
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Kokous avattiin klo 16:35.

Läsnä olivat Liisa Käiväräinen (EtnoSalo ry), Mikko Ilomäki 
(Halikon Musiikkiyhdistys ry), Lisamaria Markula (Kirakan 
kesäteatteri ry), Terhi Alm (Piazza Brass ry), Eikka Alatalo 
(Poikki taideyhdistys ry), Anne Nenonen (SaloJazz ry), 
Martti Halme (Salon Hermanni-Seura ry), Helena Hauta-
aho (Salon taiteilijaseura ry), Laura Kuisma (Teatteriyhdistys 
Vinssi ry) sekä Suvi Aarnio ja Sini Lundgrén (Salon kaupunki, 
kulttuuripalvelut). 

2. Salon Seppä 2022

Salon Seppä 2022 -ehdokkaiksi valittiin Veli-Matti Hentto-
nen, Sampsa Sarparanta, Marko Heikura, Janne Kuusinen, 
Sanna Jousi ja Timo A. Aalto. Kulttuurikumppanit on yh-
teydessä kuhunkin ehdokkaaseen, kysyy suostumuksen ja 
valmistelee esittelytekstin (200 merkkiä) ja kuvan, DL 5.5. 
Suvi päättää äänestysajan, jolloin yhdistykset voivat äänes-
tää omaa ehdokastaan. 

3. Kuntastrategian päivitys

https://salo10.oncloudos.com/kokous/2022221-16.PDF 

Aikataulu:  Valmistelutyötä esitetään jatkettavaksi siten, 
että sidosryhmille järjestetään osallistavia tilaisuuksia alus-
tavasti viikkojen 18-20 aikana. Strategiatyö etenee luon-
noksesta lausunto- ja kommenttikierrokselle ja edelleen 
toimielinkäsittelyyn syksyn aikana. Tavoitteena on, että 
uudistettu kaupunkistrategia hyväksytään joulukuun 2022 
valtuustossa ja että uusi strategia tulee voimaan 1.1.2023. 
Osallistamisen fasilitaattoreita kilpailutetaan, osallistami-
nen / kommentointi 2.-15.5.2022.

Kulttuurikumppanit ja Seuraparlamentti halutaan edelleen 
kuulla, toistaiseksi ei kuitenkaan saatavilla mitään luonnos-
ta, jota kommentoida. Pidetään Kulttuurikumppanit ajan 
tasalla, missä mennään.

4. Salon kulttuuriohjelma, tilannepäivitys

Kulttuurikyselyn yhteenveto tiedoksi vapaa-ajan lauta-
kunnalle 28.4.2022, https://salo10.oncloudos.com/ko-
kous/2022209-6.PDF 

Tällä hetkellä työstöä kulttuuripalveluiden sisällä. Ensim-
mäinen sisäinen workshop pidetty ja kulttuurikyselyn 
vastauksista poimittu neljä kärkeä: viestintä, toimijat, toi-
mintaympäristö ja yhteydet palveluiden käyttäjien välillä. 
Seuraavaksi kulttuuripalveluiden sisäistä työnjakoa ja aika-
taulutusta kaikkien liikkuvien osien ja muistettavien asioi-
den tiimoilta (28.4.). 

Kulttuuriohjelma ja siihen linkittyvä Vasemmistoliiton 
valtuustoaloite mahdollisesti vapaa-ajan lautakunnan ilta-
koulun sisällöksi ennen kesäkuun kokousta (16.6.). Mukaan 
työhön myös uusi vapaa-aikajohtaja Antti Mattila, joka 
aloittaa 15.6. Lisäksi edellämainittu kuntastrategian päivi-
tys otettava huomioon.

Ohjelmaluonnoksen on tarkoitus valmistua kesän aikana.

Kulttuurikumppaneille toukokuussa Teams-treffit, joissa 
käydään kulttuuriohjelmaa läpi yhdessä.  

5. Seuraava kokous

Esittäytyminen vapaa-ajan lautakunnalle to 19.5.2022, 
pientyöryhmä sopii erikseen työskentelystä/valmisteluista 
(Laura, Sanna ja Anne).

Seuraava kokous 1.6., teemana budjetointi, mietitään mu-
kaan kutsuttavat tahot, alustuksesta vastaa Lisamaria. 

KULTTUURIKUMPPANIT 4/2022
ke 27.4.2022 Kolmituote, Tehdaskatu 13 klo 17 alkaen

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.



YHTEISKOKOUS SEURAPARLAMENTIN 
KANSSA

Kokouksen avaus:

Kokous avattiin klo 17:40. Puheenjohtajana toimi Seura-
parlamentin pj Arto Korpinen sekä Kulttuurikumppanien 
pj Anne Nenonen. 

Läsnä olivat Seuraparlamentista Ilkka Virtanen (Salon Pal-
loilijat ry, Timo Tammi (Salon Vilpas ry), Tommi Itkonen 
(Angelniemen Ankkuri ry), Juulia Tuominen (Tanssiurheilu-
seura Swivel ry), Risto Gustafsson (Rasti-Perniö ry), Arto 
Korpinen (Kirjakkalan Alku ry), Kaisa Villa (Perniön Urhei-
lijat ry) ja Ari Mäenpää (Mesuca Basket ry). Terhi Sinnelä 
(Salon kaupunki, liikuntapalvelut) osallistui kokoukseen 
etäyhteyden välityksellä.

Kulttuurikumppaneista läsnä olivat Liisa Käiväräinen (Et-
noSalo ry), Mikko Ilomäki (Halikon Musiikkiyhdistys ry), 
Lisamaria Markula (Kirakan kesäteatteri ry), Terhi Alm 
(Piazza Brass ry), Eikka Alatalo (Poikki taideyhdistys ry), 
Anne Nenonen (SaloJazz ry), Martti Halme (Salon Her-
manni-Seura ry), Helena Hauta-aho (Salon taiteilijaseura 
ry), Laura Kuisma (Teatteriyhdistys Vinssi ry) sekä Suvi 
Aarnio ja Sini Lundgrén (Salon kaupunki, kulttuuripalvelut). 

Harrastuspankki:

Suomen harrastamisen mallin yhteydessä on tullut esiin 
mahdollinen tarve koota kaikki kaupungin harrastusmah-
dollisuudet yhteen, esimerkiksi kaupungin verkkosivuille.  
Esimerkiksi Turussa on koulujen lähellä olevia harrastus-
mahdollisuuksia kerätty yhteen.

Salon vanhoilla verkkosivuilla oli lajeittain kerätty harras-
tuksia, mutta haasteena oli tietojen pitäminen ajantasai-
sina, joka edellytti ylläpitoa sekä yhdistystoimijoilta että 
kaupungilta. Salo taskussa -mobiilisovellus ja uudet verk-
kosivut voivat mahdollistaa harrastustoiminnan esittelyn ja 
tietojen ylläpidon helpommin. 

Läsnäolijat ehdottavat, että mahdollista harrastuspankkia 
lähdettäisiin vetämään kaupunkivetoisesti ja betaversion 
testikäyttäjinä hyödyntää Seuraparlamenttia ja Kulttuuri-
kumppaneita. Resurssia työhön ei ole, mutta selvitetään 
ensin, mihin harrastuspankin tarve perustuu ja mitä dy-
naamisempi tekninen toteutus edellyttää. Sini ja Terhi ovat 
mukana Salo taskussa -työryhmässä, jossa tiedustelevat 
asiaa.

Kesä yhdessä -kiertue:

Salon kaupunki on tukenut vuodesta 2009 alkaen kaupun-
kitapahtumien kesäkiertuetta ”Kesä yhdessä – Salossa”. 
Kaupunki haluaa jatkaa hyväksi koettua yhteismarkkinoin-
tia sekä tukea perinteisten kesätapahtumien järjestämistä 
kaupungin eri alueilla. 

Alueilta on tiedusteltu tapahtumien toteutumista ja aluei-
den yhteishenkilöt ovat vahvistaneet 25.4.2022 mennessä 
seuraavat tapahtumat: Kisko-päivä la 9.7, Suomusjärvi-päi-
vä su 10.7, Trömperipäivä su 10.7, Särkisalo-päivä la 23.7, 
Kuusjoki-päivä su 14.8, Pertunpäivä su 21.8., Muurlan Wan-
hanajan markkinat la 27.8. sekä yhdistysten / kaupungin 
emännöimä iltatori 4.8. ja Laurin markkinat Perniössä la 
6.8. 

Vuoden 2021 kesäkiertueen tiimoilta heräsi ajatus, miten 
Seuraparlamentti ja Kulttuurikumppanit voisivat olla mu-
kana kiertueella esittelemässä omaa toimintaa ja siten li-
säämässä näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. 

Kokous ehdotti, että sihteerit Terhi ja Suvi sekä puheen-
johtajat ja varapuheenjohtajat muodostavat pientyöryh-
män, joka miettii kokonaisuuden ja kärjen, jolla tapahtu-
missa mahdollisesti ollaan mukana. 

Liikunta- ja kulttuurigaala:

Kaupungin viestintäpalveluiden järjestämää kulttuuri- ja 
urheilupalkintojen palkitsemistilaisuutta halutaan päivit-
tää, vertailukohteena Varsinais-Suomen urheilugaala. Tar-
koituksena tuoda esiin monipuolisesti ja tasavertaisesti 
kulttuuri ja liikunta sekä nostaa yleisesti tilaisuuden pro-
fiilia. Ajankohdaksi on esitetty alkuvuotta (helmikuu) 2023. 
Kulttuurikumppanit ja Seuraparlamentti suhtautuvat yh-
teisgaalaan positiivisesti ja ovat käytettävissä esimerkiksi 
ohjelmasuunnittelussa. Päävastuu järjestelyistä jäisi edel-
leen kaupungille. 

Muut asiat:

Seuraparlamentti haastaa Kulttuurikumppanit SM-viikolla 
lauantaina 2.7. vielä ennalta määrittelemättömään lajiin. 
Kulttuurikumppanit ottavat haasteen vastaan, voittajafiilik-
sellä. 

Kokouksen päättäminen:

Kokous päättyi klo 18:37, kiitos kaikille osallistujille.  


