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KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Asia

Kutsu kulttuuritoimikunnan kokoukseen ja esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostilla
19.9.2014. 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

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.
----------

§ 27

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus

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

Päätös

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

§ 28

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös

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

Pöytäkirjantarkastajat
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EDUNV:20 /2014
VARSINAIS-SUOMEN KULTTUURISTRATEGIAN LAATIMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT ALUEELLISET
TYÖPAJAT
Kulttuuritoimikunta päätti kokouksessaan 7.3.2014 ehdottaa maakuntahallitukselle, että VarsinaisSuomelle laaditaan uusi kulttuuristrategia 2020.
Työ pohjautuu osittain Varsinais-Suomen edellisen kulttuuristrategian (2004 - 2005) päivittämiseen
sekä Risto Ruohosen kulttuuripääkaupunkivuoden jatkotyöryhmän loppuraporttiin ja sen liitteisiin.
Strategian laadinnassa tullaan käyttämään laajasti hyväksi viraston omaa asiantuntemusta sekä
ulkopuolisia asiantuntijoita. Strategiatyötä valvoo kulttuuristrategiatyöryhmä, johon kuuluvat liiton
kulttuuritoimikunnasta Henri Terho, Liisa Lemmetyinen, Liisa-Maria Lilja-Viherlampi ja Kimi Kärki.
Liitosta ryhmään on nimetty Veli-Matti Kauppinen ja Kaisa Äijö. Työryhmän sihteerinä toimii Hannele Hartikainen.
Varsinais-Suomen liitto päätti palkata strategian suunnittelijaksi Päivi Olivan ajalle 16.9. 31.12.2014.
Päivi Olivan tehtävänä on laatia Varsinais-Suomen kulttuuristrategiaa. Tähän liittyen hän, yhdessä
liiton strategiatyöryhmän ja liiton kulttuuritoimikunnan kanssa:
Valmistelee kulttuurin tulevaisuusfoorumia, suunnittelee alueellisia teematyöpajoja ja hoitaa niiden fasilitoinnin ja materiaalin koonnin.
Kirjoittaa auki strategiaa mm. foorumin ja alueellisten työpajojen pohjalta.
Luo liiton sivuille sähköisen ideapankin aloitteita varten sekä markkinoi ja hoitaa strategian viestintää yhdessä liiton viestinnän kanssa. Oliva osallistuu myös kulttuuritoimikunnan
ja kulttuuristrategiatoimikunnan kokouksiin sekä hoitaa strategiatyöhön liittyvää sidosryhmä- ja verkostotyötä.
Kulttuurin tulevaisuus -seminaari, joka pidettiin 23.9.2014 Sibeliusmuseossa, keräsi n. 60 kulttuurin
toimijaa eri puolilta maakuntaa. Syksyn aikana järjestetään vielä alueelliset työpajat, joiden ajankohdasta ja teemoista, sekä vetäjistä ja sparraajista tehdään nyt päätökset.

Ehdotus

Keskustellaan strategian kestosta (2015 - 2020 vai 2025) sekä sen rakenteesta ja aikataulusta.
Pyritään siihen, että strategia voisi lähteä lausuntokierrokselle jo helmikuun alussa ja voitaisiin viedä maakuntahallituksen maaliskuun kokoukseen.
Päätetään työpajojen alueellinen järjestys ja päivämäärät. Valitaan kulttuuritoimikunnan jäsenistä
tai jäsenten ehdotuksista työpajojen alueelliset yhteyshenkilöt ja valitaan alueelliset teemat. Päätetään myös ketkä henkilöt kulttuuritoimikunnasta ovat läsnä työpajoissa.

Päätös

Keskusteltiin viikolla pidetystä Kulttuurin tulevaisuus -seminaarista. Noin kuusikymmentä kulttuuritoimijaa kokoontui tiistaina 23.9.2014 Sibeliusmuseoon pohtimaan kulttuurin merkitystä VarsinaisSuomen tulevaisuudelle. Tilaisuus käynnisti samalla Varsinais-Suomen kulttuuristrategiatyön valmistelun vuosille 2015 - 2025.
Seuraavaksi järjestetään viisi alueellista työpajaa, joiden yhteiseksi teemaksi valittiin kunnan ja
kolmannen sektorin yhteistyö. Eri alueille valitaan lisäksi myös sopiva erityisteema. Kumppanuusteema on mukana kaikessa. Pyritään kunnan kulttuuritoimijoiden välisen keskustelun aktivointiin.
Pajoissa huomioidaan erityisesti lapset ja nuoret; yleissivistävä tasa-arvoinen koulutus, opetussuunnitelmiin vaikuttaminen ja sitä kautta syrjäytymisen ehkäiseminen.
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Työpajojen alkuun järjestetään paneelikeskustelu aiheesta ”kunnat ja kulttuurin kumppanuus”.
Kutsutaan työpajoihin myös kuntien ja elinkeinoelämän edustajia. Pyritään siihen, että VarsinaisSuomen kulttuuristrategia ohjaa kuntien päätöksentekoa.
Työpajojen aiheita ovat mm. Lastenkulttuuri, taidekasvatus, koulutus, luova talous ja kulttuuriyrittäjyys, yleisöteema kirjastot ja kansalaisopistot, taidekasvatus. Saaristossa järjestetään kaksikielinen
työpaja.
Työpajat järjestetään mahdollisuuksien mukaan torstaisin noin klo 13 - 17 välillä. Pajoihin odotetaan noin 30 - 40 henkilöä sekä lisäksi panelistit ja vetäjät.
Huom. Seutukunnissa järjestettävien työpajojen päivämäärät voivat muuttua, lopulliset päivämäärät ovat nähtävissä mm. liiton nettisivuilla www.varsinais-suomi.fi. Työpajojen alustavat päivämäärät ovat: Salo 16.10., Turku 23.10., Nauvo 6.11., Vakka-Suomi 13.11, Nauvo 6.11. ja Loimaa
20.11. Kokoava seminaari järjestetään sitten kun strategialuonnos on valmis.
Työpajoissa käytetään samoja kysymyskortteja kuin avausseminaarissa, mutta laitetaan valmiit
kysymykset korttiin. Liiton nettisivuille avataan myös ideapankki.
---------EDUNV:32 /2014
§ 30

VUODEN 2014 AURORA-MITALIN MYÖNTÄMINEN

Asia

Aurora-mitalia on jaettu vuodesta 1977 lähtien tunnustuksena Varsinais-Suomen hyväksi tieteen,
taiteen tai muun kulttuurityön alalla ansiokkaasti toimineelle henkilölle, yhteisölle tai viranomaiselle
sekä myös Varsinais-Suomesta lähtöisin olevalle, valtakunnalliseen kulttuurityöhön merkittävällä
tavalla osallistuneelle henkilölle.
Mitalin arvon säilyttämiseksi niitä jaetaan vuosittain 1 kpl. Juhlavuosina tai muusta erityisestä syystä voidaan jakaa useampia.
Esityslistan liitteenä on luettelo mitalin saajista. Tänä vuonna jaettava mitali on järjestyksessä 88.
Kulttuuritoimikunnan jäsenet voivat lähettää etukäteen ehdotuksensa Aurora-mitalin saajasta sihteerille. Maakuntahallitus päättää mitalin saajan toimikunnan ehdotuksesta 17.11.2014. Mitali luovutetaan saajalle ja saaja julkistetaan maakuntavaltuuston kokouksessa 8.12.2014.

Ehdotus

Toimikunnan jäsenet lähettävät sihteerille ehdokkaansa vuoden 2014 Aurora-mitalin saajaksi
10.10.2014 mennessä. Ehdotus mitalin saajaksi tehdään etukäteen nimettyjen ehdokkaiden joukosta kulttuuritoimikunnan seuraavassa kokouksessa lokakuussa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
------------Hannele Hartikainen, p. 040 7202 163, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

Lisätietoja

Pöytäkirjantarkastajat

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO
Kulttuuritoimikunta

26.09.2014

Sivu 8
EDUNV:27 /2014

§ 31
Asia

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO TURUN KANSAINVÄLISILLE KIRJAMESSUILLE
KUMPPANUUSTEEMALLA
Varsinais-Suomen liitto on useana peräkkäisenä vuonna osallistunut omalla osastollaan ja vaihtelevilla teemoilla Turun kansainvälisille kirjamessuille. Maakuntastrategian mukaisesti tänä vuonna
teema on ”Tulevaisuutemme luodaan kumppanuudella”.
Tänä vuonna pyritään avaamaan yleisölle kumppanuusteemaa. Samalla esitellään myös liiton
muut toiminnot, paikkatieto, Europe Direct ja Central Baltic.
Perinteisesti osastolla on myös kuntien rakennusperintökirjat, joitakin liiton historiateoksia, maakuntaviirejä ja esitteitä. Myös uudelleen sovitettua Varsinais-Suomen maakuntalaulua lanseerataan
osastolla videoin.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

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

§ 32
Asia

TOIMIKUNNAN JÄSENTEN TAUSTAYHTEISÖJEN AJANKOHTAISET ASIAT JA ALOITTEET
Kulttuuritoimikunnan sihteeri on pyytänyt esityslistan lähettämisen yhteydessä kultakin toimikunnan
jäseneltä sähköisesti lyhyen luonnehdinnan taustayhteisön ajankohtaisista ja asioista ja mahdollisia aloitteita kulttuuritoimikunnalle.
Vakka-Suomi
. 1 Varsinais-Suomi Kaustinen Folk Musik -festivaaleilla heinäkuussa 2014

Ehdotus

Jukka Vehmas kertoo tilaisuudesta.

Päätös

Jukka Vehmas kertoi Kaustisten Folk musiikkitilaisuudesta. Tilaisuus meni hyvin ja sen seurauksena mm. Alastaron Palkeiset on herännyt uudelleen henkiin ja muukin kansanmusiikki saanut uutta
virtaa.
Taiteen edistämiskeskuksen Lounais-Suomen aluetoimipiste:
Apurahojen hakuaika: 1.10.2014 - 31.10.2014
Kohdeapurahat, Varsinais-Suomi
Työskentelyapurahat, Varsinais-Suomi
Erityisavustukset yhteisöille, Varsinais-Suomi
Kulttuurin hyvinvointivaikutusten erityisavustukset yhteisöille, Varsinais-Suomi
Lastenkulttuurin kohdeapurahat, Varsinais-Suomi
Lastenkulttuurin erityisavustukset yhteisöille, Varsinais-Suomi
Lisätietoja Henri Terho, henri.teho@minedu.fi
KTS. myös http://www.taike.fi/web/varsinais-suomi/apurahat-ja-avustukset
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Näyttelijä, ohjaaja, käsikirjoittaja ja teatterinjohtaja Mikko Kouki on vuoden 2014 kulttuuriturkulainen. Valinnan teki Turkuseuran kulttuurijaosto.
Kulttuuriturkulainen sai Samppalinnan puistoon nimikyltillä varustetun nimikkopuun, tammen.
Lisätietoja: Kristiina Syrjäsuo. kristiina.syrjasuo@turkuseura.fi
---------§ 33

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Muista asioita ei ollut.
----------

§ 34

SEURAAVA KOKOUS

Ehdotus

Toimikunnan seuraava kokous pidetään loka-marraskuun vaihteessa. Päätetään kokouksen aika ja
paikka.

Päätös

Seuraava kokous pidetään 31.110. klo 11.00 liiton virastossa, kokoushuone Tammessa.
----------

§ 35
Päätös

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45.
-----------
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