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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 voi-

mistaminen. 

2. Jäsenistö 
Koski-seura on kutsunut toimintansa aikana kolme kunniajäsentä:  

Toivo Sulkasen (1890-1991) vuonna 1983 

Kaarina Vilénin vuonna 2016   

Kalevi Koskisen (1932-2019) vuonna 2017 

Koski-seuralla oli vuoden 2019 lopussa 188 jäsentä. Seuran jäsenmäärä lisääntyi vuoden aikana 

22 henkilöllä. Jäseniä poistui kuoleman kautta keskuudestamme 2 henkilöä. Vuoden 2019 jäsen-

maksuksi vuosikokous hyväksyi hallituksen esittämän 15 €.  

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

ylimääräiset kokoukset. 

3.1. Vuosikokous 
 

Vuosikokouksessa 7.3.2019 hallituksen erovuorossa olevat jäsenet olivat Kari Kaivola ja 

Tero Heinonen. Vuosikokous valitsi molemmat uudelleen hallitukseen. Puheenjohtajaksi 

vuosikokous valitsi Kari Kaivolan. Varajäsenistä erovuorossa oli Laura Hämäläinen. Hänen 

tilalleen varajäseneksi valittiin Juuso Torvinen. 

 

Seuran toiminnantarkastajiksi valittiin vuodeksi 2019 Marja-Leena Bister ja Asko Laine ja 

varatoiminnantarkastajiksi Hannu Heikkilä ja Susanna Vuorinen. 

3.2. Hallitus ja sen asettamat toimikunnat 
Koski-seuran hallitus on toiminut vuosikokouksen jälkeen seuraavassa kokoonpanossa:  

Kari Kaivola  puheenjohtaja 2019-2022 

Tero Heinonen  varapuheenjohtaja 2019-2022 

Tuula Helminen  jäsen  2018-2020 

Matti Hiidenheimo rahastonhoitaja 2017-2019 

Sirpa Selonen  sihteeri  2018-2020  

Taisto Seuranen  jäsen  2017-2019 

 

Hallituksen varajäseninä ovat vastaavasti toimineet: 

Tuomo Nikkari  2017-2019 

Kari Toivonen  2018-2020 

Juuso Torvinen  2019-2022 

 

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 7.3.2019 Sirkku Kaliman tiedotussihteeriksi. 

 

Hallitus on kokoontunut vuoden 2019 aikana 10 kertaa. 
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4. Toiminta ja hankkeet 

4.1. Kuntaliitoksen seuranta ja vaikuttaminen tehtäviin päätöksiin 
 

Koski-seuralaisia osallistui Hämeenkosken koululla 16.4.2019 järjestettyyn kuntalaistilai-

suuteen. Kritiikkiä esitettiin erityisesti terveydenhuollon järjestelyihin. Esille tuotiin myös 

huoli Seuralan kiinteistön tulevasta käytöstä ja ylläpidon rahoituksesta. 

 

Seuran edustajia ja pitäjäläisiä kehotettiin osallistumaan Hollolan kunnan kesäkuussa jär-

jestämään kuntalaiskyselyyn ja tuomaan esille pitäjäläisille tärkeitä asioita. 

 

Koski-seura avusti Liikettä Hollolan kylille -hankkeen järjestämistä Seuralassa 6.8.2019. 

Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun toteuttaman hankkeen tarkoituksena on edistää lii-

kunnan olosuhteita, palveluita ja mahdollisuuksia paikkakunnalla. Hankkeen tuloksena jär-

jestettiin syksyllä tilaisuus ulkoilureittien maanomistajille, jossa kartoitettiin mahdollisuuk-

sia reittien kunnostamisen ja kehittämiseen. Reittejä on tarkoitus kunnostaa vuoden 2020 

aikana sekä asentaa ja uusia niiden opasteita. 

 

Matti Hiidenheimo osallistui Koski-seuran edustajana 11.11.2019 Hollolan kunnan vapaa-

aikapalveluiden järjestämään yhdistysiltaan. Edellisen vuoden tilaisuudessa esitetty sähköi-

nen ilmoitustaulu toimitettiin keväällä Hämeenkosken kirjastoon. 

 

Hämeenkoskelta Hollolan kunnanvaltuustoon valitut edustajat kutsuttiin itsenäisyyspäivän 

seppelten sitomistalkoisiin 30.11.2019.  

4.2. Osallistuminen Hämeenkoskella ja Hollolassa järjestettyihin tapahtumiin 
 

Seuran kunniajäsen Kaarina Vilén täytti 90 vuotta 3.1.2019. Seuran edustajat veivät hänelle 

kukkatervehdyksen. 

 

Tammikuussa käynnistyi Hollolan kunnan hanke Hämeenkosken historian kirjoittamiseksi. 

Kirjassa käsitellään Hämeenkosken historiaa sodan jälkeisestä ajasta kuntaliitokseen. Kir-

jan kirjoittajaksi valittiin Ilkka Teerijoki. Koski-seuraa edustaa toimikunnassa puheenjoh-

taja Kari Kaivola. Kirjassa tullaan käyttämään myös Koski-seuran kuva-aineistoa. 

 

Yhdistystapaamisessa 17.1.2019 käytiin läpi Hämeenkoskella toimivien yhdistysten tapah-

tumien aikataulu ja yhdistysten yhteistoimintarpeet tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämi-

sessä. 

 

Toukokuussa avautui Hollolan kotiseutumuseossa Martta-näyttely, johon Hämeenkosken 

marttojen ja Koski-seuran toimesta koottiin Hämeenkoskea käsittelevää esineistöä sekä 

kuva- ja tekstiaineistoa. 

 

Koski-seura järjesti luontoretken yhteistyössä Yhteinen Päijät-Häme -hankkeen ja Lahden 

ympäristöviikkohankkeen kanssa. Taisto Seurasen ja Matti Hiidenheimon 25.5.2019 orga-

nisoimalle Kosken koskia kävelykierrokselle osallistui 15 henkilöä. 
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Hollolan kunta lahjoitti materiaalin Hämeenkoskelle pystytettävää kotalaavua varten. Si-

jaintipaikaksi valittiin Kukkolan ranta, jonne Koski-seuran, muiden yhdistysten ja asuinalu-

een asukkaiden yhteistyönä laavu pystytettiin. Keväällä järjestetyssä nimikilpailussa laavun 

nimeksi päätettiin ”Pessa” edesmenneen valokuvistaan ja luontoharrastuksestaan tunnetun 

koskelaisen Pertti Nikkarin lempinimen mukaan. Laavun vihkiäisiä vietettiin 5.6.2019 noin 

60 henkilön ottaessa osaa tilaisuuteen.  

 

Koski-seura järjesti yhteistyössä Putulan Kirjasto- ja Kotiseutuyhdistyksen kanssa vuoden 

2019 sahtimestaruuskilpailut Putulan kirjastolla 30.6.2019. Osallistujia kilpailuun oli kuusi. 

Sahtimestariksi valittiin Petri Ruusunen. 

 

Putulan kirjastolla järjestetyssä kesähämeenkoskelaisten tilaisuudessa 14.7.2019 Mauri Ka-

lima esitti valmistamansa Putula-videon ja Koski-seura esitteli toimintaansa. 

 

Koski-seuran kunniajäsen Kalevi Koskinen kuoli 12.7.2019. Koski-seuran hallitus jätti kuk-

katervehdyksen hänen haudalleen 24.8.2019 viettäen paikalla lyhyen muistohetken. 

 

Koski-seura osallistui 20.7.2019 Kosken VPK:n kesäjuhlien markkinatapahtumaan esittele-

mällä toimintaansa ja myymällä Koski-seuran korua viirejä, konserttilippuja ja Hämeen-

koski-aiheisia kortteja ja kotiseutukirjoja. Lisäksi Koski-seura järjesti 21.7. Kari Kaivolan 

ja Juuso Torvisen suunnitteleman hautausmaakävelyn Valkjärven hautausmaalla. Kävely-

retkelle osallistui 59 henkilöä. VPK:n jäsenille järjestetylle retkelle 14.9. osallistui 11 hen-

kilöä. 

 

Eläkeliiton Päijät-Hämeen piirin hengellisen päivän tilaisuuteen Seuralassa Tero Heinonen 

järjesti äänentoiston, Mauri Kalima esitti Putula-videon ja Kari Kaivola piti esitelmän Hä-

meenkosken kirkoista. 

 

Hämeenkoski-päivän järjestämiseen 31.8.2019 Koski-seura osallistui yhteistoiminnassa 

muiden yhdistysten kanssa vastaten rahoituksen ja lupien järjestämisestä ja huomattavasta 

talkootyöpanoksesta äänentoistoineen. Hämeenkoski-päivän vetonaulana oli koskelainen 

laulaja Eva Vikman. Hämeenkoski-päivään osallistui lähes 700 ihmistä. Lisäksi Koski-

seura järjesti Kosken koskia kiertokävelyn, johon osallistui 11 henkilöä.  

Myös kotiseutumuseo oli avoinna Hämeenkoski-päivänä ja VPK-päivinä. 

 

Koski-seura osallistui Studio Kaliman 27.10.2019 järjestämään Sunnuntaipäivän ratoksi –

viihdemusiikin helmiä -konserttiin väliaikatarjoilun organisoijana. Konsertissa esiintyivät 

juontajana Seppo Hovi sekä solisteina sopraano Angelika Klas ja baritoni Hannu Lehtonen. 

Konsertti oli suosittu ja veti Seuralan täyteen yleisöä. 

 

Joulukauden avaus järjestettiin 1.12.2019 yhteistoiminnassa Koskikartanon kauppakeskuk-

sen ja MLL Hämeenkosken osaston kanssa. Tilaisuuden yhteydessä julkistettiin ja palkittiin 

myös Kunnon hämeenkoskelainen. Vuoden 2019 Kunnon hämeenkoskelaiseksi Koski-seu-

ran hallitus valitsi Ystävänkulman vapaaehtoiset emännät toisten ihmisten hyväksi tehdystä 

vapaaehtoistyöstä. Kunniakirjan vastaanottivat Taimi Fellman, Leena Kähäri ja Eija Seppä.  

 

Koski-seura osallistui Hämeenkoskella järjestetyn itsenäisyyspäivän juhlan järjestelyihin 

6.12.2019 yhteistyössä Hämeenkosken kappeliseurakunnan, Ystävänkulman vapaaehtoisten 

ja Hämeenkosken mieskuoron kanssa. Havuseppeleet muistomerkeille tehtiin viime vuoden 

tapaan yhteisenä talkootyönä 30.11.2019.  
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Hollolan kunnan itsenäisyyspäivän juhla järjestettiin 6.12.2019 Hämeenkoskella Seura-

lassa. Juhlan järjestelyistä vastasivat Hämeenkoskelaiset yhdistykset Koski-seuran kootessa 

avustushakemuksen ja toimiessa yhteistyötahona Hollolan kuntaan. Juhlan järjestelyt onnis-

tuivat erinomaisesti Maa- ja kotitalousseuran valmistaman lohikeiton ja kahvitarjoilun saa-

dessa runsaasti myönteistä palautetta. Myös juhlan ohjelma ja sen täsmällinen aikataulu ke-

räsivät kiitosta. Juhla keräsi salin täyteen yleisöä eli lähes 200 henkilöä. Tervehdyspuheen 

piti Aki Markkola. Juhlapuheen piti Kyösti Toivonen aiheesta ”Suomen satavuotias halli-

tusmuoto”. Tilaisuuden juontajana oli Sami Nikkari. Ohjelmasta vastasivat Hämeenkosken 

mieskuoro, Hollolan-Kärkölän puhallinorkesteri ja kansantanssiryhmä Lindat ja Leevit 

Hollolan nuorisoseurasta.  

 

Koski-seura oli mukana myös 14.12.2019 Hämeenkosken Marttojen ja Hämeenkosken 

Eläkkeensaajien järjestämissä joulumyyjäisissä, joissa esiteltiin Kosken Kohinat -verkko-

julkaisua ja myytiin Koski-seuran materiaalia ja Hollolan uusinta kotiseutukirjaa.  

 

Koski-seura on tarjonnut vapaaehtoista talkootyötä Tero Heinosen toimesta äänentoiston 

järjestämisessä muille hämeenkoskelaisille yhdistyksille ja seurakunnalle useissa muissa 

tilaisuuksissa.  

4.3. Osallistuminen muualla järjestettyihin tapahtumiin 
Kari Kaivola ja Taisto Seuranen osallistuivat Hartolassa 21.8.2019 järjestettyyn Päijät-Hä-

meen museopäivään.  

 

Taisto Seuranen osallistui 27.3.2019 järjestettyyn Etpähä ry:n kevätkokoukseen. Matti Hii-

denheimo edusti Koski-seuraa 28.11.2019 järjestetyssä Etpähän syyskokouksessa. Matti 

Hiidenheimo valittiin Eva Vikmanin varajäseneksi Etpähä ry:n hallitukseen edustamaan yh-

distys-/yhteisöjäseniä. 

4.4. Hämeenkosken kunnan perinnetunnusten ja esineiden taltiointi 
Hämeenkosken konttorinsa sulkeneelta Päijät-Hämeen Osuuspankilta saatiin lahjoituksena 

mm. Hämeenkoski-viirejä, joita myytiin eri tilaisuuksissa. Seura jatkoi myös Koski-korun 

myyntiä. Koski-solkia hankittiin 10 kappaletta hämeenkoskelaisen Pekka Koposen valmis-

tamina. Myös Sodan ja rauhan aika -teoksen sekä muiden perinnejulkaisujen myyntityötä 

tehtiin eri tapahtumien yhteydessä ja seuran toimistolla. 

 

Seuran hallitus hyväksyi seuran uuden logon käyttöönotettavaksi 27.3.2019. Logo pohjau-

tuu Antti Salmenlinnan tekemään luonnokseen Koski-seuran viiristä. 

4.5. Kosken Kohinat -julkaisu 
Kosken Kohinoiden käyttö ja kehittäminen tiedotusjulkaisuna ja tapahtumakalenterialus-

tana jatkui kuluvan vuoden aikana. Verkkojulkaisun perustamiseen liittyvä hanke päättyi 

vuoden alussa ja loppuraportti laadittiin aikataulun mukaisesti maaliskuussa 2019. Kalente-

rilla on nykyistä enemmän tarvetta lehtien seura- ja tapahtumailmoitusten muututtua osit-

tain maksullisiksi. Vastuuta sisällöntuotannosta ja tapahtumien ylläpidosta tapahtumakalen-

terissa pyrittiin siirtämään edelleen yhdistyksille.  
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Palveluntuottajalle maksetut ylläpitomaksut muodostavat merkittävän kustannuksen seuran 

taloudelle. Hollolan kunnalta ei saatu avustusta ylläpitokustannuksiin. 

 

Kosken Kohinoiden verkkojulkaisun kävijämäärä ylitti vuoden vaihteessa 45.000 kävijää. 

4.6. Koski seuran keräämän aineiston taltiointi 
Koski-seuran keräämää aineiston, kuten kuvien, äänitteiden ja kirjallisen aineiston tallenta-

mista digitaaliseen muotoon jatkoi Tero Heinonen Jatkoa Kosken Kohinoille -hankkeen 

päätyttyä.  

 

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 toimistolle digitoitavaksi. 

Putulan Kirjasto- ja Kotiseutuyhdistyksen digitoiduiksi luovuttamia valokuvia lisättiin pe-

rinneaineistoon. 

 

Loppuvuodesta saatiin seuralle suurehko määrä Soile Siltasen ottamia valokuvia, joita alet-

tiin siirtää perinneaineistoon. Myös henkilöhaastatteluja perinnetiedon keräämiseksi jatket-

tiin rajoitetusti toimintavuonna. 

 

Kari Kaivolan Koski-seuran 60-vuotisjuhlaa varten valmistelema seuran historiikki julkais-

tiin Hollolan Kotiseutukirjassa XXXIII. Kotiseutukirjassa julkaistiin myös neljä muuta hä-

meenkoskelaisten laatimaa kirjoitusta paikkakunnan tapahtumista ja henkilöistä. Kirjaa 

myytiin Hämeenkoskella 84 kappaletta vuoden loppuun mennessä. 

4.7. Koski-seura 60 vuotta 
 

Koski-seura perustettiin 26.4.1959. Seuran 60-vuotisjuhla järjestettiin 17.11.2019. Ennen 

pääjuhlaa hallituksen jäsenet laskivat kukkatervehdykset seuran entisten puheenjohtajien, 

seuran perustamiseen keskeisesti vaikuttaneiden henkilöiden ja kunniajäsenten haudoille.   

 

Seuralassa järjestettyyn pääjuhlaan osallistui lähes 100 henkilöä. Hollolan kunta ja useat 

hämeenkoskelaiset yhdistykset onnittelivat juhlivaa seuraa. Tervehdyspuheen piti Sirpa Se-

lonen ja juhlapuheen Miikka Lönnqvist. Suomen Kotiseutuliiton tervehdyksen toi Päijät-

Hämettä edustava valtuuston jäsen Ilkka Murto. Kari Kaivola piti esityksen Koski-seuran 

historiasta. Seuran kunniajäsenelle Kaarina Vilénille luovutettiin Suomen Kotiseutuliiton 

kultainen ansiomerkki. Tilaisuudessa esiintyivät myös Retrotytöt säestäjänään Simo Taipa-

lus ja tilaisuutta varten kokoonpantu puhallinyhtye Hämeenkosken musikantit. Tilaisuuden 

juonsi Juuso Torvinen. 

 

Toimintasuunnitelman mukaisesti hallitus ryhtyi suunnittelemaan Hämeenkosken pitäjän 

tarina -videon valmistamista. Avustusta haettiin Suomen Kulttuurirahaston Päijät-Hämeen 

rahastolta. Rahoitusta tähän tarkoitukseen ei kuitenkaan saatu. Mauri ja Sirkku Kalima ja 

yhtiönsä ryhtyivät kuitenkin videota yhdessä hallitusten jäsenten Sirpa Selosen ja Tero Hei-

nosen kanssa tekemään. Sitkeän työn tuloksena 30 minuutin video valmistui niin, että sen 

ensi-ilta oli joulukauden avauksen yhteydessä 1.12.2019. Video sai hämeenkoskelaisilta 

erittäin myönteisen palautteen ja tuotantokustannuksia pystyttiin joiltakin osin kattamaan 

videon myyntituloilla. 
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4.8.  J.K. Paasikiven muistomerkki 
 

Koski-seura esitti kirjeessään 20.6.2018 Hollolan kunnalle muistomerkkialueen kunnos-

tusta ja pysäköintialueen rakentamista Hollolan kunnan omistamalle viereiselle tontille ja 

opastaulujen pystyttämistä muistomerkkiä varten. Hollolan kunnanhallitus on päättänyt asi-

asta 20.8.2018. J.K. Paasikiven syntymästä tulee kuluneeksi 150 vuotta 27.11.2020. Juhla-

vuoden tapahtumista on keskusteltu vuoden aikana, mutta konkreettiset suunnitelmat ohjel-

masta ovat vielä kesken. 

 

Hollolan kunta on rakentanut vuoden lopussa alueelle pienehkön pysäköintialueen, jonka 

viimeistelytyöt tehdään vuonna 2020. Vuosikymmeniä odotetut opastekilvet saatiin pysä-

köintialueelle 23.12.2019. 

4.9. Toimitilat 

Koski-seura on jatkanut toimintaansa Kosken Hl taideyhdistyksen entisissä tiloissa Seura-

lassa. 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 seu-

ran mielestä Hollolan kunnan taata hämeenkoskelaisten yhdistysten ja Hollolan kunnan 

omistaman Seuralan riittävä rahoitus Seurala Oy:n toiminnan turvaamiseksi hämeenkoske-

laisten harrastus-, kokoontumis- ja tapahtumatilana. Koski-seura on tukenut hämeenkoske-

laisten Seuralan omistajayhdistysten pyrkimyksiä Seuralan toiminnan kehittämiseksi. 

5. Viestintä ja julkaisut 

Pääpaino viestinnässä tapahtui verkkojulkaisun kautta. Verkkojulkaisun tukemiseksi jul-

kaistiin vuoden aikana yksi painettu Kosken Kohinat -lehti Hollolan Sanomien välissä. 

Seuran näkyvyys paikallislehdissä oli hyvä. Maksullisia ilmoituksia laitettiin muutamia, 

mm. Hämeenkoski-päivästä. Jäsenkirjeitä lähetettiin Yhdistysavain-palvelun kautta.  

Myös kirjaston sähköistä ilmoitustaulua käytettiin seuran tapahtumailmoituksissa. Uudelle 

Päijäthämäläiset.fi -sivustolle on toimitettu perustiedot Koski-seurasta. Seuran www-si-

vuilla on esitetty yhdistyksen perustiedot sekä muun muassa vuosikokousasiakirjat. 

Koski-seura osallistui huhti-toukokuussa Hollola-oppaan tekoon toimittamalla aineistoa op-

paan tekoa varten. Julkaisun painatusaikataulussa ja jakelussa oli ongelmia. 

6. Seuran talous 

Seuran taloustilanne oli vuoden 2019 aikana tyydyttävä. Jatkossa on tärkeätä varmistaa ra-

hoituksen riittävyys järjestettävien tapahtumien osalta sekä avustuksilla että omalla varain-

keruulla. Samoin on kiinnitettävä huomiota verkkojulkaisun kustannusten rahoitukseen 

muun muassa hankkimalla tuloja julkisilla ja yksityisillä avustuksilla ja lahjoituksilla. 
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Vuoden alussa käyttöön otettu Yhdistysavain-palvelu tehosti huomattavasti jäsenmaksu-

keräystä. 

Koski-seura sai 50 euron lahjoituksen Eläkeliiton Hämeenkosken yhdistykseltä Kari Kaivo-

lan pitämästä luennosta. Kaksi Jorma Kardénin taulua lahjoitettiin myös vuonna 2019 

Koski-seuralle myytäväksi varainhankintana.  

Koski-seuran 60-vuotisjuhlan muistamiseksi saatiin lahjoituksia: 

- Keskustan Hämeenkosken paikallisyhdistys 50 euroa 

- Eläkeliiton Hämeenkosken yhdistys 50 euroa 

- Kosken VPK ry 300 euroa 

- Hämeenkosken Karjala-seura ry 50 euroa 

- Hämeenkosken Maa- ja kotitalousseura ry 50 euroa 

Avustusta Hollolan kunnalta saatiin yhteistyössä muiden hämeenkoskelaisten yhdistysten 

kanssa järjestettävien Hämeenkosken Itsenäisyyspäivän juhlan, Hämeenkoski-päivän ja 

Joulukauden avauksen kustannuksiin yhteensä 1200 euroa (v. 2018 1.500 €).  

Hollolan kunnan avustus Hollolan kunnan itsenäisyyspäivän järjestelyihin oli hakemusoh-

jeissa määritelty 2 500 €.  

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy tuki Hämeenkoski-päivän järjestelyjä 200 eurolla. 

Tilikauden tulos oli 3.010,39 euroa voitolla.   

 


