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Someron Kulttuuri yhdistys ry
Yleistä
Someron Kulttuuri ry toimi sääntöjensä mukaisesti järjestäen toimintaa ja
tapahtumia yhdessä jäsenyhdistystensä ja muiden tahojen kanssa pitkin
vuotta ympäri kaupunkia.

Kulttuuri ry:n toimitilana toimii Someron keskustassa sijaitseva Kiiruun tila.
Kiiruun tila on kaikille avoin tila, jossa järjestään esimerkiksi kokouksia,
näyttelyitä, tapahtumia ja kursseja. Vuonna 2012 Kiiruun tilaa käytettiin
kiitettävästi. Kuukausikohtaisen käyttötilaston mukaan luvut ovat vakiintuneet.
Vuonna 2012 Kiiruun tilaa käytettiin kokouksissa, yksityistilaisuuksissa,
näyttelyissä, kursseissa tai muissa tilaisuuksissa yhteensä 344 kertaa.
Vuonna 2011 luku oli 412, vuonna 2010 luku oli 312 ja vuonna 2009 luku oli
164.

Kulttuuri ry:llä on meneillään Kiiruun kulttuuripuisto –leader-hanke. Hankkeen
aikana Kiiruun tilaa ympäröivä puisto kunnostetaan ja siitä tehdään kaikkia
asukkaita palveleva yhteinen ajanviettopaikka. Puistoon tehdään lava ja lasten
leikkipaikka, sekä tuodaan penkkejä ja penkkiryhmiä. Lisäksi puistoon
tehdään polkuja ja opastustauluja, jossa kerrotaan alueen harvinaislaatuisista
kasveista. Hankkeelle tehtiin vuoden 2012 aikana muutosselvityksiä.
Hyväksytty muutospäätös saapui Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta
syksyllä. Urakoitsijan kilpailutus tehtiin Varsinais-Suomen
Jokivarsikumppanien pyynnöstä uudestaan, mutta urakoitsijaksi valittiin
edelleen Iloniemen Viherrakennus. Hankkeen toimenpiteet siirtyivät tehtäväksi
ensi vuoden puolelle. Puistossa suoritettiin kuitenkin toimenpiteitä, jotka eivät
suoraan liity hankkeeseen, mutta kuuluvat oleellisesti puiston
kunnostamiseen. Someron kaupungin puolesta puistossa tehtiin sähkötöitä, ja
kantojen jyrsintä Kulttuuri ry:n kustantamana. Myös kaadettujen puiden
kuljetus puistosta tapahtui talkootyönä.
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Kulttuuri ry on lisäksi vuokrannut ja hallinnoinut yhdessä Someron Elävän
Musiikin yhdistys Svengi ry;n kanssa bänditilaa. Bänditila on kaikille
bänditoiminnasta kiinnostuneille avoin soittotila, jossa on käytössä Kulttuuri
ry:n omistamat soittimet. Bänditila oli hyvässä käytössä vuoden 2012 ajan.
Tilalla järjestettiin alkuvuodesta Kulttuuri ry:n toimesta aikuisille suunnattu
bändikurssi. Tilaa vuokrasivat somerolaiset musiikin harrastajat. Bänditila
irtisanottiin joulukuun alussa vedoten omistajavaihdokseen. Uutta bänditilaa
haettiin heti irtisanomisen jälkeen.

Kulttuuri ry teki alkusyksystä lisäraha-anomuksen Someron kaupungille
vuosikohtaisesta avustuksesta. Kulttuuri ry:n saama vuosikohtainen tuki
päätettiin nostaa 42 000 eurosta 48 000 euroon alkaen vuodesta 2013.
Kuukausiavustus nousi 3500 eurosta 4000 euroon.

Kulttuurituottaja Eeva Pettersson ilmoitti jäävänsä äitiyslomalle vuoden 2013
keväällä. Kulttuurituottajan äitiyslomasijainen Kati Pelkonen rekrytoitiin vuoden
2012 lopulla.

Hallinto 2012
Johtokunta:
Puheenjohtajana toimi Petri Siviranta. Varapuheenjohtajana toimi Pentti
Koskimaa ja sihteerinä Eeva Pettersson. Johtokunnan muut jäsenet:

Jäsen

Erovuoro

Varajäsen

Jarna Kortelahti

2014

Anne Heino

Arto Tuominen

2014

Kristina Hovila

Pentti Koskimaa

2015

Juhani Kaivo

Kaisa Vasama-Kakko

2015

Pia Maavirta

Marika Haapala

2015

Kalle Alhoranta

Raimo Lyly

2015

Kaisa Kotikoivu

Sari Pekonen

2015

Hannu Häkli

Ahti Kukkonen

2013

Terttu Leino

Matti Oksanen

2013

Rauno Kylliäinen

Satu Säteri

2013

Anneli Ahonen
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Toiminnantarkastajana toimi Aulis Kankare, varalla Pekka Vaurola. Kirjanpitoa
hoitivat Airi Paija, ja hänen jälkeensä Merja-Liisa Tammi Someron Tilikeskus
Op-kiinteistökeskus Oy:stä.

Vuoden 2012 tositetarkastajina ovat toimineet Sari Pekonen ja Satu Säteri.

Johtokunnan hanketoimikunnassa sekä työvaliokunnassa toimivat
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä johtokunnan jäsen, Marika
Haapala. Hanketoimikunnan ja työvaliokunnan tehtävänä on ollut vuoden
2012 aikana hoitaa Kiiruun kulttuuripuisto-hankkeeseen liittyviä asioita ja
tehdä niistä esityksiä johtokunnalle.
Jäsenet
Vuonna 2012 Kulttuuri ry:n jäsenyhdistyksiä oli 21 kappaletta, sekä Someron
kaupunki. Vuoden 2012 Kulttuuri ry:n jäsenyhdistysten määrä pysyi samana.

Someron kaupunki
Somero-Seura ry
Someron Esa ry
Somerniemen Musiikki- ja Teatteriyhdistys ry
Someron Tupanäyttämö ry
Someron Kuvataideyhdistys ry
Someron Musiikinystävät ry
Monokas ry
Illan Varjoon Himmeään ry
Unto Mononen yhdistys ry
Oman tien kulkijat ry
Someron Laulumiehet ry
Someron Naiskuoro ry
Someron Kamerakerho ry
Someron elävän musiikin yhdistys Svengi ry
Someron Nuorisoseura ry
Someron Karjalaiset ry
Someron Omakotiyhdistys ry
3/12

Someron Kulttuuri yhdistys ry
Toimintakertomus 2012

5.3.2013

Someron vesiensuojeluyhdistys ry
Lasten kulttuuri Nuppu ry
Metka Kööri ry
Pitkäjärven taide ja kulttuuri ry

Kokoukset
Yhdistyksen johtokunta kokousti vuonna 2012 yhdeksän kertaa. Näistä
sähköpostikokouksena pidettiin kaksi kokousta. Yhdistyksen kevätkokous
pidettiin Kiiruun tilalla 21.5.2012 ja syyskokous niin ikään Kiiruun tilalla,
26.11.2012. Kevät- ja syyskokouksen puheenjohtajana toimi Petri Siviranta,
sihteerinä Eeva Pettersson. Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Henkilöstö
Kulttuuri ry:llä on yksi palkattu työntekijä, kulttuurituottaja. Vuoden 2012
aikana kulttuurituottajana toimi Eeva Pettersson. Kesällä Kulttuuri ry palkkasi
kesätyöntekijä Joel Saarimäen korutaiteilija Liisa Vitalin muistonäyttelyn
valvojaksi.

Marika Waltzer suoritti Kulttuuri ry:lle vuoden aikana työ- ja elinkeinotoimiston
kautta kolmen kuukauden mittaisen palkattoman harjoittelun.

Tiedottaminen

Ulkoinen tiedottaminen
Yhdistyksellä on omat kotisivut osoitteessa www.somero.fi/kulttuuri.
Kotisivuilla on perustietoa yhdistyksestä ja tapahtumakalenteri.

Kulttuuri ry:n nettisivuja uudistettiin vuoden 2012 aikana. Myös Kulttuuri ry:n
logo uusittiin. Uudistukset tehtiin Elonor Oy:n toimesta.

Lehtimainonnan pääasiallisena julkaisukanavana käytettiin Somero-lehteä.
Lehdistötiedotteita lähti seuraaville lehdille: Somero-lehti, Seutusanomat,
Salon Seudun Sanomat, Forssan lehti ja Salonjokilaakso. Tiedotteita lähti
pääosin kulttuuri ry:n tapahtumista, vuoden 2012 aikana noin 20.
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Suviheinäviikon aikana Radio Melodiasta http://www.radiomelodia.fi/ kuultiin
useaan otteeseen kaupungin kulttuuritarjonnasta kulttuurituottajan kertomana.
Kulttuuri ry:llä on lisäksi omat facebook-sivut osoitteessa
http://www.facebook.com/#!/someronkulttuuri, jossa tiedotetaan tapahtumista.
Tapahtumat lisätään aina myös kaupungin sähköiseen tapahtumakalenteriin,
joka löytyy Someron kaupungin verkkosivuilta osoitteesta
http://www.somero.fi/.
.
Sisäinen tiedottaminen
Yhdistyksen tiedottamiseen on käytetty sähköpostia sekä maapostia.
Toimintakauden aikana on lähetetty neljä jäsenkirjettä.

Lehdistöseuranta
Kulttuuri ry:tä koskevat kirjoitukset ja kuvat on arkistoitu kulttuurituottajan
toimesta.

Kiiruun tila
Kiiruun tila on ollut kaikkien somerolaisten yhdistysten ja toimijoiden
käytettävissä. Tilalla oli vuonna 2012, 344 toimintoa. Arvioitu kävijämäärä oli
8100.

Kiiruun tilan käyttö:

kpl

osallistujat

Someron Kulttuuri ry:n yleisötilaisuudet

6

n. 680 kävijää

Jäsenyhdistysten yleisötilaisuudet

3

n. 80 kävijää

Muut yleisötilaisuudet

8

n. 320 kävijää

Someron Kulttuuri ry:n kokoukset

16

n. 120 kävijää

Jäsenyhdistysten kokoukset/harjoitukset

95

n. 760 kävijää

Kulttuuri ry:n yhteistyökokoukset

15

n. 150 kävijää

Muut kokoukset/harjoitukset

70

n. 500 kävijää

Kulttuuri ry:n koulutus

0

Jäsenyhdistykset koulutus

1

n. 15 kävijää

Ulkopuolinen harrastustoiminta

100

n. 850 kävijää

Kulttuuri ry:n kurssit

0
5/12

Someron Kulttuuri yhdistys ry
Toimintakertomus 2012

5.3.2013

Jäsenyhdistysten kurssit

1

n. 15 kävijää

Ulkopuolisten toimijoiden kurssit

15

n. 180 kävijää

Koulutus muut

6

n. 180 kävijää

Kulttuurin kerhot

0

Taidenäyttelyt

6

n. 4000 kävijää

Yksityistilaisuudet

4

n. 250 kävijää

Yhteensä

344

n. 8100

Tapahtumat ja yhteistyö
Kiiruun tilalla järjestettyjen tapahtumien lisäksi Kulttuuri ry järjesti toimintaa eri
puolilla kaupunkia ja teki aktiivisesti yhteistyötä kaupungin toimijoiden ja
tapahtumajärjestäjien kanssa.

Lasten talvikekkerit
Lapsille suunnattu tapahtuma Lasten talvikekkerit järjestettiin kolmatta kertaa
tammikuussa. Kiiruun koululla pidetyssä tapahtumassa oli tarjolla
kasvomaalausta, kahvio, askartelupisteitä, temppuratoja, talutusratsastusta,
satutuokioita, paloautoon tutustumista sekä pääesiintyjänä lapsia laulattava
Peppi Pitkätossu. Tapahtuma tehtiin yhteistyössä 4H:n, Forssan Seudun
Monikkoperheiden, Kansalaisopiston, Someron Liikunta ry:n, Syke ry:n,
Someron palomieskerhon, Unicefin, Someron Kuvataideyhdistyksen,
Härkätien ratsastuskeskuksen ja Someron ratsastajien kanssa. Tapahtumasta
saadulla tuotolla kustannettiin Someron Tuulihatun päiväkotiin
nukketeatteriesitys, Ihmeiden markkinat. Esiintyjänä toimi nukketeatteri
ANNOS. Lisäksi tuotoista kustannettiin kansalaisopiston taidekoulun oppilailla
teettämä tilaustyö, taideteos neuvolan seinälle.

Hiihtolomaviikon ohjelma
Hiihtolomaviikolla Kulttuuri ry teki yhteistyötä Nuorisotoimen ja Bar
Vallattoman kanssa järjestämällä kaksi limudiskoa. Ala-asteikäisille
suunnatussa diskossa esiintyi taikuri. Yläasteikäisten diskossa oli dj-musiikkia.

6/12

Someron Kulttuuri yhdistys ry
Toimintakertomus 2012

5.3.2013

Bändikurssi
Kulttuuri ry:n järjestämä, yli 16-vuotiaille suunnattu bändikurssi pidettiin
bänditilalla alkuvuodesta.

Teatteriesitys Elämänä Luuserina
Kulttuuri ry järjesti keväällä yhdessä Nuorisotoimen kanssa Someron 7luokkalaisille koulun auditoriossa pidetyn näytelmän ”Elämäni Luuserina”.
Linnateatterin esittämä näytelmä kertoi koulukiusaamisesta.

Taidekerhot
Taidekerhoja vietiin keväällä 2012 Häntälän ja Joensuun kouluille. Joensuun
koululla pitämä kerho oli kouluaikana. Kerho pidettiin starttiluokan ja 1. ja 2.luokan pienryhmän oppilaille. Häntälän kerho oli suunnattu 1-4. –
luokkalaisille. Taidekerhossa käsiteltiin monipuolisesti eri taiteenlajeja aina
musiikista sarjakuviin ja kirjallisuudesta käsitöihin.

Aleksi Delikouras, media-aiheinen luento
Keväällä yhteistyötä tehtiin kirjaston ja nuorisotoimen kanssa, kohderyhmänä
nuoret. Media-aiheinen luento kirjailija Aleksi Delikouraksen pitämänä pidettiin
Kiiruun tilalla yläasteikäisille. Paikalla yläasteikäisistä oli neljä luokkaa.

Yläasteikäisten taidenäyttely
Keväällä yläasteikäiset oppilaat pitivät perinteisesti Kiiruun tilalla näyttelyn.
Näyttely koostui kuvaamataidon ja käsityö –tuntien aikana tehdyistä töistä.
Someron Kulttuuri ry vastasi näyttelyn valvonnasta.

Kulttuuripäivä
Perinteeksi muodostunutta Kulttuuripäivää vietettiin toukokuun lopulla.
Tapahtumia oli jälleen ympäri kaupunkia. Kulttuuri ry:n järjestämässä
tapahtumassa kuultiin luento Someron kartanoista FT Leeni Tiirakarin
pitämänä. Someron kirjaston kanssa tehtiin tapahtumassa yhteistyötä.
Kirjaston kautta tapahtumassa esiintyi Wilson Kirwa, joka kertoi lapsille
afrikkalaisia satuja ja opetti heille keniajumppaa. Kulttuuri ry:n
jäsenyhdistykset esittivät musiikkiesityksiä kaupoissa ja vanhainkodissa.
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Nuppu ry piti kirjastossa leikkivallankumouspajaa. Museot olivat auki ja niihin
oli vapaa pääsy. Kulttuuri ry palkitsi tapahtumassa talkoolaisia ja
yhdistystoiminnassa vahvasti mukana olleita kotiseutuliiton merkeillä.
Kunniamerkit jaettiin torppamuseolla puheenjohtajan ja kulttuurituottajan
toimesta. Pronssisen kunniamerkin saivat Jani Kurvinen ja Olli Nuotio.
Kultainen merkki luovutettiin Kalle Pompulle. Voitto Ollonqvistia muistettiin
kunniakirjalla.

Prosenttitaiteella iloa arkeen -yleisötilaisuus
Kesäkuussa Kulttuuri ry järjesti yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton ja
Varsinais-Suomen taidetoimikunnan kanssa Prosenttitaiteella iloa arkeen –
yleisötilaisuuden Kiiruun tilalla.

Suviheinäviikon avajaistilaisuus, Vuoden Somerolainen
Suviheinäviikon avajaistilaisuus torilla järjestettiin yhteistyössä Someron
kaupungin ja Somero-lehden kanssa. Torilla julkaistiin Kulttuuri ry:n ja
Somero-lehden yhdessä järjestämän kilpailun, Vuoden Somerolaisen, nimi.
Vuoden Somerolaiseksi valittiin yleisöäänien perusteella Matias Roto. Rotoa
haastateltiin torilla, jonka jälkeen yleisö kuuli Baddingia Erik Kraemerin
imitoimana.

Korutaiteilija Liisa Vitalin muistonäyttely
Korutaitelija Liisa Vitalin muistonäyttely järjestettiin yhteistyössä SomeroSeuran ja Kello- ja kihla-aitan kanssa. Mukana tapahtuman tuottamisessa
olivat myös Someron kansalaisopisto, Kultakeskus Oy ja Lähivakuutus.
Näyttelyn avajaisia vietettiin heinäkuussa. Kolme viikkoa kestäneessä
näyttelyssä riitti kävijöitä lähes 2000. Kansalaisopisto järjesti Suviheinäviikolla
Kiiruun tilalla luennon Liisa Vitalista.

Tapani Aartomaan muistonäyttely
Kultelan Kyläyhdistys järjesti elokuussa Savi Palaa – tapahtuman yhteydessä
Tapani Aartomaan muistonäyttelyn. Kulttuuri ry oli yhteistyössä
mahdollistamassa näyttelyn.
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Taidekerho
Lasten taidekerho järjestettiin yhteistyössä Lounais-Someron kyläyhdistyksen
kanssa Häntälän kyläkeskuksessa syyslukukauden aikana. Kerhossa vieraili
paikallisia taiteenlajin edustajia. Kerhon sisältönä oli muun muassa
kotiseutukulttuuri, tanssi, kirjallisuus ja käsityöt.

Kielletyt laulut-juonnettu musiikkishow
Marraskuussa Kulttuuri ry järjesti yhteistyössä Monokas ry:n ja Someron
Seurahuoneen kanssa Kielletyt laulut –juonnetun musiikkishown M.A.
Nummisen ja Pedro Hietasen esittämänä. Tapahtuma pidettiin Someron
Seurahuoneella.

Joulukadun avajaiset
Kulttuuri ry teki lisäksi yhteistyötä Someron Yrittäjien kanssa järjestämällä
Joulukadun avajaisten ohjelman. Joulukadun avajaisia vietettiin marraskuun
lopulla Kiiruun tilalla ja Kiiruun puistossa. Esiintymässä olivat Kulttuuri ry:n
jäsenyhdistyksistä Metka Kööri, Monokas ja Laulumiehet. Nuppu ry piti Kiiruun
tilalla glögikahviota, Kamerakerho myi joulukortteja ja valokuvataiteilija
Johanna Amnelin piti näyttelyn ”Talvi minun silmin” samaan aikaan Kiiruun
tilan pääsalissa.

Kiiruun Joulu
Kiiruun Joulu järjestettiin Kiiruun tilalla joulukuussa. Ohjelma koostui pääosin
Kulttuuri ry:n jäsenyhdistysten musiikkiesityksistä; tanssista, kuorolaulusta,
flyygelin soitosta, joululauluista ja runoesityksistä. Lisäksi kuultiin otteita
Someron Joulusta. Tapahtumassa oli joulukahvio, sekä runsaasti
myyntikojuja, joista sai ostaa leivonnaisia, villasukkia, kynttilöitä, kransseja ja
joulukoristeita ym. Lapsille oli huovutuspaja. Tapahtumassa oli vanhojen
joulukorttien näyttely. Näyttelyn toteutuksesta vastasivat Kamerakerho ja
Somero-Seura.

Kulttuuri ry:n tapahtumat ovat olleet suosittuja ja odotettu kävijämäärä on
yleisesti ottaen saavutettu.
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Muu toiminta
Kulttuurituottaja osallistui keväällä Unicefin teettämään janopäiväkeräykseen.

Someron Kulttuuri ry edusti kevään ja syksyn ruokavamessuilla omaa
toimintaansa yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa.

Kulttuuri ry on ollut mukana suunnittelemassa ja organisoimassa syksyllä
2013 pidettäviä Turun kirjamessuja. Somero on messuilla teemakaupunkina,
ja näin ollen vahvasti esillä tapahtumassa. Yhteistyötä kirjamessujen ja
Someron osaston suunnittelun puolesta tehtiin vuoden 2012 aikana mm.
Someron kaupungin ja kirjaston kanssa.

Kulttuurituottaja toimi alkusyksystä saakka Virkistäytymään Paimionjoellehankkeen ohjausryhmässä. Hankkeen tarkoituksena on muun muassa lisätä
Paimionjoen varren virkistyskäyttöä.

Kulttuuri ry suunnitteli yhteistyössä Someron kaupungin, Liikunta ry:n,
Kansalaisopiston, Nuorisotoimen ja Kirjaston kanssa Someron kulttuuriverkko
–esiselvityshankkeen. Esiselvityshankkeen tavoitteena on tiivistää Somerolla
toimivien kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita tuottavien tahojen yhteistyötä ja
selvittää mahdollisuuksia suunnittelu- ja markkinointiyhteistyöhön kunnan
sisällä ja seudullisesti. Someron kaupunki haki vuoden 2012 aikana Opetusja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta ”kulttuuri/kuntien
kulttuuritoiminta/kehittämis- ja kokeilutoiminta ja erityistehtävät”-tyyppiseen
esiselvityshankkeeseen.

Kaupungin kulttuuripalvelut
Kulttuuri ry toteutti Veteraanijuhlan ja Itsenäisyyspäivän ohjelman, sekä hoiti
seppeleiden laskijat Kaatuneiden muistopäivään.

Veteraanijuhla
Veteraanijuhla järjestettiin ensimmäistä kertaa yhteistyössä Someron seudun
kuntokotiyhdistyksen kanssa. Lamminniemessä pidetyssä juhlassa kuultiin
Someron seudun kuntokotiyhdistyksen, Matti Antolan tervehdyssanat.
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Kuorolaulusta vastasi Kulttuuri ry:n jäsenyhdistys Someron Laulumiehet.
Juhlapuheen piti kenraaliluutnantti Ermei Kanninen. Someron kaupungin
tervehdyksen lausui kaupunginhallituksen jäsen Jani Kurvinen. Someron
seurakunnan tervehdyksestä vastasi kirkkoherra Asko Ojakoski. Kimmo
Hovila esitti perinteisesti Veteraanin iltahuudon.

Itsenäisyyspäiväjuhla
Myös Itsenäisyyspäiväjuhla järjestettiin ensimmäistä kertaa yhteistyössä
Someron seudun kuntokotiyhdistyksen kanssa. Itsenäisyyspäiväjuhlan
juhlapuhujana kuultiin Kimmo Hovilaa. Seurakunnan tervehdyksen lausui
pastori Saara Roto. Someron seudun kuntokotiyhdistyksen tervehdyksen
lausui yhdistyksen puheenjohtaja Matti Antola. Musiikista vastasivat Kulttuuri
ry:n jäsenyhdistykset Someron Laulumiehet ja Metka Kööri. Runonlausuntaa
kuultiin Aulis Kankareen esittämänä. Lounais-Hämeen musiikkiopiston trio
esiintyi juhlassa soittamalla pianoa, selloa ja viulua.

Koulutus
Kulttuurituottaja Eeva Pettersson suoritti vuoden 2012 aikana näytöt
Kulttuurimatkailun osaaja-oppisopimuskoulutukseensa. Kulttuurituottaja
valmistuu Kulttuurimatkailun osaajaksi ja saa matkailualan perustutkinnon
paperit keväällä 2013.

Kulttuurituottaja kävi hyväksytysti läpi ensiapukurssin ja hygieniapassin.

Rahoitus ja toiminnan taloudellinen tulos
Kulttuuri ry pyrki aktiivisesti etsimään uusia rahoituskanavia ja hakemaan
apurahoja toimikunnilta ja rahastoilta. Lisäksi Kulttuuri ry pyrki tukemaan
jäsenyhdistyksiä ja muita toimijoita.

Taloudellista toimintaa koskevat asiat käyvät ilmi tilinpäätöksestä,
tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen.
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Somerolla 5.3.2013

Someron Kulttuuri yhdistys ry:n johtokunnan puolesta

Petri Siviranta

Eeva Pettersson

Puheenjohtaja

Kulttuurituottaja
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