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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. Maaliskuusta 2014 alkaen Kiiruun koulu
siirsi muun muassa yläkoulun ja lukion henkilökunnan työtiloja sekä erityisopetuksen Kiiruun tilalle.
Tilan käyttö jatkui vastaavana vuonna 2016.
Kiiruun koulun väistötilana toimiminen vähensi merkittävästi Someron Kulttuuri ry:n mahdollisuuksia
käyttää tilaa omaan toimintaansa sekä tarjota sitä jäsenyhdistysten ja ulkopuolisten toimijoiden
käyttöön. Vuoden 2016 aikana Kiiruun tilaa käytettiin päivittäisen toimisto- ja koulukäytön lisäksi 135
kertaa, kävijämääriä ei tilastoitu. (Vuonna 2015 käyttökertoja oli 177 ja kävijöitä n. 4520. Vuonna
2013 vastaavat luvut olivat 219 käyttökertaa ja n. 4630 kävijää, vuonna 2012 344 käyttökertaa ja n.
8100 kävijää.) 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 kysyntää vuoden 2016 aikana, mutta koulun tilanteen vuoksi tilaa ei voitu
tarjota ulkopuolisten käyttöön niin paljon kuin olisi haluttu.
Kulttuurituottaja Eeva Pettersson oli vuoden 2016 äitiys-, vanhempain- ja opintovapaalla, sekä piti
kertyneitä lomapäiviään pois. Kulttuurituottajan tehtävissä toimi tammi-huhtikuun vuoden 2014
alussa rekrytoitu Miia Raivikko, joka jäi toukokuussa 2016 ensin lomalle ja sen jälkeen äitiysvapaalle.
Kulttuurituottajan tehtäviä hoitamaan rekrytoitiin huhtikuussa 2016 Mirka Turpeinen, joka vaihtoi
toukokuussa sukunimensä Alhoseksi.
Someron Kulttuuri ry:n suurimpia projekteja vuonna 2016 olivat Suviheinäviikot, jolla oli 30.
järjestämisvuosi. Avajaisiin hankittiin Olavi Uusivirta esiintymään ja kaupunki panosti avajaisten
markkinointiin. Kesällä 2016 alettiin suunnitella vuonna 2017 koittavia Suomi 100, Somero 150 ja
Badding 70 -juhlavuosia ja niiden tapahtumia. Myös kulttuuristrategian laatiminen aloitettiin viimein
loppusyksystä. Toimintaa väritti vahvasti myös työntekijän sijaisen ja puheenjohtajan vaihtuminen
viiden vuoden jälkeen.
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Hallinto
Someron Kulttuuri ry:n puheenjohtajana toimi Olla-Riitta Aarikka. Varapuheenjohtajana toimi Juhani
Kaivo ja sihteerinä kulttuurituottaja. Johtokunnan kokoonpano vuonna 2016 oli seuraava:
Jäsen

Erovuoro

Varajäsen

Olla-Riitta Aarikka, pj

2017

Juhani Kaivo, vpj

2018

Pentti Koskimaa

Arto Tuominen

2017

Kari Siviranta

Merja Koivaara

2017

Salli Lehtinen

Sari Pekonen

2017

Petri Känkänen

Raimo Lyly

2017

Tarja Lyly

Marika Haapala

2018

Olli Nuotio

Riikka Gustafsson

2018

Jaana Kyyrä

Kaija Parko

2019

Ahti Kukkonen

Hellevi Kellokumpu

2019

Birgitta Järvinen

Leif-Johan Lagerroos

2019

Matti Oksanen

Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Aulis Kankare, varalla Pasi Virtanen. Kirjanpitoa hoiti Matti
Lyytikkä Tilitoimisto Lyytikkä Oy:stä. Vuoden 2016 tositetarkastajina toimivat Leif-Johan Lagerroos ja
Hellevi Kellokumpu. Yhdistyksen työvaliokuntaan ja hanketyöryhmään valittiin puheenjohtaja OllaRiitta Aarikka, varapuheenjohtaja Juhani Kaivo ja kulttuurituottaja Miia Raivikko/Mirka Alhonen.
Yhdistyksen vaalivaliokunnassa toimivat johtokunnan puheenjohtaja, kulttuurituottaja sekä
johtokunnan jäsen Riikka Gustafsson.
Jäsenet
Vuonna 2016 Someron Kulttuuri ry:llä oli jäseninään 21 yhdistystä sekä Someron kaupunki. Lasten
Kulttuuri Nuppu ry erosi Someron Kulttuuri ry:stä syksyllä 2016, jolloin jäsenmäärä laski 20
jäsenyhdistykseen. Someron Kulttuuri ry:n jäsenyhdistykset olivat vuoden 2016 lopussa:
Someron kaupunki
Illan Varjoon Himmeään ry
Metka Kööri ry
Monokas ry
Oman Tien Kulkijat ry
Pitkäjärven Taide ja Kulttuuri ry
Somerniemen Musiikki- ja Teatteriyhdistys ry
Somerniemen VPK
Somero-Seura ry
Someron Esa ry
Someron Kamerakerho ry
Someron Karjalaseura ry
Someron Kuvataideyhdistys ry

Someron Kulttuuri ry
Joensuuntie 22
31400 Somero
Someron Laulumiehet ry
Someron Musiikinystävät ry
Someron Naiskuoro ry
Someron Nuorisoseura ry
Someron Omakotiyhdistys ry
Someron Tupanäyttämö ry
Someron Vesiensuojeluyhdistys ry
Unto Mononen -yhdistys ry
Kokoukset
Yhdistyksen johtokunta kokousti vuonna 2016 yhdeksän kertaa, joista yksi kokous käytiin
sähköpostitse. Kokousten sihteerinä toimi kulttuurituottaja Miia Raivikko/Mirka Alhonen.
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Kiiruun tilalla 19.5.2016 ja syyskokous Majatalo Myötätuulessa
21.11.2016. Kevätkokouksen puheenjohtajana toimi Juhani Kaivo ja syyskokouksen puheenjohtajana
Taina Ruuhilehto. Kulttuurituottaja oli kokousten sihteeri. Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset
asiat.
Henkilöstö
Kulttuuri ry:llä on yksi palkattu työntekijä, kulttuurituottaja. Vuonna 2016 kulttuurituottajana oli Eeva
Pettersson. Kulttuurituottajan opintovapaa- ja äitiyslomasijaisena toimivat Miia Raivikko (1.1.9.6.2016) ja Mirka Alhonen (18.4.2016 alkaen).
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-sivu sekä uutiskirje, jonka kautta yhdistys tiedottaa ajankohtaisista
asioista ja tapahtumista. Uutiskirje ilmestyi vuonna 2016 yhdeksän kertaa ja oli kenen tahansa
Someron Kulttuuri ry:n toiminnasta kiinnostuneen tilattavissa.
Yhdistys paransi näkyvyyttään vuonna 2016 sosiaalisessa mediassa, jossa Someron Kulttuuri ry:n
Facebook-seuraajien määrä on kasvanut tasaisesti: 16.1.2015 oli 339 seuraajaa, 14.1.2016 oli 442
seuraajaa ja 14.1.2017 oli jo 600 seuraajaa.
Lehtitiedottamisen pääasiallisena julkaisukanavana käytettiin Somero-lehteä. Lehdistötiedotteita
lähetettiin muun muassa seuraaville lehdille: Somero-lehti, Salon Seudun Sanomat, Forssan lehti,
Seutu-Sanomat, Salonjokilaakso, Turun Sanomat ja Helsingin Sanomat. Tiedotteita kirjoitettiin
pääosin Someron Kulttuuri ry:n tapahtumista sekä muista ajankohtaisista kulttuuriasioista.
Tiedottamisen lisäksi ostettiin jonkin verran ilmoitustilaa Somero-lehdestä.
Yhdistyksen tapahtumia on lisäksi lisätty Someron kaupungin sähköiseen tapahtumakalenteriin,
joka löytyy osoitteesta www.somero.fi/tapahtumakalenteri sekä valtakunnallisiin
tapahtumakalentereihin, kuten tapahtumainfo.fi.
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Sisäinen tiedottaminen
Yhdistyksen sisäiseen tiedottamiseen käytettiin pääsiassa sähköpostia. Kulttuurituottaja kokosi
jäsenyhdistysten yhteyshenkilöistä ja johtokunnan jäsenistä koostuvat sähköpostilistat, joiden
kautta hän lähetti tarpeen tullen tietoa ajankohtaisista asioista. Kulttuurituottaja oli yhteydessä
jäsenyhdistyksiin myös puhelimitse ja kulttuurituottajan toimistoon olivat kaikki tervetulleita.
Lehdistöseuranta
Lehdistöseurantaa on tehty arkistoimalla yhdistystä koskevat kirjoitukset ja kuvat
kulttuurituottajan toimistoon.
Kiiruun tila
Kiiruun tila on ollut kaikkien somerolaisten yhdistysten ja toimijoiden käytettävissä ilta-aikaan ja
viikonloppuisin. Vuonna 2016 Kiiruun tilaa käytettiin yhteensä 135 kertaa. Tämän lisäksi Kiiruun tila
on ollut päivittäisessä koulukäytössä loma-aikoja lukuun ottamatta.
Keväällä 2016 kunnostettiin Kiiruun puistossa sijaitseva kivimakasiini talkoovoimin. Kunnostukseen
saatiin kaupungilta rahallista tukea, minkä lisäksi kaupungin työntekijät asensivat valaistuksen
tiloihin. Kivimakasiinia päästiin käyttämään jo elokuussa, kun Seppo Manninen järjesti siellä
näyttelyn.
Loppuvuodesta uudistettiin myös Kiiruun tilan hinnoittelu niin, että hintajaottelu perustuu
jäsenyhdistys/somerolainen toimija/ei-somerolainen toimija-luokkiin. Uudistuksessa myös
Kivimakasiini sai oman laajemman käyttöhinnastonsa.
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.
Retki Kiasmaan ja Maija Parkon konserttiin
Someron Kulttuuri ry järjesti la 19.3. retken Helsinkiin pikkubussilla. Ohjelmassa oli tutustuminen
nykytaiteen museo Kiasmaan ja Maija Parkon DocMus-salonkikonsertti Helsingin Musiikkitalossa.
Tervaskannon taidekerho
Someron Kulttuuri ry toteutti kevään ja syksyn 2016 aikana Tervaskannon palvelutalossa ikäihmisten
osallistavan taidekerhon. Kerhotoiminta suunnattiin palvelutalon asukkaille ja se toteutettiin 15
työpajakerran kokonaisuutena kevään ja syksyn 2016 aikana. Keväällä kerho kokoontui viisi kertaa
27.3.–22.5. teatteritaiteilija ja viestintäpedagogi Olla-Riitta Aarikan ohjauksessa. Syksyllä kerhoa
ohjasi Aarikan lisäksi kuvataiteilija Keanne van de Kreeke ja kerho kokoontui 10 kertaa 6.10.–15.12.
välisenä aikana. Jokaiselle kerhokerralle osallistui noin 10 ryhmäkodin asukasta. Syksyllä kolmessa
kerhotapaamisessa olivat mukana Oinasjärven päiväkoti Leppäkertun lapset ohjaajineen. Kerho toi
virkistystä ja iloa palvelutalon asukkaiden arkeen ja tarjosi heille mahdollisuuden käsitellä ikäihmisille
tärkeitä asioita sekä sosiaalistua muiden asukkaiden ja lasten kanssa taidetoiminnan keinoin.
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Kansallisen veteraanipäivän juhla
Someron Kulttuuri ry järjesti yhdessä Someron seudun kuntokotiyhdistyksen, Someron kaupungin ja
Someron seurakunnan kanssa kansallisen veteraanipäivän juhlan Lamminniemen
hyvinvointikeskuksessa. Juhlapuheen piti kenraalimajuri Pertti Salminen. Järjestäjien puolesta
tervehdyssanoja antoivat Someron seudun kuntokotiyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Aulis
Kankare, Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen sekä kirkkoherra Asko Ojakoski.
Musiikkiesityksistä vastasivat Olli Salomäenpää, Elvira ja Hilary Nganou sekä Veteraanin iltahuudon
laulanut Kimmo Hovila. Aulis Kankare esitti puheensa lisäksi runon.
Someron Kulttuurin vappu
Someron Kulttuuri ry jatkoi vuonna 2014 lanseerattua Uuno Syrjälän härkäpatsaan lakitusta.
Someron torilla sijaitseva härkäpatsas lakitettiin vappuaattona 30.4.2016 Someron Kulttuuri ry:n
kulttuurituottajien (Miia Raivikko ja Mirka Alhonen) toimesta. Mirka Alhonen (ent. Turpeinen)
esittäytyi tapahtumassa uutena kulttuurituottajan sijaisena, johtokunnan puheenjohtaja Olla-Riitta
Aarikka piti vappupuheen ja Someron Laulumiehet esittivät teeman mukaisia lauluja.
Vappupäivänä 1.5.2016 Kiiruun puistossa Someron Laulumiehet esittivät perinteisen vappuaamun
tervehdyksensä.
Nostalgiaviikko
Someron toinen Nostalgiaviikko järjestettiin 21.–29.5.2016. Someron Kulttuuri ry kokosi yhdessä
Someron elinkeinotoimen kanssa organisoidun Nostalgiaviikon ohjelman ja hoiti tapahtuman
tiedotusta.
Nostalginen yhteislaulutilaisuus
Kiiruun puistossa järjestettiin nostalginen yhteislaulutilaisuus ke 25.5.2016. Tytti Pelkonen säesti
haitarilla, Hannu Karvia säesti rummuilla ja Pentti Koskimaa lauloi. Laulettavat laulut 50- ja 60-luvuilta
ja toivat näin nostalgiateemaa esiin.
Nostalgiaviikon Johnny Cash -konsertti
Someron Kulttuuri ry järjesti yhteistyössä Men in Blackin kanssa Auranmaan Leivän edustalla
ulkoilmakonsertin. Konsertissa esitettiin Johnny Cashin musiikkia.
Katve-teatteriesitys
Someron Nuorisotoimi ja Someron Kulttuuri järjestivät yläkoululaisille ja lukiolaisille Ahaa-teatterin
Katve-musikaalin kaksi esitystä 13.5.2016. Someron Säästöpankki sponsoroi molemmat esitykset.
KATVE on koskettava tarina valinnoista ja vaikeudesta kohdata itsensä. Kolme ongelmatapaukseksi
leimattua nuorta ja yksi työharjoittelua tekevä sosiaalialan opiskelija jäävät jumiin Katveeseen,
saareen, josta ei ole poispääsyä.
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Kaatuneiden muistopäivä
Kulttuurituottaja tilasi Someron kaupungin puolesta seppeleet ja varasi seppeleiden laskijoiksi
kaupungin edustajat. Lisäksi kulttuurituottaja vastasi yhteydenpidosta seurakuntaan ja kaupunkiin.
Suviheinäviikot
Someron Kulttuuri ry kokosi Suviheinäviikkojen ohjelman vuotuiseen Suvi-Somero -julkaisuun ja
markkinoi Suviheinäviikkojen tapahtumia omilla tiedotuskanavillaan. Yhdistys osallistui myös
Suviheinäviikkojen avajaisten järjestämiseen sekä järjesti omana ohjelmanaan Lasten kesäkekkerit ja
Puutarhan portilla -viihdekonsertin.
Puutarhan portilla -konsertissa esiintyi Pentti Koskimaa, Svetlana Hyytiäinen, Tarja Eskolin ja Elisa
Eskolin. Pekka Leppälä soitti pianoa ja Antti Toukkari saksofonia. Ohjelma koostui eri kielisistä
kesäisistä viihdekappaleista.
Suviheinäviikkojen avajaiset
Suviheinäviikkojen avajaisiin hankittiin esiintyjäksi Olavi Uusivirta, näin juhlistettiin
Suviheinäviikkojen pyöreitä vuosia. Lämppäribändinä esiintyi Men in Black. Tilaisuuden juonsi Jaska
Sevón. Paratiisileijonat, Someron Yrittäjät ja Naisyrittäjät sekä Someron Urheiluautoilijat esittelivät
toimintaansa. Pitopalvelu Mahat Pinkeäksi myi ruokaa ja juotavaa.
Lasten kesäkekkerit
Perinteiset Lasten kekkerit järjestettiin 7.7.2016 Kiiruun puistossa. Tapahtumaa olivat järjestämässä
Someron Kulttuuri ry:n lisäksi Someron Liikunta ry, Somero-opiston taidekoulu, 4H, Someron
Kuvataideyhdistys, Someron kaupunginkirjasto, Someron Syke sekä Someron nuorisotoimi.
Ohjelmassa oli mm. pehmoeläinten askartelua, rastisuunnistusta, temppurata ja satujen lukemista.
Kulttuuri ry järjesti tilaisuuteen Taikuri Lehmän esiintyjäksi.
Vanhustenviikko
Someron Kulttuuri ry:n jäsenyhdistykset olivat mukana valtakunnallisen vanhustenviikon vietossa 2.9.10.2016. Someron Naiskuoro vieraili viikon aikana paikallisissa palvelutaloissa ja hoitolaitoksissa.
Someron Tupanäyttämö ja Monokas tekivät vastaavan vierailun palvelutaloihin joulukuussa. Myös
monet muut Someron Kulttuurin jäsenyhdistyksistä kävivät vuoden aikana esiintymässä
palvelutaloissa.
Retki Tampereen teatterin Kaikki äitini, kaikki tyttäreni -esitykseen
Someron Kulttuuri ry järjesti retken Tampereen teatterin Kaikki äitini, kaikki tyttäreni -esitykseen
22.10.2016. Esityksessä näyttelivät Miitta Sorvali, Sanna Stellan ja Pirjo Heikkilä ja se oli koottu Kodin
kuvalehden keräämien äiti-tytär-tarinoiden pohjalta. Retkeä sponsoroi Lounaismaan Osuuspankki.
Osallistujia oli yhteensä 28.
Joulukadun avajaiset

Someron Kulttuuri ry
Joensuuntie 22
31400 Somero
Someron joulukadun avajaiset pidettiin 18.11.2016. Someron Kulttuuri ry osallistui tapahtuman
suunnitteluun yhdessä Someron kaupungin ja yrittäjäyhdistysten kanssa. Avajaiset alkoivat
perinteisellä kulkueella, joka kulki Someron torilta Kiiruun puistoon. Tapahtuman avasivat Jaatimet
Oy:n toimitusjohtaja Jari Vaittinen ja Someron kaupungin kehittämisasiantuntija Juuso Alatalo.
Tapahtuman juonsi Leif Lagerroos. Tapahtuman ohjelmaan kuului myös joulupukin ja muorin vierailu
ja heidän haastattelunsa sekä Monokkaan Lumitango-tanssiesitys. Joulupuuroa jaettiin kaikille
halukkaille. Tapahtumaan osallistui noin 400 kävijää.
Itsenäisyyspäivän juhla
Someron Kulttuuri ry järjesti yhdessä Someron kaupungin ja Someron seurakunnan kanssa
perinteikkään itsenäisyyspäivän juhlan Someron seurakuntakeskuksessa. Juhlapuhujana toimivat
Someron lukion abiturientit. Someron kaupungin tervehdyksen juhlaan toi Someron kirjastonjohtaja
Laura Tyysteri ja Someron seurakunnan puolesta tervehdyssanat lausui pastori Jouni Salko.
Musiikkiesityksistä vastasivat Metka Kööri ja Lounais-Hämeen musiikkiopiston piano-oppilas Maija
Tolvi. Mirja Honkanen lausui suomalaisia runoja. Lisäksi Someron Nuorisoseura esitti
kansantanssiesityksen. Tapahtumassa oli noin 150 osallistujaa.
Kiiruun joulu
Perinteikäs Kiiruun joulu päätti Someron Kulttuurin tapahtumarikkaan vuoden. Tapahtuma
järjestettiin hieman uudistuneena yhteistyössä Someron kaupunginkirjaston ja Someron Liikunta ry:n
kanssa 15.12.2016. Tapahtumapaikkoina toimivat Kiiruun puisto, Kiiruun Kivimakasiini, kirjasto sekä
Monitoimitalon aula. Tilaisuuden ohjelmaan kuului nuorisokuoron ja Kirkonmäen koulun kuorojen
esitykset, Naiskuoron elämyksellinen kahvio, Kisällikerhon jouluevankeliuminäytelmä, joulupukki ja muori, myyjäiset, Kulttuuriosuuskunta Uulun musiikkityöpaja lapsille, satujen lukemista ”takkatulen”
ääressä sekä joulukoristeiden askartelua.
Muu toiminta
Kulttuurituottajat Miia Raivikko ja Mirka Alhonen osallistui vappuaattona Unicefin teettämään
janopäiväkeräykseen.
Kulttuurituottajat Miia Raivikko ja Mirka Alhonen osallistuivat 3.5.2016 järjestettyyn
kulttuurikasvatussuunnitelmatyöpajaan Tammelassa.
Kulttuurituottaja Mirka Alhonen esitteli Someron Kulttuuri ry:n toimintaa Someron Rotareille
11.10.2016 heidän kokouksessaan.
Kulttuurituottaja Mirka Alhonen osallistui Salon teatterin Bussi Somerolle -näytelmän ensi-iltaan
14.10.2016 ja myi Someron Kulttuurin Badding-paitoja ja muistotauluja.

Rahoitus ja toiminnan taloudellinen tulos
Someron Kulttuuri ry pyrki aktiivisesti etsimään uusia rahoituskanavia, tekemään yhteistyötä ja
hakemaan apurahoja toimikunnilta ja rahastoilta. Lisäksi yhdistys pyrki tukemaan jäsenyhdistyksiä ja
muita toimijoita tarpeen mukaan. Vuonna 2016 suurin yksittäinen menoerä oli Suviheinäviikkojen
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avajaiset, joista kaupungin elinkeinotoimi maksoi suurimman osan. Taloudelliseen tilanteeseen
vaikutti myös Miia Raivikon äitiyslomalle jäänti ja Eeva Petterssonin vuosiloma vuoden lopulla.
Taloudellista toimintaa koskevat asiat käyvät ilmi tilinpäätöksestä, tuloslaskelmasta ja taseesta
liitteineen.

Somerolla 28.2.2017
Someron Kulttuuri yhdistys ry:n johtokunnan puolesta

Olla-Riitta Aarikka

Mirka Alhonen

Puheenjohtaja

Kulttuurituottaja

