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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. Tilan käyttö jatkui vastaavana vuonna
2014. Maaliskuusta alkaen Kiiruun koulu siirsi muun muassa yläkoulun ja lukion henkilökunnan
työtiloja sekä erityisopetuksen Kiiruun tilalle.
Kiiruun koulun väistösuojana toimiminen vähensi merkittävästi Someron Kulttuuri ry:n
mahdollisuuksia käyttää tilaa omaan toimintaansa sekä tarjota sitä jäsenyhdistysten ja ulkopuolisten
toimijoiden käyttöön. Vuoden 2014 aikana Kiiruun tilaa käytettiin koulukäytön lisäksi 199 kertaa ja
kävijöitä oli n. 4480 henkilöä (vuonna 2013 käyttökertoja oli 219 ja kävijöitä 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
vuoden 2014 aikana, mutta koulun tilanteen vuoksi tilaa ei voitu tarjota ulkopuolisten käyttöön niin
paljon kuin olisi haluttu.
Someron Kulttuuri ry otti toukokuussa 2014 virallisesti käyttöön vuonna 2013 kunnostetun Kiiruun
kulttuuripuiston. Kesän 2014 aikana puistossa liikkui runsaasti niin kaupungin asukkaita kuin
matkailijoitakin. Puistossa järjestettiin avausvuotenaan useita isompia ja pienempiä
yleisötapahtumia, kuten Kulttuuripäivän ohjelmaa, Satumaa Soikoon 24h! -tapahtuman konsertti,
ITE-taiteen juhlanäyttely, Metkan Köörin yhteislaulutilaisuus, joulukadun avajaiset sekä Kiiruun joulu,
minkä lisäksi kaupunkilaiset käyttivät puistoa vapaaseen oleskeluun ja virkistäytymiseen.
Kulttuurituottaja Eeva Pettersson jäi helmikuussa 2014 opintovapaalle ja huhtikuussa 2014
äitiysvapaalle. Kulttuurituottajan tehtävissä toimi tammikuun ajan Marjukka Lampo. Lampon jäätyä
pois kulttuurituottajan tehtävistä Petterssonin sijaisena aloitti vuoden 2014 alussa rekrytoitu Miia
Raivikko, joka hoiti yhdistyksen operatiivista toimintaa vuoden loppuun. Koska henkilöstövaihdoksia
ei Raivikon tulon jälkeen ollut, helpotti se yhteistyösuhteiden luontia ja ylläpitoa.
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Hallinto
Someron Kulttuuri ry:n puheenjohtajana toimi Petri Siviranta. Varapuheenjohtajana toimi Pentti
Koskimaa ja sihteerinä kulttuurituottaja. Johtokunnan kokoonpano vuonna 2014 oli seuraava:
Jäsen

Erovuoro

Varajäsen

Petri Siviranta,pj

2015

Pentti Koskimaa, vpj

2015

Juhani Kaivo

Markku Mäki-Teeri

2015

Leena Laurén

Marika Haapala

2015

Olli Nuotio

Ahti Kukkonen

2016

Terttu Leino

Satu Säteri

2016

Hellevi Kellokumpu

Matti Oksanen

2016

Rauno Kylliäinen

Hannu Lehtonen

2017

Arto Tuominen

Merja Koivaara

2017

Salli Lehtinen

Sari Pekonen

2017

Petri Känkänen

Raimo Lyly

2017

Tarja Lyly

Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Aulis Kankare, varalla Pasi Virtanen. Kirjanpitoa hoiti Matti
Lyytikkä Tilitoimisto Lyytikkä Oy:stä. Vuoden 2014 tositetarkastajina toimivat Merja Koivaara ja
Marika Haapala. Yhdistyksen työvaliokunnassa ja hanketyöryhmässä toimivat yhdistyksen
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kulttuurituottaja. Yhdistyksen vaalivaliokunnassa toimivat
yhdistyksen puheenjohtaja, Ahti Kukkonen ja Matti Oksanen.
Jäsenet
Vuonna 2014 Someron Kulttuuri ry:llä oli jäseninään 20 yhdistystä sekä Someron kaupunki. Someron
Kulttuuri ry:n jäsenyhdistykset olivat:
Someron kaupunki
Illan Varjoon Himmeään ry
Lasten Kulttuuri Nuppu ry
Metka Kööri ry
Monokas ry
Oman Tien Kulkijat ry
Pitkäjärven Taide ja Kulttuuri ry
Somerniemen Musiikki- ja Teatteriyhdistys ry
Somero-Seura ry
Someron Esa ry
Someron Kamerakerho ry
Someron Karjalaseura ry
Someron Kuvataideyhdistys ry
Someron Laulumiehet ry
Someron Musiikinystävät ry
Someron Naiskuoro ry
Someron Nuorisoseura ry
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Someron Omakotiyhdistys ry
Someron Tupanäyttämö ry
Someron Vesiensuojeluyhdistys ry
Unto Mononen yhdistys ry
Kokoukset
Yhdistyksen johtokunta kokousti vuonna 2014 yhdeksän kertaa. Kokousten sihteerinä toimi
kulttuurituottaja. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Kiiruun tilalla 22.5.2014 ja syyskokous niin ikään
Kiiruun tilalla 25.11.2014. Kevätkokouksen ja syyskokouksen puheenjohtajana toimi Petri Siviranta ja
sihteerinä kulttuurituottaja. Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
Henkilöstö
Kulttuuri ry:llä on yksi palkattu työntekijä, kulttuurituottaja. Vuonna 2014 kulttuurituottajana toimi
Eeva Pettersson. Petterssonin jäätyä opinto- ja äitiysvapaalle kulttuurituottajan sijaisena toimi
tammikuussa Marjukka Lampo. Lampon siirryttyä muihin työtehtäviin sijaisena toimi tammikuun
loppupuolelta alkaen Miia Raivikko.
Tiedottaminen
Ulkoinen tiedottaminen
Yhdistyksellä on omat verkkosivut osoitteessa www.someronkulttuuri.fi. Sivut sisältävät tietoa
yhdistyksestä ja sen toiminnasta sekä uutisia ajankohtaisista tapahtumista. Lisäksi verkkosivuilta
löytyvät yhdistyksen tapahtumakalenteri ja Kiiruun tilan varauskalenteri. Tämän lisäksi
yhdistyksellä on oma Facebook-ryhmä sekä uutiskirje, jonka kautta yhdistys tiedottaa
ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Uutiskirje ilmestyi vuonna 2014 seitsemän kertaa.
Lehtitiedottamisen pääasiallisena julkaisukanavana käytettiin Somero-lehteä. Lehdistötiedotteita
lähetettiin muun muassa seuraaville lehdille: Somero-lehti, Seutu-Sanomat, Salon Seudun
Sanomat, Forssan lehti, Salonjokilaakso, SuurSalo, Turun Sanomat ja Helsingin Sanomat.
Tiedotteita kirjoitettiin 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
toiminnasta kiinnostuneen tilattavissa. Uutiskirje käyttää Mail Chimp -alustaa ja sen voi tilata
itselleen yhdistyksen verkkosivuilta tai ottamalla yhteyttä kulttuurituottajaan. Vuonna 2014
uutiskirjeitä lähetettiin seitsemän kertaa.
Lehdistöseuranta
Someron Kulttuuri ry:tä koskevat kirjoitukset ja kuvat on arkistoitu kulttuurituottajan toimesta.
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Kiiruun tila
Kiiruun tila on ollut kaikkien somerolaisten yhdistysten ja toimijoiden käytettävissä. Vuonna 2014
Kiiruun tilaa käytettiin yhteensä 199 kertaa. Arvioitu kävijämäärä oli n. 4480. Tämän lisäksi Kiiruun
tila on ollut päivittäisessä koulukäytössä loma-aikoja lukuun ottamatta.

Kiiruun tilan käyttö:

kpl

osallistujat

Someron Kulttuuri ry:n yleisötilaisuudet

5

n. 1000 kävijää

Jäsenyhdistysten yleisötilaisuudet

3

n. 300 kävijää

Muut yleisötilaisuudet

1

n. 100 kävijää

Someron Kulttuuri ry:n kokoukset

16

n. 200 kävijää

Jäsenyhdistysten kokoukset/harjoitukset

66

n. 700 kävijää

Someron Kulttuuri ry:n yhteistyökokoukset

12

n. 100 kävijää

Muut kokoukset/harjoitukset

1

n. 20 kävijää

Someron Kulttuuri ry:n koulutus

0

Jäsenyhdistykset koulutus

0

Ulkopuolinen harrastustoiminta

81

n. 750 kävijää

Someron Kulttuuri ry:n kurssit

1

n. 15 kävijää

Jäsenyhdistysten kurssit

1

n. 20 kävijää

Ulkopuolisten toimijoiden kurssit

2

n. 35 kävijää

Muu koulutus

0

Jäsenyhdistysten kerhot

3

n. 40 kävijää

Näyttelyt

4

n. 1000 kävijää

Yksityistilaisuudet

3

n. 200 kävijää

Yhteensä

199

n. 4480 kävijää

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.
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Aivoterveyspäivä
Someron Kulttuuri ry oli mukana kansainvälisen aivoviikon vietossa 11.3.2014. Someron
kaupunginkirjastossa järjestetty tilaisuus ideoitiin yhdessä kirjaston ja Salon Muistiyhdistyksen
kanssa. Ohjelmassa oli puheenvuoroja kulttuurin vaikutuksesta aivoterveyteen, Someron Kulttuuri
ry:n jäsenyhdistysten Somero-Seuran ja Monokas ry:n esittäytymistä, tanssia, Mummojen puutarha runoklubin esitys, muistikahvit sekä kirjaston esittelykierros.
Tervaskannon taidekerho
Someron Kulttuuri ry toteutti kevään 2014 aikana palvelutalo Tervaskannossa ikäihmisten
osallistavan taidekerhon. Kerhotoiminta suunnattiin palvelutalon asukkaille ja se toteutettiin 10
työpajakerran kokonaisuutena 13.3.–21.5.2014 välisenä aikana. Kerho työllisti kaksi paikallista
taidealan ammattilaista ja kokoontui kerran viikossa yhden-kahden viikon välein palvelutalon toiveet
huomioiden. Kerhon ohjaajina toimivat kuvataiteilija Keanne van de Kreeke sekä teatteritaiteilija ja
viestintäpedagogi Olla-Riitta Aarikka. Jokaiselle kerhokerralle osallistui 10-15 palvelutalon asukasta.
Kerho toi virkistystä ja iloa palvelutalon asukkaiden arkeen ja tarjosi heille mahdollisuuden käsitellä
ikäihmisille tärkeitä asioita sekä sosiaalistua muiden asukkaiden kanssa taidetoiminnan keinoin.
Kiiruun tilan ikkunanpesutalkoot
Someron Kulttuuri ry huolehti kaikkien kaupunkilaisten yhteisestä kulttuurikeskuksesta järjestämällä
kaikille kaupunkilaisille avoimet ikkunanpesutalkoot Kiiruun tilalla 15.4.2014. Kymmenkunta
talkoolaista pesi päivän aikana 1880-luvulla rakennetun talon alakerran ikkunat. Talkoissa korostui
yhteisöllisyys ja yhteisestä hyvästä huolehtiminen.
Kansallisen veteraanipäivän juhla
Someron Kulttuuri ry järjesti yhdessä Someron seudun kuntokotiyhdistyksen, Someron kaupungin ja
Someron seurakunnan kanssa kansallisen veteraanipäivän juhlan Lamminniemen
hyvinvointikeskuksessa. Juhlapuheen piti emeritusarkkipiispa Jukka Paarma. Järjestäjien puolesta
tervehdyssanoja antoivat Someron seudun kuntokotiyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja Arto
Arvonen, Someron kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Fonsell-Laurila sekä vs. kirkkoherra LilliIrmeli Hintsa. Musiikkiesityksinä kuultiin Kimmo Hovilan esittämä Veteraanin iltahuuto sekä
Kirkonmäen koulun kuoron kuorolaulua.
Someron Kulttuurin vappu
Someron Kulttuuri ry lanseerasi uutena perinteenä Somerolle Uuno Syrjälän härkäpatsaan lakituksen.
Torilla sijaitseva härkäpatsas lakitettiin vappuaattona 30.4.2014 Someron Kulttuuri ry:n
kulttuurituottajan ja Someron Laulumiesten toimesta. Huovutetun hatun valmisti pitkäjärveläinen
käsityöläinen ja maatalon emäntä Sari Witka. Kulttuurituottaja piti vappupuheen ja Someron
Laulumiehet esittivät teeman mukaisia lauluja.
Vappupäivän aamuna 1.5.2014 järjestettiin Kiiruun puiston uudelta lavalta Someron Laulumiesten
perinteinen vapputervehdys.
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Selloduo Varosen konsertti alakoululaisille
Someron Kulttuuri ry ja Someron nuorisotoimi tarjosivat kaikille kaupungin alakoulujen oppilaille
sellokonsertin Joensuun koulussa 6.5.2014. Konsertissa esiintyi pertteliläinen selloduo Olli ja AnnaMaaria Varonen. Esitys johdatti n. 600 alakouluikäistä lasta ja nuorta klassisen musiikin maailmaan.
Kiiruun kulttuuripuiston avajaiset
Someron Kulttuuri ry sai vuoden 2013 lopussa päätökseen Leader-rahoitteisen Kiiruun kulttuuripuisto
-hankkeen. Kunnostetun Kiiruun puiston avajaiset järjestettiin vuotuisen Kulttuuripäivän yhteydessä
17.5.2014. Avajaistilaisuudessa kuultiin ex-kaupunginjohtaja Leo Haltsosen juhlapuhe, Someron
Kulttuuri ry:n puheenjohtajan Petri Sivirannan tervetulosanat sekä Someron kaupungin vs.
sivistysjohtajan Jari Honkalan ja Paimionjoki-yhdistyksen puheenjohtajan Timo Klemelän
tervehdyspuheenvuorot. Musiikista vastasi helsinkiläinen kantelevirtuoosi Ida Elina.
Kulttuuripäivä
Perinteikäs Kulttuuripäivä järjestettiin 17.5.2014 ympäri kaupunkia yhteistyössä useiden
jäsenyhdistysten sekä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Vuoden 2013 tapaan Kulttuuripäivä
liitettiin osaksi maailmanlaajuista Ravintolapäivä-tapahtumaa, jonka ajatuksena on, että kuka
tahansa voi perustaa ravintolan päivän ajaksi. Kulttuuripäivänä ympäri kaupunkia pystytettiin ns. pop
up -ravintoloita ja -kahviloita, joiden yhteyteen järjestettiin kulttuurisisältöä. Tapahtumia oli muun
muassa Kiiruun tilalla, kaupunginkirjastossa, Rantatuvalla, Aholassa, Peltotyökalumuseossa,
Torppamuseossa, Akustin puistossa, K-Supermarket Härkätiellä sekä Jurvalan ja Härkälän kartanoissa.
ART on ITE -nykykansantaiteen 10-vuotisjuhlanäyttely
Someron Kulttuuri ry järjesti Arto Tuomisen ideoiman nykykansantaiteen näyttelyn Kiiruun puistossa
ja kaupungintalon pihapiirissä kesällä 2014. Näyttely sisälsi tunnettujen ITE-taiteilijoiden
kauhajokelaisen Alpo Koivumäen ja paimiolaisen Väinö Ojan eläinpatsaita ja moottorisahaveistoksia.
Näyttelyssä kävi kesän aikana yli 1000 katsojaa ja kaupunkilaiset valitsivat sen vuoden kulttuuriteoksi
Somero-lehden järjestämässä äänestyksessä syksyllä 2014.
Siivouspäivä
Someron Kulttuuri ry oli edeltävän vuoden tapaan mukana valtakunnallisessa Siivouspäivässä.
Siivouspäivä on kierrätyksen ja vanhojen tavaroiden ystävien juhlapäivä, jonka aikana kuka tahansa
voi järjestää kirpputorimyyjäisiä ympäri Suomea. Someron Kulttuurin jäsenyhdistyksistä
Siivouspäivää olivat järjestämässä Somero-Seura, Someron Omakotiyhdistys ja Someron
Tupanäyttämö, jotka pystyttivät kirpputoripöytiä Torppamuseolle, Someron torille sekä Havuharjulle.
Someron Kulttuuri ry avusti tapahtuman tiedotuksessa.
Suviheinäviikot
Someron Kulttuuri ry kokosi Suviheinäviikkojen ohjelman vuotuiseen Suvi-Somero -julkaisuun ja
markkinoi Suviheinäviikkojen tapahtumia omilla tiedotuskanavillaan. Tämän lisäksi yhdistys järjesti
Suviheinäviikkojen avajaistapahtumana Satumaa Soikoon 24h -suurtapahtuman.
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Satumaa Soikoon 24h!
Someron Kulttuuri ry järjesti Unto Monosen Satumaa-tangon 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi
Satumaa Soikoon 24h! -suurtapahtuman, jonka aikana Somerolla oli tarjolla Satumaa-teemaista
ohjelmaa kokonaisen vuorokauden ajan. Päivän aikana jokaisella halukkaalla oli mahdollisuus esittää
oma tulkintansa suomalaisten rakastamasta tangosta. Tapahtumaan otettiin varaslähdöt jo kahden
edeltävän vuorokauden puolella Havuharjulla ja Ämyrin tanssilavalla, minkä jälkeen tapahtumia oli
muun muassa palvelutaloissa, torilla, urheilukentällä, kirjastossa, Kiiruun puistossa ja
kivimakasiinissa, S-Marketilla, Someron kirkossa, Esakalliolla, Hämeenportissa ja Joensuuntien
varrella. Tapahtuma avasi perinteikkäät Suviheinäviikot 27.6.2014 ja sai näkyvyyttä valtakunnallisissa
tiedotusvälineissä, kuten Seura-lehdessä, Iltalehdessä ja Ylen radiokanavilla.
Lasten kesäkekkerit
Aiemmilta vuosilta tutut Lasten talvikekkerit siirrettiin kulttuurituottajavaihdoksen sekä säähän ja
tapahtumapaikkaan liittyvien syiden vuoksi kesäaikaan ja järjestettiin heinäkuussa Härkälän
uimarannalla. Tapahtumaa olivat järjestämässä Someron Kulttuuri ry:n lisäksi Someron Liikunta ry,
Somero-opiston taidekoulu, 4H, Someron Kuvataideyhdistys ja Lasten Kulttuuri Nuppu ry.
Tapahtuman teemana olivat kansansadut ja metsäneläimet. Pääesiintyjänä nähtiin lastenmusiikkiduo
Eppel&Peppel. Tapahtuman uudistaminen sekä siirtäminen kesäaikaan ja rantaympäristöön
osoittautuivat toimiviksi ratkaisuiksi, sillä tapahtumaan saapui n. 300 kävijää.
Lasten sunnuntai
Someron Kulttuuri ry järjesti yhteistyössä ravintola Hämeenportin kanssa lapsiperheille suunnatun
sunnuntaitapahtuman 13.7.2014. Tapahtumassa esiintyi lapsille suunnattua rock-musiikkia soittava
Jytäjyrsijät-duo. Vaikka tapahtuman järjestelyt saivat kiitosta, jäi kävijämäärä pieneksi. Syynä
tähän saattoi olla tapahtumapäivälle sattunut hellesää sekä tapahtuman sijoittuminen heti
seuraavalle viikolle kesäkekkereistä. Todettiin, että jatkossa vastaava tapahtuma kannattaa
järjestää talviaikaan.

Tarinoita Somerolta -kurssi
Someron Kulttuuri ry ideoi yhteistyössä Somero-opiston kanssa uudenlaisen muistitietokurssin osaksi
opiston syyskauden 2014 opintotarjontaa. Kurssilla kerättiin tarinoita somerolaisille tärkeistä
paikoista. Kurssi kokoontui keskiviikkoisin 10.9.-3.12. ja sitä ohjasi kulttuurituottaja Miia Raivikko.
Tapaamisiin osallistui 10-15 kurssilaista ja syksyn aikana tallennettiin runsaasti arvokasta
paikallishistoriaa tulevien hankkeiden ja tutkimusten käyttöön. Kerätty aineisto arkistoidaan SomeroSeuran arkistoon.
Vanhustenviikko
Someron Kulttuuri ry:n jäsenyhdistykset olivat mukana valtakunnallisen vanhustenviikon vietossa
lokakuussa 2014. Someron Nuorisoseura, Someron Naiskuoro ja Someron Tupanäyttämö vierailivat
viikon aikana paikallisissa palvelutaloissa ja hoitolaitoksissa. Lisäksi kulttuurituottaja haastoi koulut ja
seurakunnan mukaan kampanjaan ja markkinoi viikon tapahtumia.
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Stand up -ilta
Someron Kulttuuri ry:n ja ravintola Hämeenportin yhteisessä Stand up -illassa 11.10.2014 esiintyi
kolme Suomen eturivin stand up -koomikkoa: Risto Koo Järvinen, JP Kangas ja Miika Pettersson.
Someron Kulttuuri ry vastasi tapahtuman markkinoinnista ja lipunmyynnistä. Tilaisuudessa oli n. 100
osallistujaa.
Jäädisko
Someron Kulttuuri ry, Someron nuorisotoimi ja Someron Pallon Juniorit ry järjestivät lapsille ja
nuorille suunnatun jäädiskon Someron TPE Spirit Areenalla 8.11.2014. Maksuttomassa tapahtumassa
oli n. 50 luistelijaa.
Kansallinen pelipäivä
Someron Kulttuuri ry osallistui Kansalliseen pelipäivään ideoimalla päivän ohjelmaa yhteistyössä
Someron kaupunginkirjaston, Someron nuorisotoimen ja Someron Liikunta ry:n kanssa. Lisäksi
Someron Kulttuuri ry markkinoi päivän ohjelmaa ja kulttuurituottaja oli paikalla kirjastossa
tapahtumapäivänä 15.11.2014. Kirjastossa osallistujilla oli mahdollisuus pelata lauta- ja
tietokonepelejä sekä kuunnella peliasiantuntija Rami Sihvon luentoa. Kirjaston lisäksi pelitapahtumia
järjestettiin nuorisotalo Jukolassa, uimahalli Loiskeessa, monitoimitalolla ja Kiiruun puistossa.
Vuoden Paras 2014 -gaala
Someron Kulttuuri ry oli mukana ideoimassa Somero-lehden 90-vuotisjuhlavuoden kunniaksi
järjestettyä Vuoden paras -äänestystä ja palkitsemistilaisuutta. Kulttuurituottaja oli mukana
tapahtuman työryhmässä/raadissa ja palkitsi gaalassa yhden kategorian. Gaalatilaisuus järjestettiin
ravintola Hämeenportissa 15.11.2014. Tapahtumassa oli n. 170 osallistujaa ja Somero-lehdessä
käytyyn äänestykseen tuli tuhansia ääniä. Vuoden 2014 kulttuuritekona palkittiin Someron Kulttuuri
ry:n toteuttama ART on ITE -näyttely.
Joulukadun avajaiset
Someron joulukadun avajaiset pidettiin 21.11.2014. Someron Kulttuuri ry osallistui tapahtuman
suunnitteluun yhdessä Someron kaupungin ja yrittäjien kanssa ja toimi tapahtuman ohjelman
tuottajana. Avajaiset alkoivat perinteisellä kulkueella, joka kulki Shell-huoltoasemalta Kiiruun
puistoon. Puiston esiintymislavalta kuultiin muun muassa Matti Makon fanfaari, Someron Yrittäjien
puheenjohtajan Janne Tolvin tervehdyssanat, kasvatusjohtaja Leila Hoikkalan puhe sekä Someron
Nuorisokuoron esittämiä joululauluja. Lisäksi tapahtumassa nähtiin joulupukki ja joulumuori.
Tapahtumaan osallistui n. 600 kävijää.
Konserttimatka Musiikkitaloon
Someron Kulttuuri ry järjesti 3.12.2014 retken Helsingin Musiikkitaloon. Konserttimatkalla nähtiin
Sibelius-Akatemian jatko-opiskelijoiden Maija Parkon ja Maija Väisäsen pianokonsertti La Valse –
kahden pianon tanssiorkesteri sekä päästiin tutustumiskierrokselle Musiikkitaloon. Retkelle osallistui
43 matkalaista. Bussikuljetuksista vastasi Linja-autoliikenne M. Tervo.
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Itsenäisyyspäivän juhla
Someron Kulttuuri ry järjesti yhdessä Someron kaupungin ja Someron seurakunnan kanssa
perinteikkään itsenäisyyspäivän juhlan Someron seurakuntakeskuksessa. Juhlapuhujana toimi
Someron kaupungin sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm. Someron seurakunnan puolesta
tervehdyssanat lausui vs. kappalainen Jouni Salko. Lisäksi juhlassa kuultiin Kiiruun koulun oppilaan
Ronja Kanervan esittämänä nuorten ajatuksia itsenäisyydestä. Musiikkiesityksistä vastasivat Someron
Laulumiehet, Metka Kööri ja Lounais-Hämeen musiikkiopiston piano-oppilas Saga Salminen.
Tapahtumassa oli noin. 100 osallistujaa.
Kiiruun joulu
Perinteikäs Kiiruun joulu päätti Someron Kulttuurin tapahtumarikkaan vuoden. Tapahtuma
järjestettiin Kiiruun puistossa illan hämärryttyä 19.12.2014. Edeltävän vuoden tapaan teemana oli
hiljentyminen joulun tunnelmaan. Tilaisuudessa kuultiin Lions Clubin Tiernapoikien laulua ja nähtiin
Someron Tupanäyttämön esittämä joulukuvaelma. Lisäksi Someron Nuorisoseuran jäsenet toivat
tilaisuuteen lyhtyjä, joilla valaistiin koko puisto. Tapahtuman osallistujamäärä jäi pieneksi, mihin
saattoi olla syynä tapahtumapäivälle sattunut huono sää.

Muu toiminta
Kulttuurituottaja Raivikko osallistui keväällä Unicefin teettämään janopäiväkeräykseen.
Kulttuurituottaja toimi keväällä yläkoululaisille järjestetyn puhekilpailun tuomaristossa. Lisäksi
yhdistys tarjosi kisan voittajille elokuvaliput Bio Jukolaan.
Kulttuurituottaja oli mukana paikallisista vapaa-ajantoimijoista koostuneessa työryhmässä, joka
selvitti mahdollisuuksia Varsinais-Suomen liiton ja Lounaispaikka-tietokannan selainpohjaisen kartan
hyödyntämiseksi Somerolla. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja lisätä Paimionjoen varren
virkistyskäyttöä.

Kaupungin kulttuuripalvelut
Yhdistys toteutti kansallisen veteraanipäivän juhlan ja itsenäisyyspäivän juhlan sekä järjesti
kaatuneitten muistopäivän seppeleenlaskun.
Veteraanipäivän juhla
Someron Kulttuuri ry järjesti yhdessä Someron seudun kuntokotiyhdistyksen, Someron kaupungin ja
Someron seurakunnan kanssa kansallisen veteraanipäivän juhlan Lamminniemen
hyvinvointikeskuksessa. Juhlapuheen piti emeritusarkkipiispa Jukka Paarma. Järjestäjien puolesta
tervehdyssanoja antoivat Someron seudun kuntokotiyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja Arto
Arvonen, Someron kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Fonsell-Laurila sekä vs. kirkkoherra LilliIrmeli Hintsa. Musiikkiesityksinä kuultiin Kimmo Hovilan esittämä Veteraanin iltahuuto sekä
Kirkonmäen koulun kuoron kuorolaulua.
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Kaatuneitten muistopäivä
Kulttuurituottaja tilasi Someron kaupungin puolesta seppeleet ja varasi seppeleiden laskijoiksi
kaupungin edustajat. Lisäksi kulttuurituottaja vastasi yhteydenpidosta seurakuntaan ja kaupunkiin.
Itsenäisyyspäivän juhla
Someron Kulttuuri ry järjesti yhdessä Someron kaupungin ja Someron seurakunnan kanssa
perinteikkään itsenäisyyspäivän juhlan Someron seurakuntakeskuksessa. Juhlapuhujana toimi
Someron kaupungin sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm. Someron seurakunnan puolesta
tervehdyssanat lausui vs. kappalainen Jouni Salko. Lisäksi juhlassa kuultiin Kiiruun koulun oppilaan
Ronja Kanervan esittämänä nuorten ajatuksia itsenäisyydestä. Musiikkiesityksistä vastasivat Someron
Laulumiehet, Metka Kööri ja Lounais-Hämeen musiikkiopiston piano-oppilas Saga Salminen.
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. Vuonna 2014 panostettiin erityisesti sponsoreiden hankintaan.
Taloudellista toimintaa koskevat asiat käyvät ilmi tilinpäätöksestä, tuloslaskelmasta ja taseesta
liitteineen.
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