
Kulttuurikumppanit, 
järjestäytymiskokous   

30.1.2023 klo 17 alkaen 
Salon teatteri, Annankatu 10 

 

 

Läsnäolijat: Terhi Alm (Piazza Brass ry), Jouko Tuominen (Salon Hermanni-Seura ry), Martti Halme (Pro 
Rantakivet ry), Mia Kuisma ja Marjukka Paajolahti-Halme (Salon Teatteri ry), Arto Pasio ja Erik Suomela 
(Salo Irish ry), Laura Kuisma (Teatteriyhdistys Vinssi ry), Marja-Leena Lindgren (Kisko-Seura ry), Siv Ilola 
(Lasten laulukaupunki ry) sekä Suvi Aarnio ja Sini Lundgrén (Salon kaupunki, kulttuuripalvelut). 

Etäosallistujat: Katihanna Heikkinen (Kirjan talo ry) ja Lisamaria Markula (Kirakan kesäteatteriyhdistys ry) 
sekä vapaa-aikajohtaja Antti Mattila (Salon kaupunki, vapaa-aikapalvelut).  

 

1. Kokouksen avaus ja vapaa-aikajohtajan terveiset: 

Kokous avattiin klo 17:03. Vapaa-aikajohtaja Antti Mattila toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja nosti 
puheenvuorossaan esiin uudistetun kaupunkistrategian, jossa vapaa-aikapalveluilla tärkeä merkitys sekä 
tekeillä olevan kulttuuriohjelman, joka omalta osaltaan toteuttaa strategiaa. Vapaa-aikapalveluiden 
tavoitteena on edistää avointa keskustelukulttuuria ja vähentää vastakkainasettelua, sillä kuntalaisille 
tuotettavat palvelut ja niiden kehittäminen ovat toiminnan keskiössä. Tärkeää on myös kirkastaa yhteiset 
tavoitteet, joita lähdetään yhdessä edistämään.  

2. Kulttuurikumppaneiden toimintaperiaatteet 

Käytiin läpi Kulttuurikumppaneiden tehtävät, säännöt ja sisäisen viestinnän toimintatavat. Lisäksi 
keskusteltiin vuosikelloon vakiintuneista toiminnoista kuten Salon Seppä ja kaupungin kulttuuripalkinnot. 
Otetaan uudelleen keskusteluun Kulttuurikumppaneiden sisäiset kulttuuripalkintojen myöntöperiaatteet 
lähempänä palkitsemisajankohtaa. 

3. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Puheenjohtajaksi valittiin Siv Ilola (Lasten laulukaupunki ry) ja varapuheenjohtajaksi Lisamaria Markula 
(Kirakan kesäteatteri ry). Sihteerinä toimii Suvi Aarnio, tarvittaessa Sini Lundgrén Salon kaupungin 
kulttuuripalveluista. 

4. Kulttuurikumppaneiden vuosikello ja teemat 

Viime vuoden teemat yhteistyö, vaikuttavuus ja näkyvyys tulevat jatkumaan myös vuoden 2023 
toiminnassa. Teemojen alle sijoittuu myös kulttuurin rahoitukseen, tiloihin ja muihin resursseihin liittyvä 
edistämistyö ja osallisuus kulttuuriohjelman laatimiseen.  

Tilakysymystä käsitellään yhteiskokouksessa seuraparlamentin kanssa 16.2.2023 Salon kaupungintalolla. 
Vapaa-aikajohtajan koolle kutsumassa tilaisuudessa on mahdollisuus keskustella ja kommentoida 
kaupunginvaltuuston kokouksessa 12.12. tehtyä ponsiesitystä liittyen vapaa-aikapalveluiden 
tilaratkaisuihin.  

https://salo.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/kulttuuri/yhteistyo/kulttuurikumppanit/


Kaikille kiinnostuneille avoin rahoitusilta, jossa käsitellään kaupungin avustuksia, kumppanuussopimuksia ja 
niihin liittyviä prosesseja, järjestetään erikseen ilmoitettavana ajankohtana maaliskuussa. Molemmat 
tilaisuudet ovat osa kulttuuriohjelman valmistelutyötä.  

Kulttuurikumppaneiden omaa viestintää edistetään jatkamalla viime vuonna aloitettua uutiskirjettä. Lisäksi 
keväällä järjestetään kulttuuritreffit, jossa ajankohtaisista asioista voidaan jutella vapaamuotoisessa 
hengessä ja samalla tehdä KuKun toimintaa tunnetuksi. Tunnettavuuden lisäämiseksi tiedotetaan myös 
poliittisia toimijoita taide- ja kulttuurikentän toiminnasta ja toimijoista eri tavoin. Sekä uutiskirjettä että 
tunnettavuuden lisäämistä varten tulisi perustaa omat pientyöryhmät. 

Puheenjohtaja ja sihteeri tarkentavat kevään päivämääriä ja ohjelmaa ja laativat muille kumppaneille 
esityksen.  

5. Kokouksen päätös 

Kokous päätettiin klo 18:45. Seuraavaksi Kulttuurikumppanit kokoontuvat yhdessä Seuraparlamentin 
kanssa 16.2. Salon kaupungintalolla. 

 

 

 

Kuvassa oikealta alkaen vuoden 2023 Kulttuurikumppanit edustajineen. 
 
Puheenjohtaja Siv Ilola (Lasten laulukaupunki ry), Martti Halme (Pro Rantakivet ry), Terhi Alm (Piazza Brass ry), Marja-
Leena Lindgren (Kisko-Seura ry), Jouko Tuominen (Salon Hermanni-Seura ry), Mia Kuisma ja Marjukka Paajolahti-
Halme (Salon Teatteri ry), Erik Suomela ja Arto Pasio (Salo Irish ry) ja Laura Kuisma (Teatteriyhdistys Vinssi ry).  

Kuvasta puuttuvat Katihanna Heikkinen (Kirjan talo ry), Lisamaria Markula (Kirakan kesäteatteriyhdistys ry) sekä 
kulttuurituottajat Suvi Aarnio ja Sini Lundgrén (Salon kaupunki, kulttuuripalvelut). 

 



 


