuuritila Näkkäri sekä Teatteriluokka ovat jo varattavissa 
kansalaisopiston toimistolta. 

3. Tulevat kokoukset ja asiat

Seuraparlamentin ja Kulttuurikumppanien 27.4. pidettä-
vän kokouksen paikkaa ei ole päätetty, Terhi Sinnelä varaa 
paikan ja ilmoittaa Kulttuurikumppaneille. Ennen yhteisko-
kousta käydään läpi Kulttuurikumppaneiden kesken käyn-
nissä olevan kulttuurikyselyn tuloksia, yhteiskokouksen 
asialistalle viedään Mun juttu – harrastamisen malli (toi-
minnan suunnittelu, laatu, kysynnän ja tarpeen sekä re-
surssien kohtaaminen) sekä mahdollinen harrastuspankki 
ja mahdollinen osallistuminen Kesä yhdessä -kiertueelle ja 
yhteinen gaala alkuvuodesta 2023.  

Vapaa-ajan lautakunnalle esittäytyminen 19.5.2022

Kesäkuun kokouksessa aiheena budjetin ja kaupungin toi-
minnan läpivalaisu.  

4. Salon kulttuuriohjelma, tilannepäivitys

Vasemmistoliiton valtuustoaloite kulttuuristrategiatyön 
aloittamisesta sekä kulttuuriavustusmäärärahojen nosta-
misesta, https://salo10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.
PHP?page=meetingitem&id=2022208-9 

Salon kulttuuriohjelmatyö käynnistynyt ja asiaa käsitelty 
Vapaa-ajan lautakunnan kokouksessa 27.01.2022 § 9, 
https://salo10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?pa-
ge=meetingitem&id=2022184-9 
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5. Salon Seppä 2022

Salon Seppä -ehdokkaita kartoitettiin Kulttuurikumppa-
neiden kesken sisäisesti, mutta jatketaan työtä vielä. Kun 
lopulliset ehdokkaat selvillä, Kulttuurikumppanien jäsenet 
varmistavat ehdokkailta suostumuksen ehdokkuuteen, 
sekä laativat kuvallisen esittelyn perusteluineen. Uusia eh-
dokkaita voi ehdottaa whatsappissa vielä 31.3. saakka.

6. Vuoden ulostulot

Sirretään seuraavaan kokoukseen

7. Graafisen ilmeen ehdotukset

Ei saatu valmiita ehdotuksia kokoukseen tuotavaksi.

8. Muut asiat, tiedoksi

Osallistuva budjetointi:, https://salo.fi/kaupunki-ja-paatok-
senteko/asiointi-ja-osallisuus/osallisuus/osallistuva-budje-
tointi/

Kaupunginjohtajan haku on avautunut 22.3. Kaupunginhalli-
tus haastattelee ehdokkaat maanantaina 2.5. päivällä. Myös 
kaupunginvaltuusto haastattelee Salon kaupunginjohtajan 
haun viimeiseen vaiheeseen edenneet ehdokkaat samana 
päivänä klo 18 alkaen. Samassa tilaisuudessa ehdokkaille 
esitetään kuntalaisten lähettämiä kysymyksiä. Tilaisuutta 
on mahdollisuus seurata verkossa Salon kaupungin YouTu-
be-kanavalla. Kuntalaiset, entä kulttuurikumppanit? voivat 
lähettää ehdokkaille kaupunginjohtajan viranhoitoon liitty-
viä kysymyksiä 25.4. mennessä joko sähköpostitse (viestin-
ta@salo.fi) tai postitse Salon kaupunki, PL 77, 24101 Salo

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous on 27.4. yhdessä Seuraparlamentin kans-
sa, lisätietoja seuraa Terhi Sinnelältä.

10. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin 19:05

Maaliskuu on vuosittainen lastenkulttuurin teemakuukausi, jol-
loin lapsille, nuorille ja perheille suunnattua kulttuuritarjontaa 
nostetaan esiin monin eri tavoin. Kuvassa konsertoi paikallisis-
ta musiikin monilahjakkuuksista koostuva lastenmusiikkiyhtye  

Mallan matkassa.


