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Kulttuurikumppanit kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Salon kaupunkistrategia vuosille
2023 – 2030. Kulttuurikumppanit on salolaisen taide- ja kulttuurikentän ja Salon kaupungin välinen
yhteistyöelin, joka perustettiin vapaa-ajan lautakunnan päätöksellä vuonna 2019. Kumppaneissa
toimii 10 vaihtuvaa yhdistystä, jotka edustavat eri taiteenaloja, Salon maantieteellistä laajuutta,
ammattilaisia ja harrastajia sekä kulttuuripalveluiden tuottajia ja niiden kuluttajia. Toiminta vahvistaa
koko kaupungin kulttuuritoimintaa tukemalla kulttuuriyhdistysten ja eri taidemuotojen kehittymistä
ja yhteistyötä, ylläpitää innostusta kulttuurin harrastamiseen sekä lisää kuntalaisten hyvinvointia
taiteen ja kulttuurin keinoin.

Kulttuurikumppanien mielestä luonnoksessa esitetty Salon tarina kuvaa tunnistettavasti koko

kaupunkia, ei vain kaupunkiorganisaatiota. Luovuus kukkii paineen alla ja kriisien jälkeen noustaan

uudelleen jaloilleen, samaan aikaan joustaen, antamatta periksi. Niukkuudesta on syntynyt

vapaaehtoisuuteen perustuva kulttuuri, jossa kekseliäisyydellä ja ”jos ei anneta, tehdään

itse”-mentaliteetilla tuotetaan ja ylläpidetään palveluita.

Arvot - rohkeus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja ystävällisyys ovat Kulttuurikumppanien

mielestä yleispätevät ja sellaisenaan edistämisen arvoiset. On tärkeää varmistaa, että koko

kaupunkiorganisaatio sitoutuu arvoihin ja että ne läpäisevät kaiken arjen työn ja toiminnan.

Kulttuurin näkökulmasta rohkeuteen liittyy asennemuutos ja lupa innostua taiteen ja kulttuurin

mahdollisuuksista, vastuullisuuteen puolestaan palveluiden resurssoinnista huolehtiminen siten, ettei

palvelutuotanto nojaa liikaa vapaaehtoisuuden ja hyvän tahdon varaan. Oikeudenmukaisuus pitää

sisällään yhdenvertaisen kohtelun eri palveluiden, kuten esimerkiksi kulttuuri ja liikunta, välillä.

Kulttuurikumppanit pitää tärkeänä, että luovien alojen potentiaali tunnistetaan ja että siihen

investoidaan tavalla, joka mahdollistaa kasvun ja kehityksen, nykyisen ylläpidon ja selviytymisen

sijasta. Kulttuurikumppanien tavoitteena on, että kulttuuriin investoidaan vähintään 1% kaupungin

kokonaisbudjetista. Tämä mahdollistaa muun muassa kulttuuritoimijoiden (ml. luovat alat laajasti

määriteltynä) siirtymisen selviytymismoodista toiminnan ja tarjonnan kehittämiseen,

ammattimaisesti tuotetun kulttuuritarjonnan lisäämisen vastuullisesti ja työstä riittävästi maksaen ja

elinkeinon mahdollistaen.

Lisäksi Kulttuurikumppanit esittää, että nyt tyhjillään olevista kaupungin kiinteistöistä (esimerkiksi

Ylhäistentie 2) osoitetaan ja vuokrataan taide- ja kulttuuritoimijoiden käyttöön kohtuuhintaisia tiloja

harjoitteluun, esityksiin, näyttelyihin, kokouksiin, yhdistysten toimistoille, puku- tai välinevarastoille,

pidempiä ja lyhytkestoisia tarpeita kattamaan (vastaavanlaisesti kuin Urheilutalolla tai Salo-hallilla).

Tilatarpeen helpottamisen lisäksi tämä edistää toimijoiden yhteistyömahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä,

osaamisen jakamista ja tehostaisi kaupungin tilojen käyttöä. Samalla Saloon saadaan kulttuurille oma

kotipesä/päämaja -  ehkei Suomen paras niin kuin Urheilupuisto on liikunnalle, mutta hyvä alku.



Kulttuurikumppanit kannattaa strategialuonnoksessa esitettyjä päämääriä (elinvoima, kestävä talous

ja hyvinvointi), joiden tavoittamiseen myös luovat alat osallistuvat. Kulttuurisen arvon lisäksi, luovilla

aloilla on tutkitusti merkittävä taloudellinen, työllistävä sekä aluekehitystä ja hyvinvointia edistävä

vaikutus. Tapahtumat, harrastustoiminta, kulttuurimatkailu, opetus, hyvinvointipalvelut ja kotimainen

ja kansainvälinen yritystoiminta tuovat työpaikkoja, ostovoimaa, matkailijoita, asukkaita, muiden

palveluiden kysyntää ja imagohyötyä myös Saloon.

Avainnippu ei Kulttuurikumppanien mielestä tuo esiin niinkään Salon erityispiirteitä, vaan kertoo

ennemmin mistä tahansa kunnasta ja osin kuntien lakisääteisistä tehtävistä. Kekseliäisyys ja rohkeus

puuttuvat, viihtyvyyteen vaikuttavat muutkin seikat kuin tontti ja työpaikka. Taide ja kulttuuri liittyvät

jokaiseen avaimeen, ei ainoastaan vapaa-aikaan. Siinä missä osalle taide ja kulttuuri on elintärkeä

hyvinvoinnin lähde ja harrastus (palveluiden kuluttajat), toisille se on työ (palveluiden tuottajat).

Elinvoimaisen kunnan edellytyksenä ovatkin hyvinvoivat asukkaat, jotka ovat usein taide- ja

kulttuuriyhdistysten kautta myös yhteistyökumppaneita. Vastuullinen kumppanuus, avoimuus,

läpinäkyvyys, osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet sektorirajat ylittävässä yhteistyössä sekä uusiin

ideoihin ja innovaatioihin kannustava henkinen ilmapiiri vaikuttavat omalta osaltaan hyvinvointiin,

niin kaupungin kuin sen asukkaiden.

Kärkihankkeiden osalta tapahtumien ja elävän kaupunkikulttuurin nosto osaksi strategiaa on

kannatettava avaus. Eri puolilla Saloa - oli kyse keskustasta, kaupunginosista tai kylistä, tuotetaan jo

nyt taide- ja kulttuuriyhdistysten toimesta korkeatasoisia ja omaleimaisia tapahtumia ja palveluita

ympärivuotisesti. Niin paikallinen kuin kansallisen ja kansainvälisen tason toiminta rakentaa

pitkäjänteisesti positiivista kaupunkikuvaa ja saa ihmiset vierailemaan Salossa ja viihtymään

pidempäänkin. Kulttuurikumppanit näkee, että tulevaisuutta suunniteltaessa on tärkeää huolehtia

olemassa olevasta yhteistyöstä kaupungin ja yhdistysten välillä, panostaa uuden lisäksi myös

nykyiseen palvelu- ja tapahtumatuotantoon sekä huolehtia avoimesta ja ajantasaisesta viestinnästä

eri toimijoiden välillä.
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