
 

 

16.2.2023 Seuraparlamentti ja Kulttuurikumppanit yhteiskokous / muistio 

Läsnä: 

Kulttuurikumppanit: 

• Terhi Alm ja Anssi Örling (Piazza Brass ry) 
• Jouko Tuominen (Salon Hermanni-Seura ry) 
• Martti Halme (Pro Rantakivet ry) 
• Mia Kuisma (Salon Teatteri ry) 
• Arto Pasio (Salo Irish ry) 
• Laura Kuisma ja Seppo Suominen (Teatteriyhdistys Vinssi ry) 
• Heidi Grahn (Kisko-Seura ry) 
• Lisamaria Markula (Kirakan kesäteatteriyhdistys ry) 
• Siv Ilola (Lasten laulukaupunki ry) 

Seuraparlamentti: 

• Arto Korpinen 
• Sami Toiviainen 
• Risto Gustafsson 
• Ilkka Virtanen 
• Sami Kilpiö 

 
Salon kaupunki: 

• Suvi Aarnio (kulttuuripalvelut ja Kulttuurikumppanit/sihteeri) ja Sini Lundgrén (kulttuuripalvelut) 
• Terhi Sinnelä (liikuntapalvelut ja Seuraparlamentti/sihteeri) ja Päivi Suominen (liikuntapalvelut) 
• Antti Mattila (vapaa-aikapalvelut) 

Muut läsnäolijat (vapaa-ajan lautakunta ja valtuusto) 

• Piia Keto-oja, valtuusto, vap.ltk. pj. 
• Maria Karp, vap.ltk 
• Timo Lähteenmäki, valtuusto 
• Anna-Leena Yli-Jama, valtuusto, kh:n edustaja vap.ltk:ssa 
• Simo Paassilta, valtuusto 
• Mika Nummenpalo, valtuusto 
• Kalle Räike, valtuusto 

 
 



Tilaisuuden avaus: 

Vapaa-aikajohtaja Antti Mattila avasi tilaisuuden klo 17:15. Salon kaupunginvaltuustossa kokouksessa 
12.12.2022 tehtiin budjetin käsittelyn yhteydessä ponsiesitys liittyen vapaa-aikapalveluiden 
tilaratkaisuihin. Illan tavoitteena on nostaa esiin tiloihin ja toiminnan järjestämiseen liittyvä problematiikka 
sekä liikunnan että kulttuurin osalta. Tarkoituksena on avata keskustelu siitä, miten löytää 
tarkoituksenmukaiset ratkaisut kaupungin omien tilojen käyttöön ja tilayhteistyöhön kaupungin 
ulkopuolisten toimijoiden kanssa.  

Vapaa-aikapalvelut voi osallistaa ja kerätä taustatietoa nykyisistä olosuhteista ja toimijoiden erilaisista 
tarpeista, mutta varsinaisen selvityksen kokoamiseen tarvitaan kulttuurin osalta ulkopuolista resurssia (vrt. 
Salon liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelma, 2022). Lisäksi kaupungin tilapalvelut tulee ottaa mukaan 
yhteistyöhön, siinä vaiheessa kun tarve on kartoitettu.  

Alustukset aiheeseen: 

Liikuntasuunnittelija Päivi Suominen esitteli 2.2.2023 järjestetyn Sisäliikuntatilojen vakiokäytön tarpeet 
sekä lajiolosuhteet -keskustelutilaisuuden aineiston. Keskustelutilaisuudessa sai tuoda esille omia 
näkemyksiään, tarpeitaan (esim. olosuhteet) ja kehittämisideoitaan.  Kutsutut: Timmistä sisäliikuntatilojen 
vuorojen varaajat (liikuntayhdistykset, joilla enemmän kuin yksi vuoro), kansalaisopisto, koulujen rehtorit, 
vapaa-ajan lautakunnan jäsenet sekä liikuntapalvelujen liikunnanohjaajat, liikuntasuunnittelija ja 
liikuntapaikkamestarit. Tutustu tilaisuuden materiaaleihin ja kehittämiskyselyyn. 

Kulttuurituottajat Suvi Aarnio ja Sini Lundgrén alustivat kuntien kulttuuritoiminnan kokonaisuuteen yleisesti 
sekä kulttuuripalveluiden järjestämiseen ja toimintatiloihin Salossa. Lisäksi esiin nostettiin kaupungin 
näkökulmasta kehittämiskohteita kaupungin tilojen yhdistyskäyttöön.  

Nostoja keskustelusta: 

Kulttuuri- ja liikuntatoimintaa järjestetään eri tavoin Salossa. Yleisesti katsoen liikunta on pystynyt 
selkeämmin kartoittamaan ja organisoimaan kaupungin tilojen yhdistyskäytön, kun taas kulttuurin puolella 
tiloissa palveluita tuottavat kaupungin omat yksiköt (esimerkiksi musiikkiopisto ja muu taiteen perusopetus, 
museot ja kirjastot). Sekä liikunta- että kulttuuritoimijoita yhdistää kuitenkin tarve tarkoituksenmukaisiin 
tiloihin sekä olemassa olevien tilojen tehokkaampaan ja monipuolisempaan käyttöön.  

Investointien tulee aina perustua tarpeeseen, jonka kirkastamista joulukuussa tehdyllä ponsiesityksellä 
tavoiteltiin. Salon kaupungin talous näyttää tällä hetkellä positiiviselta suurelta osin korona-ajan takia. 
Tulevaisuuteen tulee kuitenkin suhtautua varovaisesti ennen kuin nähdään esimerkiksi hyvinvointialueelle 
siirtymisen todelliset vaikutukset talouteen.  Nykyisten tilojen käytön tehostamisen lisäksi, tulisi olla 
kunnianhimoisempi tavoite siltä osin kuin ei ole olemassa tarkoituksenmukaisia tiloja tiettyyn käyttöön, oli 
kyse jäähallista tai kulttuurikeskuksesta. 

Vapaa-aikapalveluiden tilat ja niiden hallinnointi: 

Vapaa-aikapalveluiden tulisi jatkossa huomioida laajemmin koko yhdistyskenttä mm.  tiedotuksessa 
(esimerkiksi myös kulttuurikäyttöön sopivien liikuntapaikkojen varaamisesta). TIMMI-tilavarausjärjestelmä 
koettiin helpoksi käyttää mutta sen kehittäminen ja tilatietojen päivittäminen kulttuurille tarpeellisin tiedon 
(esimerkiksi näyttämö, äänentoisto) palvelee nykyistä laajempaa kenttää ja tasavertaistaa toimijoita. Tilojen 
ensisijainen käyttötarkoitus tulee kuitenkin säilyttää toimintaperiaatteita uudistettaessa. 

Rakenteiden ja resurssien puute tilojen suhteen tulee vastaan erityisesti kulttuurissa. Esimerkiksi 
yhdistysten ja vapaiden toimijoiden kanssa yhteistyössä palveluita tuottavilla yleisillä kulttuuripalveluilla (2 
työntekijää) ei ole mahdollisuutta ottaa vastuulleen tilojen hallinnointiin tai varaamiseen liittyviä tehtäviä. 

https://salo.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/liikunta/liikuntaseuroille/#ac_liikuntaseuroille+materiaalit


Tämä on omalta osaltaan estänyt yhdistysten kaupungin tilojen käyttöä, sillä tilapalvelut edellyttävät, että 
tilojen hallintavastuu on palvelualueilla. Käynnissä olevan organisaatiomuutoksen myötä, vapaa-
ajanpalveluiden hallintoon pyritään saamaan tarvittavaa resurssia.  

Satunnaiseen esitys- ja tapahtumakäyttöön soveltuvat tilat: 

Satunnaiseen esitys- ja tapahtumakäyttöön soveltuvia tiloja on useita Salossa, esimerkiksi yksityisten 
toimijoiden Astrum ja Kiva, kaupungin hallinnoima Näkkäri sekä seurakunnan eri toimipisteet, ml. 
rakenteilla oleva seurakuntatalo, jota on suunniteltu myös konserttikäyttöön. Myös teatteri Provinssi tekee 
tilayhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa. Tilojen vuokrakustannukset nousevat usein kuitenkin niin 
korkeaksi, etteivät toimijat voi ottaa riskiä. Yhtenä ratkaisuna esitettiin, että kaupunki tulisi tilakuluissa 
vastaan maksamalla vuokraosuuden ja tilatukien kustannustehokkuus nähtiin vahvana. Tapa on ollut 
epävirallisesti käytössä mm. kulttuuritalo Kivan ollessa kaupungin kulttuuritoimintaan vuokraama.  

Harjoittelu- ja harrastustilojen haasteet: 

Toimijoille, jotka tarvitsevat tilaa omaan vakituiseen harjoittelu- ja harrastuskäyttöön, yksityiseltä 
vuokrattujen tilojen kustannukset vievät suuren osan tuloista, eikä rahoitusta jää toiminnan ja palveluiden 
kehittämiseen. Kulttuuritoimijat totesivat, että ilman tiloja, ei ole toimintaa eikä siten kuntalaisille 
tuotettavia kulttuuripalveluita. Lisäksi todettiin, että kulttuurille tarvitaan oma toimitila, josta ei tarvitse 
väistyä muun toiminnan tieltä. Myös kulttuuritila Näkkärin jatkokehittäminen ja laajempi Ylhäistentien 
käyttöönotto kulttuurille nostettiin esiin.   

Teatteritoiminnan haasteet: 

Vakituinen teatteritoiminta vaatii pysyvän toimitilan esimerkiksi lavastukselle, puvustamolle, 
lipunmyynnille, tekniikalle ja esitysten valmistamiseen. Useisiin eri toimipisteisiin jakautuminen ja 
esityskausien toteutus ulkopuoliselta varatussa tilassa, jossa esityksen jälkeen tulee ”tila tyhjentää” vaatii 
ylimääräistä resurssia, jota toimijoilla ei ole. Myös kesäteatterien toiminta on sirpaloitunut ja tilojen käyttö 
kohtuuhintaan edellyttää osin omia henkilökohtaisia kontakteja esimerkiksi alueen yrityksiin tmv. 
toimijoihin. Teatteritoimijoiden yhdistäminen ei ole vaihtoehto, sillä esityskaudet menevät ajallisesti 
päällekkäin. 

Salon Teatteri ry:n kartoituksen perusteella, teatteritoimintaan soveltuvia tiloja ei ole tällä hetkellä tarjolla 
yksityisellä eikä julkisella puolella, lukuun ottamatta Mariankatu 3 kiinteistöä, jossa teatteri toimi 40 vuotta. 
Toiveena on, että tila remontoitaisiin teatterin tarpeeseen mutta niin, että se palvelisi myös muita 
yhdistyksiä. Tilan remontointi niin, että se täyttäisi nykyaikaiset vaatimukset on kuitenkin haasteellista. 

Teatterikentän tilatarpeita palvelee osin Salon kansalaisopiston ja kulttuuripalveluiden yhteinen 
yhteispuvustamo, joka sijoittuu Ylhäistentie 2:een. Puvustamoon sijoittuvat teatteritaiteen perusopetuksen 
sekä myöhemmin Salon teatteri ry:n puvut ja rekvisiitta. Toimintaperiaatteita työstetään paraikaa, mutta 
tavoitteena on, että puvustamo palvelee laajasti ja avoimesti eri teatteritaiteen toimijoita Salossa.  

Tilakysymys osana kulttuuriohjelmatyötä: 

Osana kulttuuriohjelmaa on tarkoitus kartoittaa, minkälaisia tiloja on jo käytössä ja mahdollisesti 
käytettävissä kulttuuritoimintaan. Tekeillä on kulttuuritoimijoille suunnattu kysely, jonka myötä pyritään 
saamaan käsitys, mitä tiloja tällä hetkellä on käytössä sekä mitä tarpeita ja vaatimuksia tilojen varustelun 
tms. suhteen toimijoilla on.  

Kulttuuriohjelmatyössä on jo aiemmin kartoitettu laajasti niin eri-ikäisten kuntalaisten 
kulttuurikäyttäytymistä ja toiveita sekä taide- ja kulttuurikentän toimijoiden olosuhteita. Vastaavaa 
tiedonkeruuta ei ole suoritettu koskaan aiemmin. Tutustu kyselyiden yhteenvetoon tässä.  

https://forms.office.com/e/n62XWFp2UF
https://tiedotteet.salo.fi/wp-content/uploads/sites/4/2022/11/Kulttuurikyselyt2022-tiivistelma_24.11.2022.pdf


Tiedonkeruun analysointiin ja kokoamiseen sekä ohjelman viimeistelyyn ja loppuunsaattamiseen tarvitaan 
kuitenkin lisäresurssia, jota ei tällä hetkellä ole kulttuuripalveluiden budjetissa.  

Yhdistysten tilojen käyttö osana hyvinvointisuunnitelmaa: 

Yhdistysten kaupungin tilojen pysyvän käytön periaatteista päättäminen on myös osa Salon kaupungin 
hyvinvointisuunnitelmaa. Kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2011, että yhdistysten pysyvästi käyttämistä 
kaupungin tiloista peritään sisäisen vuokran suuruinen vuokra. Tätä päätöstä ei kaikilta osin ole noudatettu 
eikä yhdistysten kohtelu ole tasa-arvoista. Yhdistyksiä on kuultu asiassa kaupunginhallituksen päätöksellä 
(22.6.2020 § 277) v. 2020, mutta päätöksentekoon yhtenäisten käytäntöjen osalta ei ole edetty. Kaupungin 
tilojen tarjoaminen yhdistyksille yhtenäisin toimintatavoin ja periaattein sekä sisäistä vuokraa edullisemmin 
hinnoin edesauttaa yhdistysten toimintaedellytyksiä ja kohtelee yhdistyksiä tasa-arvoisesti.  

Toimenpiteenä esitetään, että yhdistysten pysyvästi käyttämien kaupungin tilojen käyttöehdoista ja 
vuokrista päätetään siten, että päätöksellä pyritään laajentamaan yhdistysten mahdollisuuksia käyttää 
kaupungin tiloja sekä kohdellaan yhdistyksiä tasa-arvoisesti. Päätös tehdään vuonna 2023 ja se astuu 
voimaan vuoden 2024 aikana. Vastuutahoja ovat hallintojohtaja, kiinteistöpäällikkö, tilojen käyttöä 
hallinnoivien palveluiden johtajat ja hyvinvointikoordinaattori.  

Tilaisuuden päätös: 

Tilaisuus päätettiin klo 19:20 kiitoksin avoimesta ja rakentavasta keskustelusta. Tilakysymykseen tullaan 
palaamaan kevään aikana, kun kulttuurin osalta on saatu kartoitus valmiiksi.  

 

 

 


