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Yleistä
Someron Kulttuuri ry toimi sääntöjensä mukaisesti järjestäen toimintaa ja tapahtumia yhdessä
jäsenyhdistystensä ja muiden tahojen kanssa pitkin vuotta ympäri kaupunkia.
Yhdistyksen toimitilana toimii Someron keskustassa sijaitseva Kiiruun tila. Kiiruun tila on kaikille avoin
tila, jossa järjestään esimerkiksi kokouksia, näyttelyitä, tapahtumia ja kursseja. Vuonna 2013 Kiiruun
tilan käyttö muutti merkittävästi muotoaan, kun Kiiruun koulu alkoi käyttää sitä väistötilanaan
koulurakennuksen sisäilman ollessa terveydelle haitallista. Elokuusta alkaen Kiiruun koulu siirsi muun
muassa musiikin ja kuvaamataidon opetuksen Kiiruun tilalle sekä otti käyttöönsä työhuoneita koulun
henkilökunnalle.
Kiiruun koulun väistösuojana toimiminen vähensi merkittävästi Someron Kulttuuri ry:n
mahdollisuuksia käyttää tilaa omaan toimintaansa sekä tarjota sitä jäsenyhdistysten ja ulkopuolisten
toimijoiden käyttöön. Vuoden 2013 aikana Kiiruun tilaa käytettiin koulukäytön lisäksi 219 kertaa ja
kävijöitä oli n. 4630 henkilöä (vuoden 2012 aikana käyttökertoja oli 344 ja kävijöitä n. 8100 henkilöä).
Tämä luku sisältää Someron Kulttuuri ry:n oman toiminnan, jäsenyhdistysten toiminnan sekä joitain
yksityistilaisuuksia ja ulkopuolisten toimijoiden kokouksia, kursseja ja muuta toimintaa. Kiiruun tilan
käytölle oli runsaasti kysyntää syksyn 2013 aikana, mutta koulun tilanteen vuoksi tilaa ei voitu tarjota
ulkopuolisten käyttöön niin paljon kuin olisi haluttu.
Someron Kulttuuri ry saattoi vuoden 2013 aikana LEADER-rahoitteisen Kiiruun kulttuuripuisto –
hankkeen toimenpiteet loppuun. Vuoden aikana puistossa toteutettiin mittavia kunnostustöitä,
joiden myötä Kiiruun puistosta tehtiin viihtyisämpi, turvallisempi ja hoidettu kartanopuisto, jossa
kaupungin asukkaiden on helppo liikkua ja jossa on hyvät edellytykset sekä isojen että pienempien
yleisötilaisuuksien järjestämiseen. Kunnostushankkeen myötä Kiiruun puistoon rakennettiin
esiintymislava, joka otettiin oitis käyttöön muun muassa Someron joulukadun avajaisissa. Puiston
varsinaiset avajaiset pidetään keväällä 2014.
Kulttuurituottaja Eeva Pettersson jäi vuoden 2013 alussa äitiysvapaalle. Petterssonin sijaiseksi
rekrytoitiin Kati Pelkonen, joka hoiti yhdistyksen operatiivista toimintaa elokuun loppuun. Tämän
jälkeen kulttuurituottajan tehtäviä vuoden loppuun hoiti Marjukka Lampo. Koska Lampo ilmoitti
jäävänsä pois kulttuurituottajan tehtävästä tammikuussa 2014, aloitettiin uuden sijaisen
rekrytoiminen jo vuoden 2013 lopussa. Henkilöstövaihdosten myötä yhdistys sai toimintansa
pyörittämiseen uudenlaista osaamista, jonka ansioista yhdistys järjesti vuoden aikana paljon
monipuolisia ja innovatiivisia tapahtumia.
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Hallinto
Someron Kulttuuri ry:n puheenjohtajana toimi Petri Siviranta. Varapuheenjohtajana toimi Pentti
Koskimaa ja sihteerinä kulttuurituottaja. Johtokunnan kokoonpanu vuonna 2013 oli seuraava:
Jäsen

Erovuoro

Varajäsen

Petri Siviranta,pj

2014

Pentti Koskimaa, vpj

2015

Juhani Kaivo

Markku Mäki-Teeri

2015

Leena Laurén

Sari Pekonen

2015

Petri Känkänen

Raimo Lyly

2015

Kaisa Kotikoivu

Marika Haapala

2015

Kalle Alhoranta

Ahti Kukkonen

2016

Terttu Leino

Satu Säteri

2016

Hellevi Kellokumpu

Matti Oksanen

2016

Rauno Kylliäinen

Arto Tuominen

2014

Kristina Hovila

Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Aulis Kankare, varalla Pekka Vaurola. Kirjanpitoa hoiti Matti
Lyytikkä Tilitoimisto Lyytikkä Oy:stä. Vuoden 2013 tositetarkastajina ovat toimineet Sari Pekonen ja
Satu Säteri. Yhdistyksen työvaliokunnassa ja hanketyöryhmässä toimivat yhdistyksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, kulttuurituottaja sekä johtokunnan jäsen Marika Haapala. Yhdistyksen
vaalivaliokunnassa toimivat yhdistyksen puheenjohtaja, johtokunnan varajäsen Juhani Kaivo sekä
johtokunnan jäsen Marika Haapala.
Yhdistys toteutti vuoden 2013 aikana sääntömuutoksen sekä laati yhdistyksen yleiset ohjeet
yhdistyksen toiminnan tueksi ja ohjeistukseksi käytännöntilanteita varten. Sääntömuutokset ja
yhdistyksen yleiset ohjeet hyväksyttiin yhdistyksen kevätkokouksessa 29.5.2013.
Jäsenet
Vuonna 2013 Someron Kulttuuri ry:n jäsenyhdistyksiä oli 21 kappaletta, sekä Someron kaupunki.
Vuoden 2013 aikana yksi jäsenyhdistys, Svengi ry, päätettiin lakkauttaa. Tämä laski jäsenyhdistysten
määrään kahteenkymmeneen (20). Someron Kulttuuri ry:n jäsenyhdistykset ovat:
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
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Someron Naiskuoro ry
Someron Kamerakerho ry
Someron Nuorisoseura ry
Someron Karjalaiset ry
Someron Omakotiyhdistys ry
Someron vesiensuojeluyhdistys ry
Lasten kulttuuri Nuppu ry
Metka Kööri ry
Pitkäjärven taide ja kulttuuri ry
Kokoukset
Yhdistyksen johtokunta kokousti vuonna 2013 kymmenen kertaa. Kokousten sihteerinä toimi
kulttuurituottaja. Näistä sähköpostikokouksena pidettiin kaksi kokousta. Yhdistyksen kevätkokous
pidettiin Kiiruun tilalla 29.5.2013 ja syyskokous niin ikään Kiiruun tilalla, 26.11.2013. Johtokunnan
sihteerinä toimi kulttuurituottaja. Kevätkokouksen puheenjohtajana toimi Petri Siviranta ja sihteerinä
kulttuurituottaja Kati Pelkonen. Syyskokouksen puheenjohtajana toimi Petri Siviranta ja sihteerinä
kulttuurituottaja Marjukka Lampo. Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
Henkilöstö
Kulttuuri ry:llä on yksi palkattu työntekijä, kulttuurituottaja. Vuonna 2013 kulttuurituottajana toimi
Eeva Pettersson. Petterssonin jäätyä äitiysvapaalle maaliskuussa kulttuurituottajan sijaisena toimi
Kati Pelkonen. Pelkosen siirryttyä muihin työtehtäviin syyskuussa sijaisena toimi Marjukka Lampo.
Kesällä yhdistys palkkasi Katri Salomäenpään kesätyöntekijäksi valvomaan Heikki Paakkasen
Näyttelyspektaakkelia Kiiruun tilalla.
Tiedottaminen
Ulkoinen tiedottaminen
Yhdistyksellä on omat verkkosivut osoitteessa www.someronkulttuuri.fi. Sivut sisältävät tietoa
yhdistyksestä ja sen toiminnasta sekä uutisia ajankohtaisista tapahtumista. Lisäksi verkkosivuille
luotiin yhdistyksen tapahtumakalenteri ja Kiiruun tilan varauskalenteri. Tämän lisäksi yhdistyksellä
on oma Facebook-ryhmä ja Twitter-tili, joiden kautta yhdistys tiedottaa ajankohtaisista asioista ja
tapahtumista.
Lehtitiedottamisen pääasiallisena julkaisukanavana käytettiin Somero-lehteä. Lehdistötiedotteita
lähti muun muassa seuraaville lehdille: Somero-lehti, Seutusanomat, Salon Seudun Sanomat,
Forssan lehti ja Salonjokilaakso. Tiedotteita lähti pääosin Someron Kulttuuri ry:n tapahtumista.
Yhdistyksen tapahtumia on lisäksi lisätty Someron kaupungin sähköiseen tapahtumakalenteriin,
joka löytyy osoitteesta www.somero.fi.
Sisäinen tiedottaminen
Yhdistyksen tiedottamiseen on käytetty sähköpostia sekä maapostia. Vuonna 2013 yhdistyksen
jäsenkirje muutettiin sähköiseksi uutiskirjeeksi, joka on kenen tahansa Someron Kulttuuri ry:n
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toiminnasta kiinnostuneen tilattavissa. Uutiskirje käyttää Mail Chimp –alustaa ja sen voi tilata
itselleen yhdistyksen verkkosivuilta tai ottamalla yhteyttä kulttuurituottajaan.
Lehdistöseuranta
Someron Kulttuuri ry:tä koskevat kirjoitukset ja kuvat on arkistoitu kulttuurituottajan toimesta.
Kiiruun tila
Kiiruun tila on ollut kaikkien somerolaisten yhdistysten ja toimijoiden käytettävissä. Vuonna 2013
Kiiruun tilaa käytettiin yhteensä 218 kertaa. Arvioitu kävijämäärä oli n. 4130. Tämän lisäksi Kiiruun
tila on ollut päivittäisessä koulukäytössä elokuusta lähtien.

Kiiruun tilan käyttö:

kpl

osallistujat

Someron Kulttuuri ry:n yleisötilaisuudet

6

n. 950 kävijää

Jäsenyhdistysten yleisötilaisuudet

1

n. 50 kävijää

Muut yleisötilaisuudet

3

n. 150 kävijää

Someron Kulttuuri ry:n kokoukset

11

n. 100 kävijää

Jäsenyhdistysten kokoukset/harjoitukset

90

n. 840 kävijää

Someron Kulttuuri ry:n yhteistyökokoukset

57

n. 170 kävijää

Muut kokoukset/harjoitukset

19

n. 270 kävijää

Someron Kulttuuri ry:n koulutus

0

Jäsenyhdistykset koulutus

0

Ulkopuolinen harrastustoiminta

0

Someron Kulttuuri ry:n kurssit

7

n. 110 kävijää

Jäsenyhdistysten kurssit

5

n. 90 kävijää

Ulkopuolisten toimijoiden kurssit

8

n. 120 kävijää

Muu koulutus

0

Kulttuurin kerhot

0

Näyttelyt

5

n. 1500 kävijää

Yksityistilaisuudet

7

n. 280 kävijää

Yhteensä

219

n. 4630 kävijää
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Tapahtumat ja yhteistyö
Kiiruun tilalla järjestettyjen tapahtumien lisäksi Someron Kulttuuri ry järjesti toimintaa eri puolilla
kaupunkia ja teki aktiivisesti yhteistyötä kaupungin muiden toimijoiden ja tapahtumajärjestäjien
kanssa.
Lasten talvikekkerit
Perinteikäs Lasten talvikekkerit järjestettiin tammikuussa yhteistyössä Someron Liikunta ry:n,
Somero-opiston, Someron 4H-yhdistys ry:n, Forssan Seudun Monikkoperheet ry:n, Lasten Kulttuuri
Nuppu ry:n, Someron Kuvataideyhdistys ry:n, Someron Kelkkaharrastajat ry:n, Someron Syke ry:n,
Someron ratsastajat ry:n sekä Härkätien ratsastuskeskuksen kanssa. Tapahtuman teemana oli ”matka
maailman ympäri” ja sen pääesiintyjänä toimi Sari Vainion esittämä Maddaleena-nukke. Tapahtuman
kävijämäärä jäi aikaisempiin vuosiin nähden pieneksi erityisen kylmän sään vuoksi. Tapahtumassa oli
reilu 100 kävijää.
Häntälän taidekerho
Someron Kulttuuri ry toteutti vuoden 2013 aikana Häntälän kyläkoulussa lasten
taidekerhokokonaisuuden. Kerhotoiminta suunnattiin Häntälän kyläkoulun lapsille ja se toteutettiin
iltapäiväkerhona joka toinen tiistai klo 14-16. Kerhokertoja oli yhteensä 13 ja ne pidettiin 5.3.10.12.2013 välisenä aikana. Vakituisen ohjaajan lisäksi jokaiselle kerhokerralle rekrytoitiin vieraileva
ohjaaja tutustuttamaan lapset erilaisiin taiteenlajeihin. Vierailevina ohjaajina toimivat muun muassa
kuvataiteilija Keanne van de Kreeke, teatteritaiteilija Olla-Riitta Aarikka, turkulainen ValoAurinko
Tuotanto, turkulainen SirkusUnioni, muusikko Raimo Lyly, kuvataiteilija Antero Kare sekä keraamikko
Pirjo Salo. Vuoden aikana lapset pääsivät tutustumaan muun muassa teatteriin, kuvataiteeseen,
kirjallisuuteen, musiikkiin, keramiikkaan, soveltavaan elokuvaan, sosiaalisen sirkukseen ja
roolipelaamisen. Lisäksi kevätlukukauden aikana kerho vieraili Someron Kivimeijerissä.
Tavarataivas-elokuvan koululaisnäytös
Someron Kulttuuri ry järjesti yhteistyössä Someron kaupungin nuorisotoimen kanssa
elokuvanäytöksen seitsemäsluokkalaisille Bio Jukolassa toukokuussa. Yläkoululaisille esitettiin
kulutuskulttuuria käsittelevä Tavarataivas-dokumenttielokuva.
Kulttuuripäivä
Perinteikäs Kulttuuripäivä järjestettiin toukokuussa ympäri kaupunkia yhteistyössä useiden
jäsenyhdistysten sekä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Kulttuuripäivä liitettiin osaksi
maailmanlaajuista Ravintolapäivä-tapahtumaa, jonka ajatuksena on, että kuka tahansa voi perustaa
ravintolan päiväksi. Kulttuuripäivänä ympäri kaupunkia pystytettiin ns. pop up –ravintoloita ja niiden
yhteyteen järjestettiin kulttuurisisältöä. Ravintoloita ja tapahtumia oli muun muassa Kiiruun tilalla,
kirjastossa, Rantatuvalla, Aholassa, Jukolassa, Peltotyökalumuseossa, Torppamuseossa ja
Akustintiellä.
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Veteraanipäivän juhla
Someron Kulttuuri ry järjesti yhdessä Someron seudun Kuntokotiyhdistyksen, Someron kaupungin ja
Someron seurakunnan kanssa kansallisen veteraanipäivän juhlan Lamminiemi-kodissa. Juhlapuheen
piti prikaatikenraali Asko Kilpinen. Järjestäjien puolesta tervehdyssanoja antoivat Someron seudun
kuntokotiyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Matti Antola, Someron kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Kati Fonsell-Laurila sekä seurakuntapastori Saara Roto. Musiikkiesityksinä kuultiin
Kimmo Hovilan esittämänä Veteraanin iltahuuto sekä Someron Naiskuoron kuorolaulua.
Suviheinäviikkojen avajaiset
Someron Kulttuuri ry kokosi Suviheinäviikkojen ohjelman vuotuiseen Suvi-Somero-julkaisuun. Tämän
lisäksi yhdistys suunnitteli Suviheinäviikkojen avajaisohjelman. Tänä vuonna avajaisissa kuultiin muun
muassa kaupunginjohtaja Leo Haltsosen avajaispuhe ja rap-mummo Eilan esitys sekä nähtiin Heikki
Paakkasen Katujyräspektaakkeli.
Heikki Paakkasen Näyttelyspektaakkeli
Kesäkuun lopussa Kiiruun tilalla avattiin Heikki Paakkasen Näyttelyspektaakkeli, jossa taiteilija esitteli
töitään. Näyttely oli menestys: suuren kiinnostuksen vuoksi kahden viikon mittaista näyttelyä
jatkettiin vielä viikolla ja kävijöitä oli yhteensä n. 750. Näyttelyä valvoi Someron Kulttuuri ry:n
palkkaama kesätyöntekijä, Katri Salomäenpää. Lisäksi Heikki Paakkanen oli lähes päivittäin paikalla
kertomassa näyttelystään kiinnostuneille.
Koko kaupungin henkilö V
Someron Kulttuuri ry järjesti yhteistyössä Somero-Seuran kanssa Teatteri Nahkiaisen Koko kaupungin
henkilö V –lastennäytelmän esityksen Torppamuseolle heinäkuussa. Esitystä kävi katsomassa noin 60
henkilöä, joista noin puolet oli lapsia.
Reuna-festivaali
Someron Kulttuuri ry toimi yhteistyökumppanina Reuna Festivaalin järjestämisessä elokuussa.
Kaksipäiväisen tapahtuman aikana järjestettiin lyhytelokuvanäytöksiä Kiiruun puiston
kivimakasiinissa sekä M.A. Nummisen ja Pedro Hietasen, Plutonium 74 ja Aino Vennan tähdittämä
musiikkitapahtuma Reunalan tilalla Akustintiellä.
Siivouspäivä
Someron Kulttuuri ry ideoi valtakunnallisen Siivouspäivän järjestämisen Somerolla elokuussa.
Siivouspäivä on kierrätyksen ja vanhojen tavaroiden ystävien juhlapäivä, jonka aikana kuka tahansa
voi järjestää kirpputorimyyjäisiä ympäri Suomea. Somerolla Siivouspäivää järjestämässä olivat
Somero-Seura ja Someron Tupanäyttämö, jotka pystyttivät kirpputoripöytiä Torppamuseolle ja
Havuharjulle. Someron Kulttuuri ry avusti tapahtuman tiedotuksessa.
”Ja keskellä virtaa joki – Paimionjoki ennen ja nyt” –näyttely
Someron Kulttuuri ry toteutti syyskuussa Paimionjokea koskevan näyttelyn yhteistyössä SomeroSeuran, Someron Kamerakerhon ja Someron vesiensuojeluyhdistyksen kanssa. Näyttely oli osa
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Paimionjoki-yhdistys ry:n koordinoimaa näyttelysarjaa, joka toteutettiin paikkakuntakohtaisesti
Paimionjoen vesistöalueen kunnissa. Osana näyttelyä Someron Kulttuuri ry ja Someron
vesiensuojeluyhdistys pitivät seitsemäsluokkalaisille biologianryhmille näyttelyn esittelykierroksia
sekä järviruokotyöpajoja, joissa tutustuttiin Paimionjoessakin runsaasti kasvavaan järviruokoon
käyttömateriaalina. Näyttely oli avoinna Kiiruun tilalla kahden viikon ajan ja siihen kävi tutustumassa
yhteensä n. 300 henkilöä.
Yhdistysklinikka
Someron Kulttuuri ry järjesti yhteistyössä Somero-opiston kanssa Yhdistysklinikka-tapahtuman. Sen
tavoitteena oli tarjota paikallisille yhdistysaktiiveille sekä yhdistystoiminnasta kiinnostuneille
kohtaamispaikka. Tilaisuudessa tarjottiin yhdistystoimintaa käsitteleviä luentoja sekä
henkilökohtaista apurahaneuvontaa. Lisäksi paikalliset yhdistyksen pääsivät esittelemään
toimintaansa yhdistystorille. Tapahtuma ei kuitenkaan vetänyt kävijöitä. Syitä tähän saattoivat olla
esimerkiksi huono ajankohta, samalla päivälle sattunut kaunis ulkoilukeli, tiedottamisen puute tai se,
ettei tapahtumalla ehkä ollut tarpeeksi vetovoimaa saada paikallisia liikkeelle.
Turun kirjamessut
Koko kaupungin vuoden suurponnistus oli Turun kirjamessujen Somero-osasto. Kirjamessut valitsevat
jokaiselle vuodelle teemakaupungin, jota messuilla tuodaan esiin. Tänä vuonna se oli Somero.
Messuosaston pääjärjestäjänä oli Someron kaupunki. Someron Kulttuuri ry osallistui vuoden mittaa
tapahtuman suunnittelupalavereihin. Lisäksi kulttuurituottaja toimi tapahtumassa av-vastaavana ja
auttoi osaston pystyttämisessä.
Pelipäivä @ Someron kaupunki
Someron Kulttuuri ry järjesti yhteistyössä nuorisotoimen ja kaupunginkirjaston kanssa Pelipäivä @
Somero –tapahtuman Kansallisena pelipäivänä 9.11.2013. Tapahtuma sujui hyvin: kirjastolle
järjestettyyn kokoperheen tapahtumaan osallistui kymmenkunta lasta ja aikuista, ja nuorisotalolle
järjestettyyn nuorten tapahtumaan osallistui 20-30 nuorta.

Joulukadun avajaiset
Someron joulukadun avajaiset pidettiin 29.11.2013. Someron Kulttuuri ry osallistui tapahtuman
suunnitteluun ja toimi tapahtuman ohjelman tuottajana. Lisäksi yhdistys järjesti avajaisten
yhteydessä joulumyyjäiset Kiiruun tilalla. Avajaiset alkoivat perinteisellä kulkueella, joka kulki
Autokioskilta Kiiruun puistoon. Puiston uudella esiintymislavalla kuultiin muun muassa
kaupunginjohtaja Sami Suikkasen tervehdyssanat sekä Someron Laulumiesten ja Kirkonmäen koulun
kuoron esittämiä joululauluja. Lisäksi tapahtumassa nähtiin nuorten tyttöjen tanssiesitys sekä
tulishow. Tapahtumaan osallistui n. 600 kävijää.
OMAKUVA-kurssi
Somero-opiston kanssa yhteistyössä järjestettävä viiden kokoontumiskerran OMAKUVA-kurssi
käynnistyi marraskuussa. OMAKUVA- on sanataidetta, kuvataidetta ja tanssia yhdistävä ikäihmisille
suunnattu työpajakokonaisuus, jonka tarkoituksena on tarjota osallistujille mahdollisuus oman
elämäntilanteen ja omakuvan tarkasteluun soveltavan taiteen keinoin. Soveltavalla taiteella
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tarkoitetaan taiteen tekemistä niin, että pääpaino on lopputuloksen sijaan itse tekemisellä.
Soveltavassa taiteessa valta siirretään osallistujille ja ryhmä saa tehdä juuri sen näköistä taidetta mitä
itse haluaa ja tarvitsee. Tällainen taidetoiminta voi edistää osallistujien hyvinvointia ja terveyttä.
OMAKUVA-kurssille osallistui noin 8 henkilöä ja vuoden 2013 aikana pidetyt kaksi ensimmäistä
työpajakertaa ovat saaneet osallistujilta paljon kiitosta.
Itsenäisyyspäivän juhla
Someron Kulttuuri ry järjesti yhdessä Someron kaupungin, Someron seurakunnan ja Someron seudun
kuntokotiyhdistyksen kanssa perinteikkään itsenäisyyspäivän juhlan Someron
seurakuntakeskuksessa. Juhlapuhujana toimi Kai Linnilä. Lisäksi juhlassa kuultiin pastori Matias Roton
ja kaupunginjohtaja Sami Suikkasen tervehdyssanat sekä Someron Laulumiesten, Metka Köörin ja
Lounais-Hämeen musiikkiopiston opiskelijoiden musiikkiesitykset. Tapahtumassa oli noin. 100
osallistujaa.
Kiiruun joulu
Perinteikäs Kiiruun joulu –tapahtuma järjestettiin tänä vuonna aiempaa pienimuotoisempana.
Tapahtuma pidettiin illalla 17.12.2013 Kiiruun puiston esiintymislavalla. Tapahtumassa esiintyi
Tiernapojat, Someron Laulumiehet ja Someron Tupanäyttämö. Lisäksi johtokunnan jäsen, Arto
Tuominen, lausui tapahtuman päätteeksi jouluisen runon. Tapahtumassa oli n. 60 osallistujaa.
Muu toiminta
Kulttuurituottaja Pelkonen osallistui keväällä Karkkilan vapaaehtoistoiminnan/työn foorumiin
(9.3.2013), jossa hän piti alustuksen Someron Kulttuuri ry:n toimintamallista. Tämän lisäksi
kulttuurituottaja Pelkonen osallistui Kulttuuri ja matkailu –seminaariin Helsingissä 9.4.2013.
Kulttuurituottaja osallistui keväällä Unicefin teettämään janopäiväkeräykseen.
Someron Kulttuuri ry edusti kevään ja syksyn Ruokava-messuilla omaa toimintaansa yhdessä
jäsenyhdistystensä kanssa.
Kulttuurituottaja toimi keväällä yläkoululaisille järjestetyn puhekilpailun tuomaristossa. Lisäksi
yhdistys tarjosi kisan voittajille elokuvaliput Bio Jukolaan.
Kulttuurituottaja toimi alkusyksystä saakka Virkistäytymään Paimionjoelle-hankkeen
ohjausryhmässä. Hankkeen tarkoituksena on muun muassa lisätä Paimionjoen varren
virkistyskäyttöä.
Kulttuurituottaja Lampo suunnitteli yhdessä nuorisotoimen sekä Kiiruun koulun kuraattorin kanssa
soveltavan taiteen menetelmiä hyödyntävän työpajakokonaisuuden syrjäytymisvaarassa oleville
Kiiruun koulussa opiskeleville tytöille. Työpajakokonaisuuden toteuttavat koulu ja nuorisotoimi.
Kaupungin kulttuuripalvelut
Yhdistys toteutti Veteraanijuhlan ja Itsenäisyyspäivän juhlan, sekä järjesti Kaatuneitten muistopäivän
seppeleenlaskun.

Someron Kulttuuri ry
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Veteraanipäivän juhla
Someron Kulttuuri ry järjesti yhdessä Someron seudun Kuntokotiyhdistyksen, Someron kaupungin ja
Someron seurakunnan kanssa kansallisen veteraanipäivän juhlan Lamminiemi-kodissa. Juhlapuheen
piti prikaatikenraali Asko Kilpinen. Järjestäjien puolesta tervehdyssanoja antoivat Someron seudun
kuntokotiyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Matti Antola, Someron kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Kati Fonsell-Laurila sekä seurakuntapastori Saara Roto. Musiikkiesityksinä kuultiin
Kimmo Hovilan esittämänä Veteraanin iltahuuto sekä Someron Naiskuoron kuorolaulua.
Kaatuneitten muistopäivä
Kulttuurituottaja tilasi Someron kaupungin puolesta seppeleet ja etsi seppeleiden laskijoiksi
kaupungin edustajat. Lisäksi kulttuurituottaja vastasi yhteydenpidosta seurakuntaan ja kaupunkiin.
Itsenäisyyspäivän juhla
Someron Kulttuuri ry järjesti yhdessä Someron kaupungin, Someron seurakunnan ja Someron seudun
kuntokotiyhdistyksen kanssa perinteikkään itsenäisyyspäivän juhlan Someron
seurakuntakeskuksessa. Juhlapuhujana toimi Kai Linnilä. Lisäksi juhlassa kuultiin pastori Matias Roton
ja kaupunginjohtaja Sami Suikkasen tervehdyssanat sekä Someron Laulumiesten, Metka Köörin ja
Lounais-Hämeen musiikkiopiston opiskelijoiden musiikkiesitykset. Tapahtumassa oli noin. 100
osallistujaa.
Rahoitus ja toiminnan taloudellinen tulos
Someron Kulttuuri ry pyrki aktiivisesti etsimään uusia rahoituskanavia ja hakemaan apurahoja
toimikunnilta ja rahastoilta. Lisäksi yhdistys pyrki tukemaan jäsenyhdistyksiä ja muita toimijoita
tarpeen mukaan.
Taloudellista toimintaa koskevat asiat käyvät ilmi tilinpäätöksestä, tuloslaskelmasta ja taseesta
liitteineen.

Somerolla 29.4.2014
Someron Kulttuuri yhdistys ry:n johtokunnan puolesta

Petri Siviranta

Miia Raivikko

Puheenjohtaja

Kulttuurituottaja

