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Ideoita, aloitteita ja konkreettisia 
toimenpiteitä

• Kulttuurikumppanit tuovat kaupungin kulttuuripalveluiden ja 
päätöksenteon käyttöön kentän näkemyksiä, ideoita, aloitteita 
ja uusia toimintatapoja.

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

• Tarkoituksena on yhdessä rakentaa Salosta entistä 
monipuolisempaa ja vahvempaa kulttuurikaupunkia



10 kokousta vaihtuvissa kokouspaikoissa:
• Bizarren kabinetti
• Piazza Brassin harjoituskämppä
• Kolmituotteen kabinetti
• Veturitalli
• Taidelainaamo
• Provinssin lämpiö
• Keilahalli

• pj. Anne Nenonen, SaloJazz ry
• varapj. Jouko Tuominen, Hermanni Seura
• sihteeri Suvi Aarnio, Salon kaupunki

Kulttuurikumppanit
2022



Tänä vuonna mukana ovat

Presenter Notes
Presentation Notes
EtnoSalo ryHalikon Musiikkiyhdistys ryKirakan kesäteatteri ryMusiikkiyhdistys Leticia ryPiazza Brass ryPoikki taideyhdistys rySalo Jazz rySalon Hermanni-Seura rySalon Taiteilijaseura ryTeatteriyhdistys Vinssi ryKulttuurikumppaneiden sihteerinä Salon kaupunki, yleiset kulttuuripalvelut



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 €. 



Vuoden painopisteet

Vaikuttaminen

Yhteistyö

Näkyvyys



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? 



Lähde: Kuntaliitto/kustannusrakenne

https://www.kuntaliitto.fi/tietotuotteet-ja-palvelut/analyysit-ja-tietoaineistot/kustannusrakenne?fbclid=IwAR0Y-clSew55jySt9e2E_jkjYO4NyKaEv9xH5YA4OxMTaP8nVyaT44TO0Vk


Vaikuttaminen
• Teemakokoukset kuulumisten vaihdon sijaan.

• Lähes kaikkien kumppanien allekirjoittama 
mielipidekirjoitus SSS 30.3., johon kaupunki kirjoitti 
vastineen heti seuraavana päivänä.

• Valmistelimme kysymyksiä uuden kaupunginjohtajan 
haastattelutilaisuuteen huhtikuun alussa (tilaisuutta ei 
tosin järjestetty)

• Kaupungin kulttuuriohjelmaan vaikuttaminen 
keskustelujen, kyselyjen ja strategiatyöpajaan 
osallistumisen kautta.

• Lokakuussa annoimme lausunnon kaupungin 
strategialuonnokseen. Paikallinen media uutisoi tästä 
näkyvästi (SSS & SJL)

https://tiedotteet.salo.fi/kulttuurikumppanit-toivoo-uudelta-kaupunkistrategialta-rohkeutta-vastuullisuutta-ja-mahdollisuuksia/


Vaikuttaminen



Vaikuttaminen

• Esittäytyminen vapaa-ajan lautakunnalle 
19.5.22

• Vapaa-aika lautakunnan jäsen Sofia 
Martyugova vieraana 14.6. kokouksessa.

• Kaupungin uuden vapaa-aikajohtaja Antti 
Mattilan vierailu 14.9. kokouksessa.

• Kaupungin tilojen kulttuurikäytön 
edistäminen ja keskustelun kautta paineen 
luominen asian ratkaisemiseksi. 



Yhteistyö

• Vierailut toistemme luona ja 
aktiivinen tiedon jakaminen 
Whatsapp-ryhmässä.

• Seuraparlamentin kanssa 
• Kaksi yhteistä palaveria ja 

Kulttuurifoorumi
• Kesä yhdessä-kiertue
• Harrastuspankki-keskustelut
• Osallistuminen haastekisaan SM-viikolla 

2.7. 



Näkyvyys

• Salon Seppä palkinnon julkistus 
näyttävästi Salon Iltatorilla 9.6. 
Kumppanien nimeämien ehdokkaiden 
listalta salolaiset yhdistykset äänestivät 
voittajaksi valotaiteilija Timo A. Aallon. 

• Loimme pohjan Kulttuurikumppanien 
visuaaliselle ilmeelle.

• Aloitamme Kulttuurikumppanien 
uutiskirjeen kulttuuriyhdistyksille 
marraskuussa.



Näkyvyys
• Kulttuuripalkinnot monipuoliselle ja –alaiselle joukolle 

jaettiin kaupungin palkitsemistilaisuudessa 24.5.



Näitä toivon tulevaan

• Näkkärin valtaus kulttuurille!
• Selviytymisestä kehittämiseen!
• Edunvalvonnan pitkäjänteinen ja 

sitkeä kehittäminen ja sitä tukevat
rakenteet.



Kiitos!
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