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1.   Yleistä	
  
Koski-‐seura	
  r.y.	
  on	
  vuonna	
  1959	
  perustettu	
  ja	
  vuonna	
  1970	
  rekisteröity	
  kotiseutuyhdistys.	
  	
  Yhdistyksen	
  
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	
  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	
  Vilénin	
  vuonna	
  2016	
  ja	
  Kalevi	
  Koskisen	
  vuonna	
  2017.	
  
Koski-‐seurassa	
  oli	
  jäseniä	
  vuoden	
  2018	
  lopussa	
  168.	
  Seura	
  jatkaa	
  aktiivista	
  jäsenhankintaa	
  asettaen	
  
tavoitteeksi	
  vuoden	
  2018	
  loppuun	
  mennessä	
  seuran	
  jäsenmääräksi	
  200	
  jäsentä.	
  Vuoden	
  2019	
  
jäsenmaksuksi	
  johtokunta	
  esittää	
  15	
  €,	
  josta	
  asiasta	
  päättää	
  7.3.2019	
  kokoontuva	
  vuosikokous.	
  Seuran	
  
jäsenrekisteri	
  uudistetaan	
  vuoden	
  2019	
  aikana,	
  joka	
  mahdollistaa	
  tehokkaamman	
  tiedotuksen	
  
jäsenistölle	
  ja	
  jäsenmaksulaskujen	
  lähettämisen	
  suoraan	
  jäsenille.	
  

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	
  2019.	
  Seuran	
  valitsemina	
  toiminnantarkastajina	
  ovat	
  
toimineet	
  vuonna	
  2018	
  Marja-‐Leena	
  Bister	
  ja	
  Asko	
  Laine	
  ja	
  varatoiminnantarkastajina	
  Hannu	
  
Heikkilä	
  ja	
  Susanna	
  Vuorinen.	
  	
  

3.2.  Hallitus	
  ja	
  sen	
  asettamat	
  toimikunnat	
  
Hallitusten	
  jäseninä	
  ovat	
  vuonna	
  2018	
  toimineet	
  seuraavat	
  henkilöt	
  alla	
  mainituin	
  toimikausin	
  
Tero	
  Heinonen	
  
	
  
2016-‐2018	
  
Tuula	
  Helminen	
  
	
  
2018-‐2020	
  
Matti	
  Hiidenheimo	
   	
  
2017-‐2019	
  

Kari	
  Kaivola	
  
	
  
2016-‐2018	
  
Sirpa	
  Selonen	
  
	
  
2018-‐2020	
  
Taisto	
  Seuranen	
  
	
  
2017-‐2019	
  
	
  
Hallituksen	
  varajäseninä	
  ovat	
  vastaavasti	
  toimineet:	
  
Laura	
  Hämäläinen	
   	
  
2016-‐2018	
  
Tuomo	
  Nikkari	
  
	
  
2017-‐2019	
  
Kari	
  Toivonen	
  
	
  
2018-‐2020	
   	
  
	
  
Koski-‐seuran	
  puheenjohtajana	
  on	
  toiminut	
  vuoden	
  2018	
  vuosikokouksessa	
  valittu	
  Kari	
  Kaivola.	
  
Seuralle	
  valittu	
  hallitus	
  toimii	
  vuoden	
  2019	
  maaliskuussa	
  pidettävään	
  vuosikokoukseen	
  asti.	
  
Erovuorossa	
  ovat	
  vuosikokouksessa	
  hallituksen	
  jäsenistä	
  Kari	
  Kaivola	
  ja	
  Tero	
  Heinonen	
  ja	
  
varajäsenistä	
  Laura	
  Hämäläinen.	
  Hallitus	
  hoitaa	
  seuran	
  asioita	
  vastaten	
  operatiivisesta	
  
suunnittelusta	
  ja	
  toiminnasta,	
  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.	
  Erityisen	
  tärkeänä	
  Koski-‐seura	
  pitää	
  Seuralan	
  kiinteistön	
  
taloudellisten	
  toimintaedellytysten	
  turvaamista	
  ja	
  kiinteistön	
  käytön	
  säilyttämistä	
  
hämeenkoskelaisten	
  yhdistysten	
  ja	
  pitäjän	
  asukkaiden	
  toiminta-‐	
  ja	
  harrastustilana.	
  Hyvin	
  tärkeä	
  on	
  
myös	
  kirjaston	
  ja	
  sen	
  yhteydessä	
  toimivien	
  kunnallisten	
  ja	
  julkisten	
  tiedonhakupalveluiden	
  
säilyttäminen	
  Hämeenkosken	
  taajamassa.	
  

4.2.  Yhteistoiminta	
  muiden	
  yhdistysten	
  ja	
  yhteisöjen	
  kanssa	
  
Koski-‐seura	
  kutsuu	
  paikallisten	
  yhdistysten	
  edustajat	
  koolle	
  keskustelemaan	
  tulevan	
  vuoden	
  
tapahtumista	
  ja	
  muista	
  yhteisistä	
  asioista.	
  Kuluvanakin	
  vuonna	
  tapaamiset	
  painottuvat	
  
verkkojulkaisun	
  kehittämisen	
  lisäksi	
  yhteistyöhön	
  erilaisten	
  tapahtumien	
  järjestämisessä.	
  

4.3.  Osallistuminen	
  Hämeenkoskella	
  järjestettäviin	
  tapahtumiin	
  
Koski-‐seura	
  osallistuu	
  Hämeenkoski-‐päivän	
  ja	
  itsenäisyyspäivän	
  juhlan	
  järjestämiseen.	
  Vuonna	
  
2019	
  Hollolan	
  kunnan	
  itsenäisyyspäivän	
  juhla	
  järjestetään	
  Hämeenkoskella	
  ja	
  pitopaikaksi	
  Koski-‐
seura	
  on	
  esittänyt	
  Seuralaa.	
  Muita	
  tapahtumia,	
  joissa	
  seura	
  tulee	
  olemaan	
  aktiivisesti	
  mukana,	
  
ovat	
  joulukauden	
  avaus	
  ja	
  Kosken	
  VPK:n	
  kesäjuhla.	
  Myös	
  seuran	
  60-‐vuotisjuhla	
  järjestetään	
  
17.11.2019.	
  

Luontoretkien	
  järjestämistä	
  jatketaan	
  myös	
  vuonna	
  2019	
  yhteistyössä	
  Yhteinen	
  Päijät-‐Häme	
  
hankkeen	
  kanssa.	
  Tutustumisretki	
  Kosken	
  koskiin	
  järjestetään	
  lauantaina	
  25.5.	
  Syksyksi	
  
suunnitellaan	
  toinen	
  luontoretki	
  mahdollisesti	
  Huljalan	
  alueelle.	
  VPK:n	
  juhlien	
  yhteydessä	
  
toteutetaan	
  ainakin	
  yksi	
  kiertoajelu.	
  

4.4.  Hämeenkosken	
  kunnan	
  perinnetunnusten,	
  esineiden	
  ja	
  kokoelmien	
  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	
  ja	
  
postikorttien	
  myyntityötä	
  tehdään	
  eri	
  tapahtumien	
  yhteydessä	
  ja	
  seuran	
  toimitiloissa.	
  	
  
Koski-‐seura	
  osallistuu	
  aktiivisesti	
  Päijät-‐Hämeen	
  ja	
  Mäntsälän	
  museoiden	
  työryhmässä	
  
kokoelmaohjelman	
  laadintaan.	
  Koski-‐seura	
  valmistaa	
  kuluvana	
  vuonna	
  kokoelmaohjelman	
  Koski-‐
seuran	
  arkistoille	
  ja	
  kuvakokoelmille.	
  

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	
  on	
  turvattava	
  
hankerahoituksen	
  päätyttyä	
  vuoden	
  2018	
  lopussa.	
  Tuloja	
  on	
  suunniteltu	
  hankittavan	
  muun	
  
muassa	
  yritysten	
  ja	
  yksityisten	
  kannatusmaksuilla.	
  Kannattajien	
  nimet	
  julkaistaan	
  haluttaessa	
  
Kosken	
  Kohinoiden	
  sivuilla.	
  Myös	
  julkista	
  rahoitusta	
  haetaan	
  sivujen	
  ylläpidon	
  ja	
  kehittämisen	
  
rahoittamiseksi.	
  Näe	
  &	
  Koe-‐	
  sekä	
  Perinneaineistosivustojen	
  sisältöä	
  täydennetään.	
  

4.6.  Koski-‐seuran	
  keräämän	
  aineiston	
  taltiointi	
  ja	
  esittäminen	
  
Koski-‐seuran	
  keräämää	
  aineistoa	
  kuvien,	
  äänitteiden	
  ym.	
  materiaalin	
  tallentamista	
  digitaaliseen	
  
muotoon	
  jatketaan.	
  Aineistoa	
  julkaistaan	
  edelleen	
  Kosken	
  Kohinoissa.	
  Talkootyötä	
  jatketaan	
  
hankerahoituksen	
  päätyttyä.	
  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	
  jatketaan	
  vuoden	
  2019	
  aikana.	
  
Keräyksen	
  tehostamiseksi	
  järjestetään	
  vuoden	
  2019	
  aikana	
  kuvatallenteiden	
  digitointikurssi,	
  mikäli	
  
kurssille	
  saadaan	
  riittävästi	
  harrastukseen	
  pitkäjänteisesti	
  suhtautuvia	
  osanottajia.	
  	
  
Seura	
  kerää	
  lisää	
  perinneaineistoa	
  jatkamalla	
  vanhempien	
  hämeenkoskelaisten	
  henkilöiden	
  
haastattelua.	
  Kuluvan	
  vuoden	
  aikana	
  tehdään	
  elokuva	
  ”Hämeenkosken	
  pitäjän	
  tarina”.	
  Pauli	
  
Helenin	
  vuonna	
  2018	
  pitämä	
  esitys	
  ”Huljalan	
  kylä,	
  taloja	
  ja	
  sukuja,	
  noin	
  560	
  vuotta	
  kirjoitettua	
  
historiaa”	
  esitetään	
  videotallenteena.	
  
Koski-‐seura	
  tukee	
  myös	
  Hollolan	
  kunnan	
  käynnistämää	
  Hämeenkosken	
  historian	
  III	
  osan	
  
kirjoitustyötä	
  luovuttamalla	
  kirjoittajan	
  käyttöön	
  aineistoaan	
  ja	
  tarvittaessa	
  avustamalla	
  
taustamateriaalin	
  hankinnassa.	
  

4.7.  Kyläidentiteetin	
  vahvistaminen	
  
Hämeenkosken	
  kylien	
  identiteettiä	
  ja	
  kylätoimintaa	
  tuetaan	
  ja	
  vahvistetaan.	
  Lähtökohtana	
  on	
  
kylien	
  oma	
  aktiivisuus.	
  Aikaisempina	
  vuosina	
  pidettyjen	
  kyläkokousten	
  kaltaisten	
  tilaisuuksien	
  
järjestämistä	
  tuetaan	
  myös	
  vuonna	
  2019.	
  Koski-‐seura	
  kannustaa	
  kyliä	
  teettämään	
  
ilmakuvavideoita	
  kylämaisemistaan.	
  Putulan	
  Kirjasto	
  ja	
  Kotiseutuyhdistys	
  teki	
  tällaisen	
  Putulan,	
  
Hyrkkälän	
  ja	
  Järvenpään	
  kylistä	
  yhteistyössä	
  Mauri	
  Kaliman	
  kanssa.	
  
Hollolan	
  kunta	
  on	
  lahjoittanut	
  laavurakenteet	
  pystytettäväksi	
  Hämeenkoskelle.	
  Laavun	
  
sijoituspaikaksi	
  sovittiin	
  yhdistystapaamisessa	
  Kukkolan	
  alueen	
  ranta.	
  Koski-‐seura	
  järjestää	
  
nimikilpailun	
  Kosken	
  Kohinoihin	
  ja	
  kutsuu	
  toukokuussa	
  yhdistykset	
  talkoisiin	
  laavun	
  
pystyttämiseksi.	
  Laavun	
  avajaisia	
  vietetään	
  5.6.2019.	
  

4.8.  Koski-‐seura	
  60	
  vuotta	
  
Koski-‐seura	
  täyttää	
  60	
  vuotta	
  vuonna	
  2019,	
  jonka	
  juhlavuoden	
  tapahtumat	
  toteutetaan	
  kuluvana	
  
vuonna.	
  Juhlavuodelle	
  valmistui	
  vuonna	
  2018	
  Hämeenkoski-‐kalenteri,	
  jossa	
  oli	
  runsaasti	
  vanhoja	
  ja	
  
uusia	
  kuvia	
  Hämeenkoskelta.	
  Kalenterin	
  200	
  kappaleen	
  painos	
  myytiin	
  loppuun.	
  Tavoitteena	
  on	
  
myös	
  saada	
  tehtyä	
  ”Hämeenkosken	
  pitäjän	
  tarina”	
  -‐video,	
  jossa	
  käytetään	
  jo	
  kerättyä	
  
perinneaineistoa	
  ja	
  luodaan	
  uutta.	
  Tätä	
  hanketta	
  varten	
  on	
  runsaan	
  talkootyön	
  ja	
  lahjoitusten	
  
tukemiseksi	
  haettu	
  rahallista	
  avustusta	
  Suomen	
  Kulttuurirahaston	
  Päijät-‐Hämeen	
  rahastolta.	
  	
  
Koski-‐seuran	
  60-‐vuotisjuhla	
  järjestetään	
  Seuralassa	
  17.11.2019.	
  Seuran	
  toiminnasta	
  laaditaan	
  
historiikki.	
  Ansioituneille	
  Koski-‐seurassa	
  aikaisemmin	
  toimineille	
  henkilöille	
  jaetaan	
  
Kotiseutuliitosta	
  hankittavat	
  ansiomerkit.	
  

4.9.  	
  J.	
  K.	
  Paasikiven	
  muistomerkin	
  kunnostus	
  	
  
Koski-‐seura	
  hankki	
  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	
  seuraa	
  ei	
  oltu	
  rekisteröity.	
  Lainhuuto	
  tontille	
  saatiin	
  17.9.2018.	
  
Koski-‐seura	
  tukee	
  Hollolan	
  kunnan	
  elinvoiman	
  palvelualuetta	
  muistomerkkialueen	
  
kunnostustyössä	
  ja	
  pysäköintialueen	
  rakentamisessa	
  Hollolan	
  kunnan	
  omistamalle	
  viereiselle	
  
tontille.	
  Erityisen	
  tärkeä	
  on	
  huolehtia,	
  että	
  opastaulut	
  pystytetään	
  kunnostustyön	
  yhteydessä	
  
muistomerkkiä	
  varten	
  sekä	
  valtatie	
  12	
  että	
  kantatie	
  295	
  varsille.	
  Kunnostustyö	
  on	
  saatava	
  valmiiksi	
  
hyvissä	
  ajoin	
  ennen	
  27.11.2020,	
  jolloin	
  tulee	
  kuluneeksi	
  150	
  vuotta	
  J.	
  K.	
  Paasikiven	
  syntymästä.	
  
Juhlavuoden	
  tilaisuuksien	
  valmisteluja	
  jatketaan	
  yhdessä	
  Hollolan	
  kunnan	
  hyvinvoinnin	
  
palvelualueen	
  kanssa	
  ja	
  muun	
  muassa	
  yhteistyössä	
  Paasikivi-‐seuran	
  kanssa.	
  

4.10.  

Toimitilat	
  

Koski-‐seuran	
  toimintaa	
  pyritään	
  ylläpitämään	
  ja	
  jatkamaan	
  Seuralassa,	
  jossa	
  on	
  sijainnut	
  Kosken	
  
Kohinat	
  -‐hankkeen	
  toimisto	
  1.9.2017	
  alkaen.	
  Toiminta	
  Seuralassa	
  sopeutetaan	
  Hollolan	
  kunnan	
  ja	
  
Seurala	
  Oy:n	
  välisen	
  sopimuksen	
  mahdollistamiin	
  tilajärjestelyihin.	
  

5.   Viestintä	
  ja	
  julkaisut	
  
Koski-‐seura	
  seuraa	
  aktiivisesti,	
  että	
  tiedotus	
  nykyisellä	
  Hämeenkosken	
  alueella	
  säilyy	
  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.	
  Koski-‐seuran	
  sivusto	
  täydentää	
  seuran	
  
näkyvyyttä	
  verkossa.	
  	
  	
  
Jäsenistölle	
  lähetetään	
  jäsenkirje	
  sähköpostitse	
  vähintään	
  neljä	
  kertaa	
  vuodessa.	
  Niille	
  jäsenille,	
  joilla	
  ei	
  
ole	
  sähköpostiosoitetta	
  lähetetään	
  postitse	
  tai	
  jaetaan	
  vähintään	
  neljännesvuosijäsenkirjeet.	
  
Jäsenkirjeiden	
  lähettämistä	
  tehostetaan	
  uuden	
  jäsenrekisterin	
  avulla.	
  Lisäksi	
  jäsenille,	
  joilta	
  puuttuu	
  
sähköpostiosoite,	
  tehdään	
  myös	
  Kosken	
  Kohinoista	
  paperiversioita	
  voimavarojen	
  mahdollistamissa	
  
rajoissa.	
  Viestinnässä	
  pyritään	
  tavoittamaan	
  myös	
  entistä	
  laajemmin	
  pitäjän	
  kesäasukkaat.	
  
Paikkakunnan	
  historiasta	
  kiinnostuneille	
  kesäasukkaille	
  järjestetään	
  tutustumisretki	
  Hämeenkosken	
  
historiallisille	
  kohteille,	
  mikäli	
  kiinnostusta	
  retkelle	
  löytyy.	
  

6.   Seuran	
  talous	
  
Seuran	
  rahoituksen	
  lähteinä	
  vuodelle	
  2019	
  ovat:	
  
•   Jäsenmaksut	
  
•   Yritysten	
  antama	
  tuki	
  Kosken	
  Kohinoille	
  kannatusmaksujen	
  kautta	
  
•   Yksityiset	
  avustukset	
  
•   Hollolan	
  kunnan	
  myöntämät	
  kohdeavustukset	
  (Hämeenkoski-‐päivä,	
  Hollolan	
  kunnan	
  
itsenäisyyspäivän	
  juhlatilaisuus,	
  joulukauden	
  avaus,	
  Kosken	
  Kohinoiden	
  ylläpito)	
  
•   Suomen	
  Kulttuurirahaston	
  Päijät-‐Hämeen	
  rahaston	
  apuraha	
  
	
  

