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§§ 15 - 25
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SAAPUVILLA

Terho Henri
Isaksson Ann-Sofie
Kivirinta Jouko
Kärki Kimi
Lemmetyinen Liisa
Lilja-Viherlampi Liisa-Maria
Myllynen Taina
Raaska Petja
Syrjäsuo Kristiina
Terho Henri
Vehmas Jukka

puheenjohtaja

ESITTELIJÄ

Hartikainen Hannele

Erityisasiantuntija
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Hartikainen Hannele
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KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Asia

Kutsu kulttuuritoimikunnan kokoukseen ja esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostilla
20.5.2014. Kuntalain 58 §:n 2. momentin mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on läsnä.

Ehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
----------

§ 16

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus

Hyväksytään esityslistan mukainen työjärjestys. Muut esille tulevat asiat käsitellään kohdassa
”mahdolliset muut esille tulevat asiat”.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
----------

§ 17

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
----------

§ 18

EDUNV:20 /2014
VARSINAIS-SUOMEN KULTTUURISTRATEGIAN LAATIMISEN ALOITTAMINEN SYKSYLLÄ 2014

Asia

Kulttuuritoimikunta päätti edellisessä kokouksessaan Varsinais-Suomen kulttuuristrategiatyön aloittamisesta.

Ehdotus

Henri Terho esittelee toimikunnalle Satakunnan kulttuurifoorumin työmallin. Katsotaan, onko malli
sovellettavissa meille.

Päätös

Tänä vuonna voimaan tulleessa aluekehityslaissa on maininta, että alueiden kehittämisessä tulee
muiden kehittämistoimien ohella edistää alueiden kulttuuria. Maakunnan liitto on keskeisin aluekehitystoimien toteuttaja. Maakunnan liiton toimintaohjelma kulttuurin edistämisessä pohjautuu Varsinais-Suomen kulttuuristrategiaan. Kulttuuritoimikunta päätti kokouksessaan 7.3.2014 ehdottaa
maakuntahallitukselle, että Varsinais-Suomelle laaditaan uusi kulttuuristrategia.
Henri Terho esitteli toimikunnalle Satakunnan kulttuuristrategian valmisteluprosessia. Se on sovellettavissa monilta osin myös Varsinais-Suomen strategiatyöhön.
Sovittiin seuraavista aloittamistoimenpiteistä: Työryhmä johon kuuluvat Henri Terho, Liisa Lemmetyinen, Liisa-Maria Lilja-Viherlampi, Kimi Kärki ja Hannele Hartikainen kokoontuvat 11.6. klo 9:00
Varsinais-Suomen liitossa. Maakuntahallituksen listalle laaditaan esitys kulttuuristrategiatyön aloittamisesta ja työn toteuttamisesta. Lilja-Viherlampi (TUAMK) ja Kärki (TY) etsivät opiskelioiden joukosta harjoittelijan tekemään strategiaa työryhmän johdolla. Harjoittelijalla voisi olla sopimuksen
mukaan työpiste ja tietokone käytössään Varsinais-Suomen liiton tiloissa.
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Työ aloitetaan elo-syyskuun vaihteessa kaikille maakunnan kulttuuritahoille toimitettavalla avoimella hakutapaamisella (lehti-ilmoitus, netti, facebook, e-mailit). Pyritään saamaan alueen tiedotusvälineisiin buffi aiheesta (Jessica)
Tilaisuuteen pyydetään myös alustuksia keskeisiltä kulttuuritahoilta. Valitaan esim. 10 teemaa,
joiden ympärille rakennetaan työpajoja. Työpajat jalkautetaan eri puolille maakuntaa.
Työ pohjautuu osittain Varsinais-Suomen edellisen strategian päivittämiseen sekä Risto Ruohosen
kulttuuripääkaupunkivuoden jatkotyöryhmän loppuraporttiin ja sen liitteisiin. Strategiasta tehdään
mahdollisimman konkreettinen, määritellään tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.
Sähköiseen versioon yhdistetään mahdollisuuksien mukaan myös videoaineistoa maakunnasta.
Kulttuuritoimikunta edellyttää, että kulttuuristrategiasta tulee maakuntaohjelman sitova liiteasiakirja.
Kulttuuritoimikunta toivoo, että strategiatyössä voidaan käyttää tarpeen mukaan asiantuntijaresurssia.
---------EDUNV:79 /2014
§ 19
Asia

VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT HÄMEENLINNASSA 7. - 10.8.2014
Valtakunnalliset kotiseutupäivät ovat kotiseututyön ja kansallisen kulttuurin yhteinen kesätapahtuma ja yksi kesän kohokohdista. Suomen maakunnat ja paikkakunnat isännöivät tapahtumaa vuorotellen esittelemällä oman maakuntansa kulttuuria ja luontonsa ominaispiirteitä.
Kotiseutupäivät ovat kasvaneet mittavaksi valtakunnalliseksi kulttuuritapahtumaksi, jonka tilaisuuksiin osallistuu tuhansittain ihmisiä Suomesta ja ulkomailta.
Varsinais-Suomen liitosta Kotiseutupäiville osallistuu vuosittain sihteerin lisäksi yksi edustaja, joka
toimii liiton virallisena edustajana Kotiseutuliiton valtuuston vuosikokouksessa.

Ehdotus

Kulttuuritoimikunta nimeää keskuudestaan henkilön edustamaan Varsinais-Suomen liittoa Kotiseutuliiton valtuuston kokouksessa.

Päätös

Kulttuuritoimikunta valitsi Turku-seuran toiminnanjohtaja Kristiina Syrjäsuon edustamaan Varsinais-Suomen liittoa Suomen Kotiseutuliiton valtuuston vuosikokouksessa 8.8.2014.
----------

§ 20
Asia

VALTAKUNNALLISET KULTTUURI- JA HYVINVOINTITREFFIT 22.5.2014
Toimikunnan sihteeri osallistui viime viikolla Kulttuuri- ja hyvinvointitreffeille Hämeenlinnassa.
Hanketreffit tuovat keskusteluun ajankohtaisia kulttuurin ja hyvinvoinnin ilmiöitä sekä kulttuurin ja
hyvinvointitoimijoiden yhteistyön tarpeen. Sihteeri tuo terveiset tapahtumasta tiedoksi toimikunnalle.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
----------
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§ 21
Asia

HISTORIALLISEN SEITSEMÄN KIRKON REITIN ELVYTTÄMINEN
Varsinais-Suomen liitto teki toukokuussa kierroksen varsinaissuomalaisessa kulttuurimaisemassa erityisesti kirkkoja katsellen. Ulkopuolisina asiantuntijoina mukana olivat Tarja-Tuulikki Laaksonen
Kari Uotila ja Kari Immonen. Miten elvyttää historiallinen Seitsemän kirkon reitti?
Reitti kulki seuraavasti: Raision kirkko, Kankaisten kartano, Maskun kirkko, Nousiaisten kirkko,
Lemun kirkko, Louhisaaren kartano, Askaisten kirkko, Merimaskun kirkko, Naantalin kirkko.

Ehdotus

Sihteeri kertoo reitistä ja sen mahdollisesta elvyttämisestä uudelleen toimivaksi, historialliseksi
matkailureitiksi.

Päätös

Toimikunta keskusteli reitin modernisoimisesta. Perinteisessä muodossaan reitti on ehkä liian pitkä
ja yksipuolinen. Kartanokäyntejä voisi yhdistää reittiin. Kirkkokäyntejä voisi myös teemoittaa esim.
arkkitehtuurin, kirkkotaiteen, -musiikin, -konserttien tai museodraaman kautta. Omatoimimatkailijoille voisi reitistä kehittää mobiiliversion. Todettiin, että liitto tekee reitistä oman kevyen videotiedotteen nettiin.
----------

§ 22

TOIMIKUNNAN JÄSENTEN TAUSTAYHTEISÖJEN AJANKOHTAISET ASIAT JA ALOITTEET
Taiteen Edistämiskeskus/Varsinais-Suomi
Puheenjohtaja kertoi taidetoimikuntien kokoonpanon tulevista muutoksista sekä syyskuun alussa
järjestettävästä kieli- ja taidepolitiikan yhteensovittamistilaisuudessa. Tilannetta voi seurata mm.
osoitteessa http://www.taike.fi/web/varsinais-suomi/taidetoimikunta
Liisa-Maria Lilja-Viherlampi on lähettänyt seuraavat linkit esityslistaan liitettäväksi:
Aurinkolaiva-sidosryhmälehti:
http://issuu.com/turunamk/docs/aurinkolaiva_1_2014_valmis_digi
Journalistien Tutka: http://tutka.pro/
Turun amk:n julkaisujen verkkokauppa LOKI: http://loki.turkuamk.fi/PublishedService
http://www.turkuamk.fi/fi/
Turkuseura
Kristiina Syrjäsuo esitteli Turku-seuran uudet julkaisut: Turun kätketyt aarteet ja Turun kaupunginosien nimikkokasvit. Lisätietoja http://www.turkuseura.fi/
TurkuTouring, Paraisen kaupunki ja Varsinais-Suomen liitto toteuttavat kesällä Saariston rengastien esittelyvideon. Varsinais-Suomen liitto toteuttaa Crossmedian kanssa maakuntalaulun modernisoimisen. Maakuntalaulu sovitetaan uudelleen ja siihen liitetään varsinaissuomalainen esittelyvideo
Turun Yliopisto
Kimi Kärki muistutti tulevasta Aboagora-tapahtumasta 12. - 14.8.2014. Ohjelma löytyy osoitteesta
http://www.aboagora.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=88%3Aprogramme2014&
catid=34%3Aajankohtaista&lang=fi

Turun kaupunki
Petja Raaska kertoi, että kesällä Turun Kesäteatteri Vartiovuorella viettää 60-vuotis juhlavuottaan.
Turun kesäteatteri on maamme vanhin samassa paikassa pysytellyt ammattikesäteatteri. Ella ja
presidentti juhlistaaTurun Kesäteatterin 60-vuotista taivalta Vartiovuorella.
Linnateatterin sopimus Naantalin Emma-teatterin kanssa on päättynyt, mutta Linnateatteri jatkaa
esityksiään Aboa Vetus Ars Novan pihalla.
Pöytäkirjantarkastajat
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Turun kaupunginteatteri majoittuu elokuussa alkavan peruskorjauksen ajaksi pääosin kulttuurikeskus Logomoon. Kulttuurikeskukseen on rakennettu tilat, jotka sopivat teatterin esittämiseen. Ensi
syksyn suurimmat ensi illat nähdään Logomossa. Teatterin toimintaa hajautetaan kaupungilla
myös muihin kohteisiin. Aurajoen rannassa sijaitsevan teatteritalon peruskorjaus valmistuu kesällä
2016.
Saaristo
Fia Isaksson kertoi Paraisten Runopäivistä 31.5. - 7.6.2014 ja tapahtumasta Teaterboulages sommarpjäs 2014. Lisää kesän tapahtumia sivulla https://www.parainen.fi
Vakka-Suomi / Varsinais-Suomen kansanmusiikkiyhdistys
Jukka Vehmas kertoi, että Kaustisten kansanmusiikkijuhlien harjoitukset ovat loppusuoralla. Juhlien teema on Varsinais-Suomi. Varsinais-Suomen liiton maakuntajohtaja Juho Savo on maakuntakavalkadin suojelija ja osallistuu tilaisuuden avajaisiin. Koko ohjelma on osoitteessa
http://www.kaustinen.net/ohjelma-ja-artistit/ohjelma2014
Salon seutu
Jouko Kivirinta kertoi Salon kulttuuritiloissa tapahtuvista tulevista muutoksista. Lisätietoja
http://www.salo.fi/kiva/ ja http://www.salo.fi/kulttuuri/
Loimaan seutu
Taina Myllynen esitteli ja jakoi toimikunnan jäsenille Tuula Levon kirjan ”Suon syrjästä enkelipuistoon - Kyösti Iitin tie ite-taiteilijaksi. Lisätietoa mm. sivustolta http://enkelipuisto.blogspot.fi/
Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
----------

§ 23

MAHDOLLISET MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Puheenjohtaja kertoi prosenttiperiaatteeseen kohdennettavasta uudesta valtionavustuksesta, taidetoimikuntien kokoonpanon tulevista muutoksista sekä syyskuun alussa järjestettävästä kutsuseminaarista, jossa käsitellään kielellisen tasa-arvon toteutumista suomalaisessa kulttuuri- ja taidepolitiikassa. Tilannetta voi seurata mm. osoitteessa http://www.taike.fi/web/varsinaissuomi/varsinais-suomi
----------

§ 24

SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous päätettiin pitää Turku-seuran tiloissa 2.9.2014 klo 10.00.
----------

§ 25

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30.
-----------
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