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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-seuralla oli toimintavuoden alkaessa kaksi kunniajäsentä: Toivo Sulkanen vuonna 1982
ja seuran pitkäaikainen sihteeri Kaarina Vilén 2016. Vuosikokouksessa 2017 valittiin
kunniajäseneksi oopperalaulaja, koulunjohtaja ja kanttori Kalevi Koskinen.
Koski-seuralla oli vuoden 2017 lopussa 158 jäsentä ja kaksi kunniajäsentä. Seura jatkoi
aktiivista jäsenhankintaa. Vuoden 2017 jäsenmaksuksi vuosikokous hyväksyi johtokunnan
esittämän 15 €.

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

3.1.  Vuosikokous	
  
Koski-seuran vuosikokous pidettiin 9.3.2017.
Hallitus ja sen asettamat toimikunnat
Vuosikokouksessa 9.3.2017 Aino-Maija Aarnikoivu pyysi eroa ja erovuoroisiksi arvottiin
Matti Hiidenheimo ja Taisto Seuranen. Päätettiin valita heidät uudelleen ja Aino-Maija
Aarnikoivun tilalle valittiin Sirkku Kalima. Varajäsenistä erovuoroiseksi arvottiin Tuomo
Nikkari, joka valittiin jatkamaan varajäsenenä.
Koski-seuran hallitus on toiminut seuran vuosikokouksen jälkeen seuraavassa
kokoonpanossa:
Kari Kaivola
puheenjohtaja
2016-2018
Tero Heinonen
varapuheenjohtaja
2016-2018
Matti Hiidenheimo
rahastonhoitaja
2017-2019
Sirkku Kalima
tiedotussihteeri
2015-2017
Sirpa Selonen
sihteeri
2015-2017
Taisto Seuranen
2017-2019
Hallituksen varajäseninä ovat vastaavasti toimineet:
Laura Hämäläinen
2016-2018
Tuomo Nikkari
2017-2019
Kari Toivonen
2015-2017
Hallitus on kokoontunut vuoden 2017 aikana 10 kertaa.
Seuran valitsemina toiminnantarkastajiksi valittiin vuodeksi 2017 Marja-Leena Bister ja
Asko Laine ja varatoiminnantarkastajiksi Hannu Heikkilä ja Susanna Vuorinen.
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4.   Toiminta	
  ja	
  hankkeet	
  
4.1.  Kuntaliitoksen	
  seuranta	
  ja	
  vaikuttaminen	
  tehtäviin	
  päätöksiin	
  
Koski-seura lähetti helmikuussa 2017 muistutuksen Hollolan kunnalle Hollolan kunnan
strategisen yleiskaavan luonnoksesta. Muistutuksessa esitettiin huoli kaavan vaikutuksesta
väestökehitykseen. Samoin painotettiin koulupalvelujen liiallista keskittämistä
kuntakeskukseen kunnan osakeskusten kustannuksella.
Koski-seuran edustajat osallistuivat myös Hollolan kuntastrategian sidosryhmätapaamiseen
3.10.2017 painottaen muun muassa liikenneyhteyksien kehittämistä Hämeenkoskella ja
erityisesti niistä tiedottamista.

4.2.  Osallistuminen	
  Hämeenkoskella	
  järjestettyihin	
  tapahtumiin	
  
Koski-seura järjesti yhdessä Hämeenkosken kirjaston kanssa Seuralassa 13.2.2017
kirjailijatapaamisen, jossa kirjailija Veikko Sonninen kertoi teoksestaan Kylmän tilan
poika, jossa kuvataan muun muassa Uusi-Pätilän kylän syntyvaiheita 1950-luvulla.
Tilaisuus houkutteli Seuralan kahvioon 47 asiasta kiinnostunutta.
Koski-seura osallistui Ravintola Welliksessä 2.4.2017 järjestettyyn
kunnallisvaalitapahtumaan Anja Hiidenheimon ja Kari Kaivolan juontaessa
valtuustoehdokkaille järjestetyn kyselytilaisuuden.
Koski-seura osallistui myös Pauli Helenin Etolan sukuja käsittelevän esitelmätilaisuuden
järjestämiseen Seuralassa 10.4.2017. Tilaisuuteen osallistui 67 henkilöä. Sama esitys
toistettiin videotallenteena Seuralassa 13.11.2017 järjestetyssä Etolan ja Ilolan kylien
järjestämässä kyläillassa, johon osallistui 32 henkilöä.
Koski-seura osallistui 22.7.2017 Kosken VPK:n kesäjuhlien markkinatapahtumaan
esittelemällä toimintaansa ja myymällä Hämeenkoski-aiheisia kortteja ja kotiseutukirjoja.
Samaan aikaan Kosken Kilttaajien tilkkutyönäyttely oli esillä seuran toimistolla. Koskiseuralle siirtyi myös järjestämisvastuu Hämeenkosken pitäjän sahtimestaruuskilpailuista,
kun Hämeenkosken Yrittäjät yhdistyksenä lopetti toimintansa. Lisäksi Koski-seura järjesti
kolme kiertoajelua, joissa esiteltiin Hämeenkosken koskiin liittyvää historiaa.
Kiertoajeluihin osallistui 50 henkilöä.
Kari Kaivola ja Matti Hiidenheimo osallistuivat 12.8.2017 Putulan Kirjasto- ja
Kotiseutuyhdistyksen kesäjuhlaan, jossa puheenjohtaja esitteli Jatkoa Kosken Kohinoille –
hanketta ja muita ajankohtaisia Koski-seuran asioita.
Hämeenkoski-päivän järjestämiseen 26.8.2017 Koski-seura osallistui yhteistoiminnassa
muiden yhdistysten kanssa vastaten rahoituksen ja lupien järjestämisestä ja huomattavalla
talkootyöpanoksella.
Porvolan kylä järjesti Kari Toivosella 30.10.2017 kylätapahtuman, jossa Pauli Helen kertoi
Porvolan kylän suvuista. Myös Koski-seura oli mukana tukemassa tapahtuman
järjestämistä.
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Pauli Helenin pitämä esitelmä Kosken Hl kultainen aika 1800-1900 lukujen vaihteessa
Seuralassa 26.11.2017 houkutteli paikalle 130 aiheesta kiinnostunutta.
Joulukauden avaus järjestettiin 3.12.2017 yhteistoiminnassa Koskikartanon, mieskuoron ja
MLL Hämeenkosken osaston kanssa. Tilaisuuden yhteydessä julkistettiin ja palkittiin myös
kunnon hämeenkoskelainen. Vuodeksi 2017 Koski-seuran hallitus valitsi tähän
kunniatehtävään dosentti osastonylilääkäri Pauli Helenin.
Koski-seuralla oli myös keskeinen osuus Hämeenkoskella järjestetyn itsenäisyyspäivän
juhlan järjestelyissä 6.12.2017 yhteistyössä VPK:n naisosaston ja Hämeenkosken
mieskuoron kanssa. Havuseppeleet muistomerkeille tehtiin viime vuoden tapaan yhteisenä
talkootyönä 2.12.2017. Hollolan kunnan itsenäisyyspäivän juhlaan Heinsuon koululla
osallistui seuran hallituksen jäseniä.
Koski-seura oli mukana myös 16.12.2017 Hämeenkosken Marttojen ja Hämeenkosken
Eläkkeensaajien järjestämissä joulumyyjäisissä, joissa esiteltiin Kosken Kohinat –
verkkojulkaisua ja myytiin Hollolan uusinta kotiseutukirjaa.

4.3.  Osallistuminen	
  muualla	
  järjestettyihin	
  tapahtumiin	
  
Kari Kaivola, Matti Hiidenheimo ja Taisto Seuranen osallistuivat Orimattilassa 30.8.2017
järjestettyyn Päijät-Hämeen museoyhdistyksen järjestämään museopäivään ja
vuosikokoukseen.
Päijät-Hämeen kylien syyskokouksessa 14.11.2017 yhdistyksen hallitukseen valittiin
Hämeenkoskelta varsinaiseksi jäseneksi Kari Toivonen ja varajäseneksi Sami Nikkari
Kari Kaivola osallistui Lahdessa 18.11.2017 järjestettyyn Hämeen heimoliiton
vuosikokoukseen ja seminaariin.
Etpähä ry:n syyskokoukseen Hollolassa 23.11.2017 osallistuivat seuran edustajana Taisto
Seuranen ja henkilöjäsenenä Matti Hiidenheimo ja Etpähän hallituksen varajäsenenä Sirpa
Selonen. Hämeenkoskelainen Rauni Vikman jatkaa hallituksen yhteisöjäsenenä, kunnan
edustajan varajäsenenä jatkaa Heidi Hiidenheimo sekä yksityisten edustajan varajäsenenä
on Sirpa Selonen.

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. Seura
jatkoi Koski-korun myyntiä. Koruvalmistajan lopetettua toimintansa hankittiin seuralle
jäljellä oleva varasto koruista sekä korun valmistamiseen tarvittavat muotti. Keskustelut
korun valmistuksesta hämeenkoskelaisin voimin ovat meneillään. Myös Sodan ja rauhan
aika -teoksen sekä muiden perinnejulkaisujen myyntityötä tehtiin eri tapahtumien
yhteydessä ja seuran toimistolla.
Koski-seura vastaanotti Salmenlinnan suvulta lahjoituksena saadun mosaiikkivaakunan
Koski-seuran toimistossa järjestetyssä tilaisuudessa. Samalla esiteltiin luonnos Koskiseuran viiriksi, jonka taiteilija Antti-Salmenlinna oli suunnitellut. Koski-seura kehysti viirin
luonnoksen säilytettäväksi sen mahdollista tulevaa käyttöä varten.

4.5.  Kosken	
  Kohinat	
  -‐julkaisu	
  
Kosken Kohinoiden kehittäminen tiedotusjulkaisuna ja tapahtumakalenterialustana jatkui
kuluvan vuoden aikana Etpähä ry:n hankerahoituksella. Rahoituksen edellyttämää
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talkootyötä seuran jäsenet tekivät rahoitukseen edellyttämää osuutta enemmän. Vastuuta
sisällöntuotannosta ja tapahtumien ylläpidosta tapahtumakalenterista siirrettiin
yhdistyksille.
Kosken Kohinoiden rahoituksen suunnittelua jatkettiin toimintavuonna, koska
hankerahoitus supistuu ja päättyy viimeistään vuonna 2018. Päätöksiä mainostuloista ja
palveluhakemiston ylläpitomaksuista ei kuitenkaan ole vielä tehty. Verkkojulkaisun
kävijämäärä lisääntyi erityisesti syksyn aikana ylittäen 11.000 kävijää vuoden 2017
päättyessä.

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. Tähän työhön käytettiin lisäksi yksityiseltä taholta saatuja lahjoitusvaroja.
Seura on jatkanut hankerahoituksella hankesuunnitelman mukaisesti määräaikaisiksi
puolipäiväisiksi työntekijöiksi palkattujen hankekoordinaattori Pirkko Mannermaan ja
digitointiasiantuntija Pekka Liukkosen työsopimuksia 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.
Myös henkilöhaastattelut perinnetiedon keräämiseksi ja julkaistavaksi käynnistettiin
toimintavuonna.

4.7.  Kyläidentiteetin	
  vahvistaminen	
  
Hankesuunnitelma kyläkylttien sijoittamiseksi edistyi kuluvan vuoden aikana Etpähä ry:lle
tehtävällä hankkeen rahoitushakemuksella, jonka osalta päätös on odotettavissa vuoden
2018 alkupuolella. Kyläkylttien sijoittamisesta keskusteltiin Porvolan ja Etolan kylien
järjestämissä tilaisuuksissa 29.10.2017 ja 13.11.2017.

4.8.  Toimitilat	
  
Hanketoimisto siirtyi Keskuskatu 20:sssa toimineesta huoneistosta 1.9.2017 Seuralaan
Kosken Hl taideyhdistyksen entisiin tiloihin. Toistaiseksi tiloista ei ole olemassa kirjallista
sopimusta Seuralan käytöstä vastaavan Hollolan kunnan kanssa.

5.   Viestintä	
  ja	
  julkaisut	
  
Pääpaino viestinnässä tapahtui verkkojulkaisun kautta. Verkkojulkaisun tukemiseksi julkaistiin
vuoden aikana yksi painettu Kosken Kohinat -lehti Hollolan Sanomien välissä sekä yksi kooste
lehdestä niille jäsenille, joilla ei ole verkkoyhteyksiä. Seuran näkyvyys paikallislehdissä oli
hyvä. Kahdeksan jäsenkirjettä lähetettiin jäsenistölle sähköpostina. Seura teetti neljä uutta
postikorttia Mauri Kaliman valokuvista. Niitä myydään tilaisuuksissa ja seuran toimistolla.
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6.   Seuran	
  talous	
  
Seuran taloustilanne oli vuoden 2017 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 palveluhakemiston ylläpidosta ja mainosbannereista.
Tilikauden tulos oli 3.991,29 € voitolla sisältäen hanketulot ja kulut. Koski-seuran tulos oli
ilman hankekuluja 4.693,86 € voitolla.
Seura sai vuoden 2017 aikana toimintansa tukemiseksi seuraavat lahjoitukset:
•   Lahjoittajat, jotka eivät halua nimeään julkisuuteen
3.700 €
Lahjoitus tarkoitettu perinneaineiston digitointiin ja julkaisemiseen
•   Kristiina ja Jyrki Joensuu sekä Joensuu J&K Oy
500 €
•   Kari Kaivola syntymäpäivämuistamiset
2.165 €
Lahjoitus tarkoitettu Koski-seuran toiminnan tukemiseen
•   Pienlahjoitukset
315 €
Yhteensä
6.680 €
Lahjoituksista käytettiin vuoden aikana digitointityön ja perinneaineiston tallennuksen
palkkakustannuksiin 2.053,37 €.
Avustusta Hollolan kunnalta saatiin yhteistyössä muiden hämeenkoskelaisten yhdistysten
kanssa järjestettävien Itsenäisyyspäivän juhlan, Hämeenkoski-päivän ja Joulukauden avauksen
kustannuksiin yhteensä 1500 €. Lisäksi Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy tuki
Hämeenkoski-päivän järjestelyjä 200 €:lla.	
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