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1.   Yleistä	  
Koski-‐seura	  r.y.	  on	  vuonna	  1959	  perustettu	  ja	  vuonna	  1970	  rekisteröity	  kotiseutuseura.	  	  Seuran	  
tarkoituksena	  on	  sääntöjen	  mukaan:	  	  	  

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

voimistaminen	  	  
Koski-‐seura	  on	  jäsenenä	  Suomen	  Kotiseutuliitossa,	  Hämeen	  Heimoliitossa	  ja	  Eteläisen	  Päijät-‐
Hämeen	  Kehittämisyhdistyksessä	  Etpähä	  r.y:ssä.	  Koski-‐seura	  tekee	  yhteistyötä	  myös	  Hollolan,	  
Lammin	  ja	  Hauhon	  Kotiseutuyhdistysten	  kanssa.	  

2.   Jäsenistö	  
Koski-‐seura	  on	  toimintavuoden	  alkaessa	  kutsunut	  historiassaan	  kolme	  kunniajäsentä:	  Toivo	  Sulkasen	  
vuonna	  1983,	  Kaarina	  Vilenin	  vuonna	  2016	  ja	  Kalevi	  Koskisen	  vuonna	  2017.	  

Koski-‐seurassa	  oli	  jäseniä	  vuoden	  2017	  lopussa	  160.	  Seura	  jatkaa	  aktiivista	  jäsenhankintaa	  asettaen	  
tavoitteeksi	  vuoden	  2018	  loppuun	  mennessä	  seuran	  jäsenmääräksi	  200	  jäsentä.	  Vuoden	  2018	  
jäsenmaksuksi	  johtokunta	  esittää	  15	  €,	  josta	  asiasta	  päättää	  8.3.2018	  kokoontuva	  vuosikokous.	  

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

3.1.  Vuosikokous	  ja	  ylimääräinen	  kokous	  
Seuran	  vuosikokous	  pidetään	  maaliskuussa	  2018.	  Seuran	  valitsemina	  toiminnantarkastajina	  ovat	  
toimineet	  vuonna	  2017	  Marja-‐Leena	  Bister	  ja	  Asko	  Laine	  ja	  varatoiminnantarkastajina	  Hannu	  
Heikkilä	  ja	  Susanna	  Vuorinen.	  	  

3.2.  Hallitus	  ja	  sen	  asettamat	  toimikunnat	  
	  

Hallitusten	  jäseninä	  ovat	  vuonna	  2017	  toimineet	  seuraavat	  henkilöt	  alla	  mainituin	  toimikausin	  
Tero	  Heinonen	   	   2016-‐2018	  
Matti	  Hiidenheimo	   	   2017-‐2019	  
Kari	  Kaivola	   	   2016-‐2018	  
Sirkku	  Kalima	   	   2015-‐2017	  
Sirpa	  Selonen	   	   2015-‐2017	  



	   4	  

Taisto	  Seuranen	   	   2017-‐2019	  
	  
Hallituksen	  varajäseninä	  ovat	  vastaavasti	  toimineet:	  
Laura	  Hämäläinen	   	   2016-‐2018	  
Tuomo	  Nikkari	   	   2017-‐2019	  
Kari	  Toivonen	   	   2015-‐2017	   	  
	  
Hallituksen	  puheenjohtajana	  on	  toiminut	  vuoden	  2017	  vuosikokouksessa	  valittu	  Kari	  Kaivola.	  
Seuralle	  valittu	  hallitus	  toimii	  vuoden	  2018	  helmi-‐	  maaliskuussa	  pidettävään	  vuosikokoukseen	  asti.	  
Erovuorossa	  ovat	  vuoden	  2018	  vuosikokouksessa	  hallituksen	  jäsenistä	  Sirkku	  Kalima	  ja	  Sirpa	  
Selonen	  ja	  varajäsenistä	  Kari	  Toivonen.	  Hallitus	  hoitaa	  seuran	  asioita	  vastaten	  operatiivisesta	  
suunnittelusta,	  taloudesta	  ja	  seurannasta.	  Hallitus	  on	  asettanut	  tarvittaessa	  toimikuntia	  muun	  
muassa	  hankevalmisteluihin	  ja	  tilaisuuksien	  suunnittelua	  varten.	  

4.   Toiminta	  ja	  hankkeet	  

4.1.  Kuntaliitoksen	  seuranta	  ja	  vaikuttaminen	  tehtäviin	  päätöksiin	  
Koski-‐seura	  tulee	  edelleen	  aktiivisesti	  seuraamaan	  1.1.2016	  tapahtuneen	  kuntaliitoksen	  
vaikutuksia	  erityisesti	  entisen	  Hämeenkosken	  kunnan	  alueen	  kulttuuripalveluissa	  ja	  
tiedottamisessa	  tapahtuvia	  muutoksia.	  Yhteistyössä	  muiden	  yhdistysten	  kanssa	  seura	  tulee	  
vaikuttamaan	  sekä	  Hollolan	  kunnan	  hallintoon,	  että	  Hämeenkosken	  alueelta	  ja	  muualta	  Hollolasta	  
valittuihin	  luottamushenkilöihin	  hämeenkoskelaisille	  tärkeiden	  palveluiden	  ja	  toimintojen	  
säilyttämiseksi	  ja	  kehittämiseksi.	  

4.2.  Yhteistoiminta	  muiden	  yhdistysten	  kanssa	  
Koski-‐seura	  kutsuu	  paikallisten	  yhdistysten	  edustajat	  koolle	  keskustelemaan	  tulevan	  vuoden	  
tapahtumista	  ja	  muista	  yhteisistä	  asioista.	  Kuluvana	  vuonna	  tapaamiset	  painottuvat	  
verkkojulkaisun	  kehittämisen	  lisäksi	  yhdessä	  sovittujen	  tapahtumien	  järjestämiseen.	  

4.3.  Osallistuminen	  Hämeenkoskella	  järjestettäviin	  tapahtumiin	  
Koski-‐seura	  osallistuu	  Hämeenkoski-‐päivän	  ja	  itsenäisyyspäivän	  juhlan	  järjestämiseen.	  Muita	  
tapahtumia,	  joissa	  seura	  tulee	  olemaan	  aktiivisesti	  mukana,	  ovat	  joulukauden	  avaus	  ja	  Kosken	  
VPK:n	  kesäjuhla.	  	  

4.4.  Hämeenkosken	  kunnan	  perinnetunnusten	  ja	  esineiden	  taltiointi	  
Koski-‐seura	  edistää	  entisen	  Hämeenkosken	  kunnan	  vaakunan	  käyttöä	  perinnevaakunana	  
yhteistyössä	  yhdistysten	  ja	  asiasta	  kiinnostuneiden	  yksityisten	  henkilöiden	  kanssa.	  Seura	  jatkaa	  
Koski-‐korun	  myyntiä.	  Myös	  Sodan	  ja	  rauhan	  aika	  -‐teoksen	  sekä	  muita	  perinnejulkaisujen,	  
painettujen	  ja	  painettavien	  postikorttien	  sekä	  vuoden	  2019	  kalenterin	  myyntityötä	  tehdään	  eri	  
tapahtumien	  yhteydessä	  ja	  seuran	  toimitiloissa.	  	  
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4.5.  Kosken	  Kohinat	  verkkojulkaisu	  ja	  Jatkoa	  Kosken	  Kohinoille	  hanke	  
Kosken	  Kohinoiden	  kehittämistä	  tiedotusjulkaisuna	  ja	  tapahtumakalenterialustana	  jatketaan.	  
Vastuuta	  sisällöntuotannosta	  pyritään	  uutisten	  ja	  tapahtumien	  ylläpidon	  osalta	  siirtämään	  
edelleen	  entistä	  laajemmin	  yhdistyksille.	  Kosken	  Kohinoiden	  taloudellinen	  perusta	  yritetään	  
turvata	  hankerahoituksen	  supistuessa	  ja	  päättyessä	  vuonna	  2018.	  Tuloja	  on	  suunniteltu	  
hankittavan	  muun	  muassa	  mainostuloilla	  ja	  mahdollisesti	  palvelukalenterin	  ylläpitomaksuilla,	  joka	  
voitaisiin	  kattaa	  esimerkiksi	  hallituksen	  määrittelemällä	  vapaaehtoisella	  yritystukimaksulla.	  

4.6.  Koski-‐seuran	  keräämän	  aineiston	  taltiointi	  ja	  esittäminen	  
Koski-‐seuran	  keräämää	  aineistoa	  kuvien,	  äänitteiden	  ym.	  materiaalin	  tallentamista	  digitaaliseen	  
muotoon	  jatketaan.	  Aineiston	  julkaisua	  Kosken	  Kohinoissa	  jatketaan	  edelleen.	  Myös	  talkootyön	  
osuutta	  tällä	  alueella	  lisätään	  hankerahoituksen	  päättyessä.	  Aineistoa	  pyydetään	  tuomaan	  
digitoitavaksi	  siten,	  että	  alkuperäisten	  kuva-‐	  ja	  äänitallenteiden	  säilytys	  olisi	  harvinaislaatuisinta	  
aineistoa	  lukuun	  ottamatta	  pääasiassa	  kotiarkistoissa.	  Arvokkaimmat	  tallenteet	  pyritään	  
siirtämään	  maakunta-‐arkistoon	  ja	  Hollolan	  kunnan	  arkistoon.	  

Koski-‐seuran	  hallussa	  olevan	  aineiston	  järjestämistä	  talkootyönä	  tehostetaan	  vuoden	  2018	  aikana.	  
Keräyksen	  tehostamiseksi	  järjestetään	  kevään	  2018	  aikana	  kuvatallenteiden	  digitointikurssi.	  	  

Seura	  kerää	  lisää	  perinneaineistoa	  jatkamalla	  vanhempien	  hämeenkoskelaisten	  henkilöiden	  
haastattelua.	  Kuluvan	  vuoden	  aikana	  tehdään	  elokuva	  Hämeenkosken	  pitäjän	  tarina.	  Muita	  
tallennettavia	  aiheita	  ovat	  vuoden	  1918	  tapahtumat	  Hämeenkoskella	  ja	  Teurojoen	  koskiin	  liittyvä	  
teollisuushistoria.	  Kosken	  Kohinoiden	  lisäksi	  perinneaineistoa	  ja	  paikkakunnan	  historiaa	  esitetään	  
järjestettävissä	  tilaisuuksissa,	  kuten	  muun	  muassa	  uusintana	  esitettävä	  Pauli	  Helenin	  esitys	  Kosken	  
Hl	  kultaisesta	  ajasta	  1800-‐	  ja	  1900-‐lukujen	  vaihteessa.	  

4.7.  Kyläidentiteetin	  vahvistaminen	  ja	  kyläkylttihanke	  
Hämeenkosken	  kylien	  identiteettiä	  ja	  kylätoimintaa	  tuetaan	  ja	  vahvistetaan.	  Lähtökohtana	  on	  
kylien	  oma	  aktiivisuus.	  Yhtenä	  toimintamuotona	  on	  kylien	  rajojen	  merkitseminen	  kylien	  nimiä	  
esittävin	  kyltein.	  Tämän	  rahoittamiseksi	  tehty	  hakemus	  on	  edennyt	  kehyspäätösvaiheeseen.	  
Vuonna	  2017	  pidettyjen	  kyläkokousten	  kaltaisten	  tilaisuuksien	  järjestämistä	  tuetaan	  myös	  vuonna	  
2018.	  

4.8.  Koski-‐seura	  60	  vuotta	  
Koski-‐seura	  täyttää	  60	  vuotta	  vuonna	  2019,	  jonka	  juhlavuoden	  tapahtumat	  ja	  julkaisut	  
suunnitellaan	  ja	  osittain	  toteutetaan	  kuluvana	  vuonna.	  Suunniteltuja	  juhlavuoden	  hankkeita	  ovat	  
vuoden	  2019	  Hämeenkoski-‐kalenterin	  valmistaminen	  ja	  Hämeenkosken	  pitäjän	  tarina	  elokuvan	  
tekeminen,	  jossa	  käytetään	  jo	  kerättyä	  perinneaineistoa	  ja	  luodaan	  uutta.	  Näitä	  hankkeita	  varten	  
on	  runsaan	  talkootyön	  ja	  lahjoitusten	  tukemiseksi	  haettu	  rahallista	  avustusta	  myös	  
Museovirastolta.	  
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4.9.  Toimitilat	  
Hanketoimistoa	  pyritään	  ylläpitämään	  Seuralassa,	  jossa	  toimisto	  on	  sijainnut	  1.9.2017	  alkaen.	  
Hollolan	  kunnan	  ja	  Seurala	  Oy:n	  kanssa	  pyritään	  löytämään	  nykyistä	  pysyvämpi	  järjestely	  toimiston	  
sijoituksesta.	  

5.   Viestintä	  ja	  julkaisut	  
Koski-‐seura	  tulee	  aktiivisesti	  seuraamaan,	  että	  tiedotus	  nykyisellä	  Hämeenkosken	  alueella	  tulee	  
säilymään	  myös	  kuntaliitoksen	  jälkeen	  vähintään	  nykyisellä	  tasolla.	  Kosken	  Kohinoiden	  osuutta	  tässä	  
viestinnässä	  lisätään	  edelleen.	  Seuran	  näkyvyyttä	  sekä	  maakunta-‐	  että	  paikallislehdissä	  tullaan	  
edistämään.	  Myös	  alueradion	  tuottamaa	  palvelua	  pyritään	  käyttämään	  muun	  muassa	  eri	  tilaisuuksien	  
yhteydessä.	  Kehitetään	  www.koskiseura.fi	  –sivustoa	  täydentämään	  seuran	  näkyvyyttä	  verkossa.	  	  	  

Jäsenistölle	  lähetetään	  jäsenkirje	  sähköpostitse	  vähintään	  neljä	  kertaa	  vuodessa	  ja	  tarvittaessa	  myös	  
ylimääräisiä.	  Niille	  jäsenille,	  joilla	  ei	  ole	  sähköpostiosoitetta	  lähetetään	  postitse	  tai	  jaetaan	  vähintään	  
neljännesvuosijäsenkirjeet.	  Lisäksi	  jäsenille,	  joilta	  puuttuu	  sähköpostiosoite,	  yritetään	  tehdä	  myös	  
Kosken	  Kohinoista	  paperiversioita	  voimavarojen	  mahdollistamissa	  rajoissa.	  

6.   Seuran	  talous	  
Seuran	  rahoituksen	  lähteinä	  vuodelle	  2018	  ovat:	  

•   Jäsenmaksut	  
•   Yritysten	  antama	  tuki	  palveluhakemiston	  kautta	  
•   Mainostulot	  
•   Yksityiset	  avustukset	  
•   Hollolan	  kunnan	  myöntämät	  kohdeavustukset	  (Hämeenkoski-‐päivä,	  Itsenäisyyspäivän	  

juhlatilaisuus,	  Joulukauden	  avaus)	  
•   ETPÄHÄ	  ry:n	  hankerahoitukset	  
•   Museoviraston	  hankerahoitus	  

	  


