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1.   Yleistä	  
Koski-seura on vuonna 1959 perustettu ja vuonna 1970 rekisteröity kotiseutuseura. 
1.8.2016 uudistettujen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: 

•   kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta  
•   elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen 
•   kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden 

voimistaminen. 

2.   Jäsenistö	  
Koski-seura on kutsunut toimintansa aikana kolme kunniajäsentä:  
Toivo Sulkasen (1890-1991) vuonna 1983 
Kaarina Vilénin vuonna 2016   
Kalevi Koskisen 2017 
Koski-seuralla oli vuoden 2018 lopussa 168 jäsentä. Seuran jäsenmäärä lisääntyi vuoden aikana 
9 henkilöllä. Vuoden 2018 jäsenmaksuksi vuosikokous hyväksyi hallituksen esittämän 15 €. 

3.   Hallinto	  
Koski-seuran hallinto on kaksiportainen. Ylintä päätösvaltaa käyttävät seuran vuosikokous ja 
ylimääräiset kokoukset. 

3.1.  Vuosikokous	  
 
Vuosikokouksessa 8.3.2018 hallituksen erovuorossa olevat jäsenet olivat Sirpa Selonen ja 
Sirkku Kalima. Päätettiin valita Sirpa Selonen uudelleen ja uudeksi jäseneksi Tuula 
Helminen. Puheenjohtajaksi vuosikokous valitsi Kari Kaivolan. Varajäsenistä erovuorossa 
oli Kari Toivonen, joka valittiin jatkamaan varajäsenenä.  
 
Seuran toiminnantarkastajiksi valittiin vuodeksi 2018 Marja-Leena Bister ja Asko Laine ja 
varatoiminnantarkastajiksi Hannu Heikkilä ja Susanna Vuorinen. 
 
Vuosikokouksessa esitettiin, että Kosken Kohinoista tehtäisiin myös vuonna 2018 
paperiversio. 

3.2.  Hallitus	  ja	  sen	  asettamat	  toimikunnat	  
Koski-seuran hallitus on toiminut seuran vuosikokouksen jälkeen seuraavassa 
kokoonpanossa:  
Kari Kaivola  puheenjohtaja 2016-2018 
Tero Heinonen  varapuheenjohtaja 2016-2018 
Tuula Helminen  jäsen  2018-2020 
Matti Hiidenheimo rahastonhoitaja 2017-2019 
Sirpa Selonen  sihteeri  2018-2020  
Taisto Seuranen  jäsen  2017-2019 
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Hallituksen varajäseninä ovat vastaavasti toimineet: 
Laura Hämäläinen  2016-2018 
Tuomo Nikkari  2017-2019 
Kari Toivonen  2018-2020 
 
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 8.3.2018 Sirkku Kaliman tiedotussihteeriksi. 
 
Hallitus on kokoontunut vuoden 2018 aikana 11 kertaa. 

4.   Toiminta	  ja	  hankkeet	  

4.1.  Kuntaliitoksen	  seuranta	  ja	  vaikuttaminen	  tehtäviin	  päätöksiin	  
Seuran edustajat osallistuivat Hollolan kunnantalolla 23.1.2018 yhdistyksille järjestettyyn 
tilaisuuteen ”Yhdessä tehdään isommin”. 
 
Hollolan kunta ja Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä järjestivät 15.3.2018 Seuralassa 
Hämeenkosken asukkaille kuulemistilaisuuden terveyspalveluista ja niihin liittyvistä 
tiloista. Hämeenkoskelaiset painottivat tilaisuudessa palveluiden säilyttämisen merkitystä 
Hämeenkoskella. Palveluiden tilanne on hämeenkoskelaisten mielestä merkittävästi 
heikentynyt pitäjän alueella.  
 
Koski-seuran jäsen Jyrki Joensuu osallistui 8.9.2018 mallikkaasti Hollolan 
kyläkehukilpailuun Hollola-päivän yhteydessä, jossa Hämeenkosken kylien vahvuudet 
tulivat ylivertaisina esiteltyä.  
 
Koski-seuran edustajat osallistuivat 25.9.2018 Hollolan kunnan vapaa-aikapalveluiden 
järjestämään yhdistysiltaan. Koski-seuran edustajat muiden hämeenkoskelaisten 
yhdistysten kanssa painottivat yhdistysten välistä yhteistyötä ja koordinointia tapahtumien 
järjestämisaikataulussa. Yhdistyksille tarjottavien tilojen osalta painotettiin Seuralan tilojen 
käytön tasapuolista kohtelua muiden kunnan tarjoamien tilojen rinnalla. Vapaa-
aikapalveluihin vedottiin myös sähköisen ilmoitustaulun saamiseksi Hämeenkosken 
kirjastoon ja koululle. 
 
Hämeenkoskelta Hollolan kunnanvaltuustoon valitut edustajat kutsuttiin itsenäisyyspäivän 
seppelten sitomistalkoisiin 1.12.2018. 

4.2.  Osallistuminen	  Hämeenkoskella	  ja	  Hollolassa	  järjestettyihin	  tapahtumiin	  
 
Koski-seuralle siirtyi vuonna 2017 järjestämisvastuu Hämeenkosken pitäjän 
sahtimestaruuskilpailuista, kun Hämeenkosken Yrittäjät yhdistyksenä lopetti toimintansa. 
Koski-seura järjesti yhteistyössä Putulan Kirjasto ja Kotiseutuyhdistyksen kanssa vuoden 
2018 sahtimestaruuskilpailut Putulan kirjastolla 1.7.2018 kesän kulttuuripäivien avajaisten 
yhteydessä. 
 
Vuonna 2018 tuli kuluneeksi 100 vuotta Suomen sisällissodasta. Vuoden aikana järjestettiin 
useita aiheeseen liittyviä tapahtumia: 
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-   Seuralassa järjestettiin 19.4. Hollolan kunnan rahoituksella esitelmätilaisuus ”Sota 
Hämeenkoskella ja Hollolassa 1918” luennoitsijoina Kyösti Toivonen, Heikki Mantere 
ja Kari Kaivola 

-   Yhteistyössä Hauho-seuran kanssa järjestettiin 21.-22.4.2018 erikoisretki Hauholta 
Hennalaan vuoden 1918 tapahtumiin liittyen 

-   Hollolan esinemuseossa 9.6.-19.8. järjestettyyn näyttelyyn ”Sota 1918 Hollolassa ja 
Koskella Hl” sijoitettiin sekä sotaan liittyviä esineitä, että kuvatauluja kertomuksilla ja 
valokuvilla sodan tapahtumista ja sotaan osallistuneista henkilöistä Hämeenkoskella. 

-   Koski-seura järjesti VPK:n juhlien ja Hämeenkoski-päivän yhteydessä kiertoajelut 
vuoden 1918 sodan tapahtumapaikoille ja muistomerkeille. Kiertoajeluille osallistui 
yhteensä 71 henkilöä. 

 
Koski-seura järjesti 18.2.2018 videotallenne-esityksen Pauli Helénin pitämästä esitelmästä 
”Kosken Hl kultainen aika 1800 – 1900 -lukujen vaihteessa”. Esitystä kuunteli 70 henkilöä. 
Koski-seura osallistui myös Pauli Helenin ”Huljalan kylä, taloja ja sukuja noin 560 vuotta 
kirjoitettua historiaa” -esitelmätilaisuuden järjestämiseen Seuralassa 28.10.2018. 
Tilaisuuteen osallistui 100 henkilöä. Tilaisuuden kahvitauolla yleisö lahjoitti varoja Kosken 
Hl ensimmäisen Seurahuoneen rakennuttajan ja rahoittajan J.F. Niklanderin kuvan 
kehystämiseen ja sijoittamiseen Seuralan kahvion seinälle. 
 
Koski-seura järjesti kaksi luontoretkeä yhteistyössä Yhteinen Päijät-Häme -hankkeen ja 
Lahden ympäristöviikkohankkeen kanssa. Huljalassa Kellolan lähteelle ja Kumianojalle 
16.6. järjestetylle luontoretkelle osallistui 62 henkilöä. Ahvenaisten harjulle 22.9. 
järjestetylle retkelle osallistui 30 henkilöä. 
 
Koski-seura osallistui 22.7.2018 Kosken VPK:n kesäjuhlien markkinatapahtumaan 
esittelemällä toimintaansa ja myymällä Koski-seuran juhlavuoden 2019 kalenteria, 
Hämeenkoski-aiheisia kortteja ja kotiseutukirjoja. Lisäksi Koski-seura järjesti kaksi edellä 
mainittua kiertoajelua. 
 
Hämeenkoski-päivän järjestämiseen 25.8.2018 Koski-seura osallistui yhteistoiminnassa 
muiden yhdistysten kanssa vastaten rahoituksen ja lupien järjestämisestä ja huomattavalla 
talkootyöpanoksella. Hämeenkoski-päivän vetonaulana olivat tšekkiläinen Smidlatka 
nuoriso-orkesteri ja Nastolan pikkupelimannit. Myös maatalouskoneiden ja muiden 
työkoneiden esittely kiinnosti yleisöä. Lisäksi Koski-seura järjesti edellä mainitun 
kiertoajelun. Myös kotiseutumuseo oli avoinna Hämeenkoski-päivänä ja VPK-päivinä. 
 
Koski-seura osallistui Studio Kaliman 6.10.2018 järjestämään Syyslauantain toivotut -
konserttiin väliaikatarjoilun organisoijana. Konsertissa esiintyivät juontajana Seppo Hovi 
sekä sopraano Mari Palo ja baritoni Hannu Lehtonen. Konsertti oli suosittu ja veti Seuralan 
täyteen yleisöä. 
 
Joulukauden avaus järjestettiin 3.12.2018 yhteistoiminnassa Koskikartanon 
kauppakeskuksen ja MLL Hämeenkosken osaston kanssa. Tilaisuuden yhteydessä 
julkistettiin ja palkittiin myös Kunnon hämeenkoskelainen. Vuoden 2018 Kunnon 
hämeenkoskelaisiksi Koski-seuran hallitus valitsi Mika Rekolan ja Jyrki Jäämaan 
aktiivisuudesta Valkjärven latu- ja kävelyverkon ylläpitämisestä edellisenä talvena. 
 
Koski-seura osallistui Hämeenkoskella järjestetyn itsenäisyyspäivän juhlan järjestelyihin 
6.12.2018 yhteistyössä Hämeenkosken kappeliseurakunnan, Ystävänkulman vapaaehtoisten 
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ja Hämeenkosken mieskuoron kanssa. Havuseppeleet muistomerkeille tehtiin viime vuoden 
tapaan yhteisenä talkootyönä 1.12.2018. Hollolan kunnan itsenäisyyspäivän juhlaan 
Kalliolan koululla osallistui seuran useita jäseniä. 
 
Koski-seura oli mukana myös 15.12.2018 Hämeenkosken Marttojen ja Hämeenkosken 
Eläkkeensaajien järjestämissä joulumyyjäisissä, joissa esiteltiin Kosken Kohinat -
verkkojulkaisua ja myytiin Koski-seuran materiaalia ja Hollolan uusinta kotiseutukirjaa.  
 
Koski-seura on tarjonnut vapaaehtoista talkootyötä äänentoiston järjestämisessä muille 
hämeenkoskelaisille yhdistyksille ja seurakunnalle useissa tilaisuuksissa.  

4.3.  Osallistuminen	  muualla	  järjestettyihin	  tapahtumiin	  
Pirkko Mannermaa ja Taisto Seuranen osallistuivat Sysmässä 5.9.2018 järjestettyyn Päijät-
Hämeen museoyhdistyksen järjestämään museopäivään ja vuosikokoukseen.  
 
Päijät-Hämeen kylät ry:n syyskokous ja Päijänne-Leader ry:n ylimääräisessä kokouksessa 
yhdistykset päättivät 23.11.2018 yhdistää voimansa eli purkaa Päijät-Hämeen kylät ry:n ja 
siirtää toiminnan Päijänne-Leader ry:n kyläjaostoksi. Käytännössä Päijät-Hämeen kylät 
jatkaa toimintaansa omalla nimellään ja logollaan päijäthämäläisten kylien puolesta 
puhujana. Kyläjaoston hallituksessa jatkaa Kari Toivonen varajäsenenä. 
 
Seuran jäseniä ei osallistunut päällekkäisten tapahtumien vuoksi Etpähä ry:n 
syyskokoukseen. 

4.4.  Hämeenkosken	  kunnan	  perinnetunnusten	  ja	  esineiden	  taltiointi	  
Koski-seura edisti entisen Hämeenkosken kunnan vaakunan käyttöä perinnevaakunana 
yhteistyössä yhdistysten ja asiasta kiinnostuneiden yksityisten henkilöiden kanssa. Koski-
seuralle siirtyi Hämeenkosken Yrittäjiltä Hämeenkoski-viirin myynti. Lisäviirejä teetettiin 
vuoden aikana 20 kappaletta, joita myytiin eri tilaisuuksissa. Seura jatkoi Koski-korun 
myyntiä. Vuonna 2018 aloitettiin keskustelut korun valmistuksesta hämeenkoskelaisin 
voimin. Myös Sodan ja rauhan aika -teoksen sekä muiden perinnejulkaisujen myyntityötä 
tehtiin eri tapahtumien yhteydessä ja seuran toimistolla. 
 
Kolmen viime vuoden aikana on Hollolan kotiseurakirjassa julkaistu useita 
hämeenkoskelaisten kirjoituksia paikkakunnan tapahtumista ja henkilöistä. 

4.5.  Kosken	  Kohinat	  -‐julkaisu	  
Kosken Kohinoiden kehittäminen tiedotusjulkaisuna ja tapahtumakalenterialustana jatkui 
kuluvan vuoden aikana Etpähä ry:n hankerahoituksella. Rahoituksen edellyttämää 
talkootyötä seuran jäsenet tekivät rahoitukseen edellyttämää osuutta enemmän. Kalenterilla 
on nykyistä enemmän tarvetta lehtien seura- ja tapahtumailmoitusten muututtua osittain 
maksullisiksi. Vastuuta sisällöntuotannosta ja tapahtumien ylläpidosta 
tapahtumakalenterissa siirrettiin yhdistyksille. Hankkeen rahoitus päättyi 31.12.2018. 
 
Verkkojulkaisuun lisättiin joulukuussa 2018 Näe & Koe -sivusto kertomaan Hämeenkosken 
pitäjän historiasta, luonnosta ja nähtävyyksistä. Kosken Kohinoiden verkkojulkaisun 
kävijämäärä ylitti vuoden vaihteessa 30.000 kävijää. 
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4.6.  Koski	  seuran	  keräämän	  aineiston	  taltiointi	  
Koski-seuran keräämää aineiston, kuten kuvien, äänitteiden ja kirjallisen aineiston 
tallentamista digitaaliseen muotoon jatkettiin Jatkoa Kosken Kohinoille -hankkeen 
yhteydessä.  
 
Seura on jatkanut hankerahoituksella hankesuunnitelman mukaisesti määräaikaiseksi 
puolipäiväiseksi työntekijäksi palkatun hankekoordinaattori Pirkko Mannermaan 
työsopimusta rahoituksen sallimissa rajoissa. 
 
Verkkojulkaisun perinneaineisto, johon digitoitu aineisto on tallennettu, on ollut erittäin 
suosittu verkkojulkaisun lukijoiden keskuudessa ja saanut paljon myönteistä palautetta.   
Seura keräsi myös lisää perinneaineistoa, jota eri henkilöt toivat hanketoimistolle 
digitoitavaksi. Merkittävä perinneaineiston lisäys saatiin, kun Putulan Kirjasto ja 
Kotiseutuyhdistys luovutti yhdistyksen keräämiä valokuvia digitoitaviksi. Kuvien sisältöjä 
täydennettiin talkootyönä. 
 
Myös henkilöhaastatteluja perinnetiedon keräämiseksi jatkettiin toimintavuonna. 

4.7.  Kyläidentiteetin	  vahvistaminen	  
 

Hankesuunnitelma kyläkylttien sijoittamiseksi raukesi Pirkanmaan ELY-keskuksen 
lausuntoon, joka edellytti maksullisen lausunnon hankkimista jokaisesta kyläkyltistä. 
Suunniteltu kylttimäärä olisi kohottanut pelkät lausuntokustannukset 19.200 euron tasolle. 
Kun haettu kokonaisavustus oli 8.900 euroa, todettiin hankkeen toteuttaminen 
mahdottomaksi. 

4.8.  	  J.K.	  Paasikiven	  muistomerkki	  
 
Koski-seura hankki vuonna 5.1.1961 omistukseensa Huljalan kylästä 298 neliömetrin 
määräalan, josta muodostettiin Kivipaasi niminen kiinteistö (Kiinteistötunnus 283-404-7-
26). Tontille sijoitettiin J.K. Paasikiven syntymäpaikan muistomerkki, joka paljastettiin 
6.8.1961. Tontille ei ollut saatu lainhuutoa, kun seura ei ollut rekisteröity. Lainhuuto 
tontille saatiin 17.9.2018. 
 
Koski-seura esitti kirjeessään 20.6.2018 Hollolan kunnalle muistomerkkialueen 
kunnostusta ja pysäköintialueen rakentamista Hollolan kunnan omistamalle viereiselle 
tontille ja opastaulujen pystyttämistä muistomerkkiä varten. Hollolan kunnanhallitus on 
päättänyt asiasta 20.8.2018. J.K. Paasikiven syntymästä tulee kuluneeksi 150 vuotta 
27.11.2020, jota ennen hyvissä ajoin kunnostustyö on saatava valmiiksi. Suunnitteilla on 
myös vuosijuhlaan liittyviä tapahtumia. 

4.9.  Toimitilat	  

Koski-seura on jatkanut toimintaansa Kosken Hl taideyhdistyksen entisissä tiloissa Seuralassa. 
Toimisto on ollut säännöllisesti avoinna perjantaisin kello 10 – 13. Koski-seura on ollut 
huolissaan Hollolan kunnan tekemästä päätöksestä irtisanoa Seurala Oy:n ja kunnan välinen 
nykyinen vuokrasopimus päättymään 30.6.2021. Uudessa sopimuksessa tulee seuran mielestä 
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Hollolan kunnan taata hämeenkoskelaisten yhdistysten ja Hollolan kunnan omistaman Seuralan 
riittävä rahoitus Seurala Oy:n toiminnan turvaamiseksi hämeenkoskelaisten harrastus-, 
kokoontumis- ja tapahtumatilana. Koski-seura on tukenut hämeenkoskelaisten Seuralan 
omistajayhdistysten pyrkimyksiä Seuralan toiminnan kehittämiseksi.  

5.   Viestintä	  ja	  julkaisut	  
Pääpaino viestinnässä tapahtui verkkojulkaisun kautta. Verkkojulkaisun tukemiseksi julkaistiin 
vuoden aikana yksi painettu Kosken Kohinat -lehti Hollolan Sanomien välissä. Seuran 
näkyvyys paikallislehdissä oli hyvä. Jäsenistölle lähetettiin neljä jäsenkirjettä sähköpostina. 
Seura teetti vuoden 2019 kalenteriin, joka myytiin loppuun vuoden 2018 päättyessä. 

6.   Seuran	  talous	  
Seuran taloustilanne oli vuoden 2018 aikana tyydyttävä. Jatkossa on tärkeätä varmistaa 
rahoituksen riittävyys järjestettävien tapahtumien osalta sekä avustuksilla että omalla 
varainkeruulla. Samoin on kiinnitettävä huomiota verkkojulkaisun kustannusten rahoitukseen 
muun muassa hankkimalla tuloja julkisilla ja yksityisillä avustuksilla ja lahjoituksilla. 
 
Tilikauden tulos oli 2.375,14 euroa voitolla sisältäen hanketulot ja kulut. Koski-seuran tulos oli 
ilman hankekuluja 3.334,93 euroa voitolla. 
 
Seura sai vuoden 2018 aikana toimintansa tukemiseksi seuraavat lahjoitukset: 

•   Keski- ja Taka-Porvolan kylätoimikunnan lahjoitus     102 € 
•   Hämeenkosken Vesaiset ry lahjoitus nuorisotyöhön      400 € 
•   Pienlahjoitukset       162 € 
•   Lahjoitukset J. F. Niklanderin valokuvan kehystämiskesi     334 €  
Yhteensä                        998 € 
 

Avustusta Hollolan kunnalta saatiin yhteistyössä muiden hämeenkoskelaisten yhdistysten 
kanssa järjestettävien Itsenäisyyspäivän juhlan, Hämeenkoski-päivän ja Joulukauden avauksen 
kustannuksiin yhteensä 1500 euroa. Lisäksi Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy tuki 
Hämeenkoski-päivän järjestelyjä 200 eurolla.	  
 

 


