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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 (1932–2019) vuonna 2017 

Koski-seuralla oli vuoden 2021 lopussa 194 jäsentä. Seuran jäsenmäärä lisääntyi vuoden aikana 

10 henkilöllä. Jäseniä poistui kuoleman kautta keskuudestamme 2 henkilöä. Jäsenrekisteristä 

poistettiin 8 henkilöä 3 vuoden jäsenmaksun maksamattomuuden vuoksi. Vuoden 2021 

jäsenmaksuksi vuosikokous hyväksyi hallituksen esittämän 15 €. 

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

ylimääräiset kokoukset. 

3.1. Vuosikokous 
Vuosikokous pidettiin 17.3.2021 pääosin videokokouksena viranomaisten suositusten 

mukaisesti. Seura hallituksen erovuorossa olevat jäsenet olivat Tuula Helminen ja Sirpa 

Selonen. Vuosikokous valitsi hallitukseen Tuula Helmisen ja uutena jäsenenä Sirpa 

Kiljusen. Varajäsenistä erovuorossa oli Kari Toivonen. Hänen tilalleen valittiin Risto 

Salli. Puheenjohtajaksi vuosikokous valitsi Kari Kaivolan. 

 

Seuran toiminnantarkastajiksi valittiin edelleen vuodeksi 2021 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 seuran vuosikokouksen jälkeen seuraavassa 

kokoonpanossa:  

Kari Kaivola  puheenjohtaja 2019-2021 

Tero Heinonen  varapuheenjohtaja 2019-2021 

Tuula Helminen jäsen  2021-2023 

Matti Hiidenheimo rahastonhoitaja 2020-2022 

Sirpa Kiljunen    2021-2023  

Taisto Seuranen jäsen  2020-2022 

 

Hallituksen varajäseninä ovat vastaavasti toimineet: 

Tuomo Nikkari   2020-2022 

Juuso Ojanperä (ent. Torvinen)  2019-2021 

Risto Salli    2021-2023 
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Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 17.3.2021 Sirpa Selosen sihteeriksi ja 

Sirkku Kaliman tiedotussihteeriksi. 

Hallitus on kokoontunut vuoden 2021 aikana 12 kertaa. Hallituksen kokouksista 17.3., 

31.3., 28.4. ja 26.5. pidetyt kokoukset järjestettiin Suomen hallituksen suositusten 

mukaisesti osittain videokokouksina. 

4. Toiminta ja hankkeet 

4.1. Yleistä 
Vuoden 2021 aikana koronaepidemia vaikutti myös Koski-seuran toimintaan koko 

vuoden ajan vaikeuttaen toimintaa erityisesti tapahtumien järjestämisessä, mutta myös 

muun toiminnan osalta. Tapahtumien järjestämisessä otettiin huomioon viranomaisten 

antamat turvallisuussuositukset ja kokoontumisrajoitukset. Tapahtumista Hämeenkoski-

päivä jouduttiin kokonaan peruuttamaan ja osa siirtämään myöhempään ajankohtaan. 

Osa vietiin läpi supistetulla ohjelmalla ja yleisörajoituksilla. 

4.2. Kuntaliitoksen seuranta ja vaikuttaminen tehtäviin päätöksiin 
Kuluneen vuoden aikana Koski-seura on korostanut eri yhteyksissä Hollolan kunnan 

luottamushenkilöille ja viranhaltijoille Seuralan merkitystä hämeenkoskelaisille pitäjän 

tärkeimpänä harrastus-, kokoontumis- ja juhlarakennuksena. Esille on tuotu voimakas 

huoli Seuralan tulevasta kohtalosta Hollolan kunnan päättäessä vuokrasopimuksen. 

4.3. Osallistuminen Hämeenkoskella ja Hollolassa järjestettyihin tapahtumiin 
Epidemiatilanteesta huolimatta Hämeenkoskella toimivat yhdistykset järjestivät yksin ja 

yhteistoiminnassa merkittävän määrän tapahtumia. Epidemiatilanteen vuoksi osa 

suunnitelluista tapahtumista peruuntui. 

 

Hollolan kunta luovutti Hollolan kulttuuripalveluille Salpakankaalla Virastotiellä 

sijaitsevan kiinteistön pop-up kulttuuritilaksi. Tilaan suunniteltiin yhtenä näyttelynä 

historiallinen näyttely, jossa myös Hämeenkosken pitäjän historia esiteltiin rinnan ja 

osana Hollolan historiaa eri näkökulmista muun muassa karttojen, esineiden sekä kuva- 

ja tekstitaulujen avulla. Sodat ja kriisit osioon Mauri Kalima ja Kari Kaivola koostivat 

pitäjien näitä historian vaiheita esittävän videon. Kulttuuritalon avajaisia vietettiin 1.7. 

Pop-up Kulttuuritalon toiminta näyttelyineen jatkuu toukokuun 2022 loppuun asti. 

 

Hollolan kotiseutuyhdistyksen ylläpitämään esinemuseoon koottiin kevään aikana 

näyttely Hollolan ja Hämeenkosken alueella vaikuttaneista tiilitehtaista. Näyttelyssä oli 

esineistöä ja näyttelyyn tehtyjä kuvatauluja muun muassa Jäämaan ja Hirvonen & Rinne 

tiilitehtaiden historian varrelta. Myös Hämeenkosken kirkon rakentamisesta kerrottiin 

näyttelyssä. Kari Kaivola ja Taisto Seuranen osallistuivat näyttelyn suunnitteluun, 

kokoamiseen ja purkamiseen. 

 

Koski-seura järjesti yhteistyössä Putulan Kirjasto ja Kotiseutuyhdistyksen kanssa 

vuoden 2021 sahtimestaruuskilpailut Putulan kirjastolla 4.7.2021. Osallistujia kilpailuun 

oli kolme. Sahtimestariksi valittiin Petri Ruusunen. Petri edusti Hämeenkoskea 

valtakunnallisessa sahtimestaruuskilpailussa Jämijärvellä 7.8.2021. 
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Vuoden 2021 Hämeenkosken sahtimestari Petri Ruusunen (Kuva Mauri Kalima) 

 

Päijät-Hämeen museoviikkoa ”Päheet museot” vietettiin 5. – 11.7. Tapahtumaa 

koordinoi alueellisena vastuumuseona Lahden Museot. Viikkoon osallistui Päijät-

Hämeessä 27 museokohdetta ja kävijöitä oli 5100. Hämeenkoskella Hollolan 

kulttuuritoimi piti museon ovet auki viikon joka päivänä. Koski-seura järjesti 

yhteistyössä Tiirismaan puhaltajien kanssa konsertin kenraalimajuri Ernst Ruben 

Laguksen muistomerkillä. Konsertti veti puoleensa yli 100 kuulijaa. Pidetyn 

kahvimyyntiteltan tuotto meni Seuralan hyväksi. 

 

 
Kenraalimajuri Ernst Ruben Laguksen muistomerkki tarjosi erinomaisen ympäristön puhallinkonsertin 

järjestämiseen. Yli 100-henkinen yleisö seurasi epidemiaturvallisesti esitystä joen toiselta rannalta. (Kuva 

Mauri Kalima)  
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Hämeenkosken museolla järjestettiin kaksi tilaisuutta. Pauli Helenin vetämään 

kyläkävelyyn Lukkarin kierrokseen Koskenkylässä osallistui 50 henkilöä. 

Hämeenkosken mieskuoron konsertti Musiikkia Lukkarin jalanjäljillä kiinnosti 100 

kuulijaa. Kokonaisuudessaan Päijät-Hämeen museoviikkoa pidettiin sekä järjestäjien 

että yleisön osalta siinä määrin onnistuneena, että valmistelut järjestää tapahtuma myös 

vuonna 2022 käynnistyivät jo syksyllä. 

 

 
Hämeenkosken mieskuoron konsertti Musiikkia Lukkarin jalanjäljillä päättyi yhteisesti laulettuun 

Hämäläisten lauluun. (Kuva Anja Hiidenheimo) 

 

 

Koski-seura isännöi vuosittain pidettävää Päijät-Hämeen museoiden museopäivää 

29.9.2021. Seuralassa järjestettyyn tapahtumaan osallistui 40 museoaktiivia Päijät-

Hämeen alueen museoista ja kuntien kulttuuritoimialoilta. Ajankohtaisten alueen 

museoihin liittyvien kysymysten ja kesällä järjestetyn Päijät-Hämeen museoviikon 

tapahtuminen lisäksi käsiteltiin myös muun muassa aineettoman kulttuuriperinnön 

sisältöä, merkitystä ja tallentamista. Koski-seura esitteli Pauli Helénin, Tero Heinosen ja 

Anja Hiidenheimon aikaisemmin kevään aikana valmistamia omatoimisia historia-

kävelyreittejä kirkonkylän, Huljalan ja Uusi-Pätilän kylien alueella. Opastetut reitit on 

tehty Citynomadialustalle. Museopäivän osanottajat tutustuivat kirkonkylän reittiin ja 

samassa yhteydessä myös Hämeenkosken kotiseutumuseoon. Museopäivä päättyi 

tutustumiseen Hankalan pellavankäsittelylaitokseen Mervi Jarkko-Suomen opastuksella. 
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Pauli Helén esitteli Seuralassa pidetyssä museopäivässä Citynomadi alustalle tehtyä 

kyläkävelysovellusta. (Kuva Anja Hiidenheimo) 

 

Kosken VPK järjesti 125-vuotisjuhlaviikon, jonka aikana myös muut yhdistykset järjestivät 

yhteistyössä omia tapahtumiaan. Juhlaviikon yhdistystapahtumia ja niiden rahoitusta on 

käsitelty kohdassa 4.8. Tapahtumia jouduttiin supistamaan kohonneiden epidemiariskien 

vuoksi. Muun muassa VPK:n perinteinen juhlamarssi ja osa perinteellisistä viikonlopun 

ohjelmista jouduttiin jättämään järjestämättä. 

 

Suunniteltu vuosittainen Hämeenkoski-päivä 28.8.2021 jouduttiin peruuttamaan vain reilu 

viikko ennen tapahtumaa koronaepidemian vuoksi. 
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Vuoden 2021 Kunnon hämeenkoskelaiseksi Koski-seuran hallitus valitsi Rauni Miettisen (Kuva 

Mauri Kalima) 

 

Joulukauden avaus järjestettiin keskiviikkona 24.11.2021 yhteistoiminnassa 

Hämeenkosken keskustan yritysten, Hämeenkosken kappeliseurakunnan, muiden 

hämeenkoskelaisten yhdistysten, Seurala Oy:n ja SC Kopon kanssa. Koski-seura 

pystytti jo vuodesta 2016 perinteeksi muodostuneen joulukuusen Seuralan eteen. 

Tilaisuuden yhteydessä julkistettiin ja palkittiin myös Kunnon hämeenkoskelainen. 

Vuoden 2021 Kunnon hämeenkoskelaiseksi Koski-seuran hallitus valitsi tehtyjen 

ehdotusten perusteella Rauni Miettisen Seuralan hyväksi, ja muun Hämeenkosken 

hyväksi, tehdystä laajasta vapaaehtoistyöstä. Samalla muistutettiin myös muiden 

vapaaehtoisten tekemästä laajasta ja monipuolisesta työstä Seuralan kahvilan ja 

juhlatilojen runsaasti kiitosta keränneiden kestitysten järjestämisessä. 

Epidemiatilanteesta huolimatta Joulukauden avaus keräsi runsaasti yleisöä ja 

järjestelyitä pidettiin onnistuneina. 
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Seurala juhlavalaistuna Joulukauden avauspäivän iltana. Koski-seuran talkoolaiset noutivat vuoden 2021 

joulukuusen Lassi Heinin tontilta. (Kuva Mauri Kalima) 

 

Hämeenkoskella järjestettiin itsenäisyyspäivänä jumalanpalvelus Hämeenkosken 

kirkossa epidemiarajoituksia noudattaen. Seppeleet laskettiin perinteellisesti 

Hämeenkosken sankarihautausmaan sankaristille ja viidelle muulle Hämeenkoskella 

sijaitsevalle muistomerkille. Suunniteltu lohikeitto- ja kahvitarjoilu jouduttiin kuitenkin 

peruuttamaan. Havuseppeleet muistomerkeille tehtiin viime vuosien tapaan yhteisenä 

talkootyönä. Yhdistysten puolesta seppeleen sankariristille laski Minna Suominen 

Kosken VPK:sta. 

 

Hollolan itsenäisyyspäivän juhla järjestettiin Hollolan kirjaston auditoriotilassa ilman 

yleisöä suoratoistovideona esitettynä. Pro Hollola mitalin sai hämeenkoskelaislähtöinen 

tekstiilitaitelija, käsityömestari, muotoilija Helena Vaari. Juhlapuheen tilaisuudessa piti 

Koski-seuran puheenjohtaja Kari Kaivola. 

 

Koski-seura osallistui Seurala Oy:n järjestämiin joulumyyjäisiin 18.12. 

 

Koski-seura on tarjonnut kuluvanakin vuonna vapaaehtoista talkootyötä Tero Heinosen 

toimesta äänentoiston järjestämisessä paikkakunnalla järjestetyissä tilaisuuksissa.  

4.4. Osallistuminen muualla järjestettyihin tapahtumiin 
Matti Hiidenheimo osallistui Koski-seuran edustajana 31.3.2021 järjestettyyn Etpähä 

ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen. Matti Hiidenheimo on edustanut hollolalaisia 

yhdistyksiä myös Etpähä ry:n hallituksen varajäsenenä. 

4.5. Hämeenkosken kunnan perinnetunnusten ja esineiden taltiointi 
Koski-seura sai julkaisuluvan Tarmo Nisulan perikunnalta Aura Jurvan vuonna 1942 

ensipainetun näköispainoksen uusintapainokseen aikaisemman näköispainoksen tultua 

loppuunmyytyä. Pauli Helén laati uuteen painokseen asia- ja henkilöhakemistot, joka 

helpottaa huomattavasti teoksen myyntityötä. Teoksesta otettiin 200 kpl painos, jonka 

myyntityö käynnistyi kuluvana vuonna. 
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Seura jatkoi Koski-korujen myyntiä. Samoin myytiin Hämeenkoski-viirejä. Myös 

Sodan ja rauhan aika -teoksen sekä muiden perinnejulkaisujen myyntityötä tehtiin eri 

tapahtumien yhteydessä ja seuran toimistolla. Hämeenkosken historia 1945-2015 -teosta 

myytiin vuonna 2021 yhteensä 48 kpl. Myyntiä rajoittivat tuntuvasti epidemiarajoituk-

set. 

 

Henkilöhaastatteluja perinnetiedon keräämiseksi ei kuluvana vuonna tehty. 

4.6. Kosken Kohinat -julkaisu 
Kosken Kohinoiden käyttö ja kehittäminen tiedotusjulkaisuna ja tapahtumakalenteri-

alustana jatkui kuluvan vuoden aikana. Kalenterilla on ollut tarvetta paikallislehtien 

seura- ja tapahtumailmoitusten muututtua pääosin maksullisiksi. Epidemiatilanteen 

vuoksi merkittävä osa tilaisuuksista myös peruttiin. Yhdistysten aktivointi sisällön-

tuotannosta ja omien tapahtumiensa ylläpidosta tapahtumakalenterissa ei myöskään 

osittain epidemiatilanteen vuoksi edistynyt.  

 

Palveluntuottaja Virnex Oy:lle (ent. Cubescom Oy, ent.  JPP-Soft Oy) maksetut 

ylläpito- ja kehittämismaksut (vuonna 2021 olivat 2604 €) muodostavat merkittävän 

kustannuksen seuran taloudelle. Verkkosivuston päivitys ja kehittämistyötä jatkettiin 

alkuvuodesta ja vapaaseen lähdekoodiin perustuvaan WordPress alustaan tulleiden 

muutosten edellyttämiä korjauksia jouduttiin tekemään myöhemmin vuoden aikana. 

Hollolan kunnalta saatu avustus auttoi merkittävästi ylläpito- ja kehittämiskustannuk-

sista suoriutumisesta. 

 

Kosken Kohinoiden verkkojulkaisun kävijämäärä ylitti vuoden vaihteessa 85.000 

kävijää. 

4.7. Koski-seuran keräämän aineiston taltiointi 
Koski-seuran keräämän aineiston, kuten kuvien, äänitteiden ja kirjallisen aineiston 

tallentamista digitaaliseen muotoon jatkettiin edelleen sijoitettavaksi tallennekokoel-

maan. Päävastuun digitoinnista on kantanut Tero Heinonen. Uutta kuva-aineistoa saatiin 

myös kuluvana vuonna muun muassa Lahden sukututkijoiden hämeenkoskelaisilta 

jäseniltä ja Hollolan kotiseutukirjaan laadittujen kirjoitusten yhteydessä. 

 

Verkkojulkaisun perinneaineisto, johon digitoitua aineistoa on sijoitettu, on ollut erittäin 

suosittu verkkojulkaisun lukijoiden keskuudessa ja saanut paljon myönteistä palautetta.   

Lisää aineistoa on viety tallennekokoelmasta verkkojulkaisun perinneaineistoon. 

 

Marraskuussa 2021 ilmestyneessä Hollolan Kotiseutukirjassa XXXV julkaistiin viisi 

paikkakunnan historiaan, tapahtumiin ja henkilöihin liittyvää artikkelia. Kirjaa myytiin 

Hämeenkoskella 50 kappaletta vuoden loppuun mennessä. Monet hämeenkoskelaiset 

hankkivat kirjan myös Hollolan kotiseutuyhdistyksen myyntipisteeltä Prisman 

kauppakeskuksessa Salpakankaalta. Heikki Mantereen luovuttua kirjan kokoamisesta ja 

toimittamisesta 34 julkaistun kirjan jälkeen, sen julkaisusta on vastannut nelijäseninen 

toimituskunta. Koski-seurasta toimikuntaan on kuulunut Kari Kaivola.  
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4.8.  Kosken VPK:n 125-vuotisjuhlavuoden yhdistystapahtumat 
Koski-seura päätti Kosken VPK:n ehdotuksesta yhdessä muiden hämeenkoskelaisten 

yhdistysten kanssa osallistua VPK:n 125-vuotisjuhlaviikkoon 19.-25.7. järjestämällä 

yhteisesti tapahtumia viikon aikana. Koski-seura sai Green Lahti – Euroopan 

Ympäristöpääkaupunki 2021 -hankkeelta juhlaviikon yhdistystapahtumien järjestämille 

tapahtumille yhteensä 4.000 € avustussumman. Avustus yhdessä samaan suuruus-

luokkaan lasketun talkootyön arvon ja osallistumismaksutulojen kanssa lähes kattoi 

kokonaiskustannukset. Tapahtumissa korostuivat koko perheen yhteistoiminta ja 

yhteinen tekeminen luonnon hyväksi. Lisäksi korostettiin paikallishistorian ja 

kotiseudun tunnettavuuden lisäämistä, luonnon monimuotoisuuden edistämistä ja 

liikuntaharrastuksen ja luontomaiseman yhdistämistä. Tapahtumapaikkoihin pääsi myös 

jalan tai pyörällä. Tapahtumat olivat myös osa Hollolan ympäristövuoden tapahtumia. 

 

Viikko alkoi 19.7. Koski-seuran järjestämällä Pauli Helénin opastamalla kyläkävelyllä, 

Lukkarin kierros Koskenkylässä, joka jälleen kiinnosti 50 henkilöä. Tiistaina 20.7. oli 

vuorossa Hämeenkosken Maa- ja Kotitalousseuran järjestämä hyönteishotellien 

rakentamistilaisuus. Paikalle saapui noin 70 lasta, nuorta ja vähän iäkkäämpää henkilöä 

rakentaen kymmeniä hotelleja vietäväksi kotipihoille, mökeille ja muualle luontoon. 

 

 
Hyönteishotellitapahtuma järjestettiin Kosken VPK:n Palopesälle.Tekemistä riitti kaikille. (Kuva Anja 

Hiidenheimo) 

21.7. tutustuttiin Huljalan Tupalassa perustettuihin luonnonniittyihin. Paikalle saapui 30 

niityn perustamisesta kiinnostunutta. Perustamisopastustilaisuus siirrettiin aluksi 

asiantuntijaopastuksen saatavuuden ja myöhemmin vielä epidemiarajoitusten vuoksi 

marraskuun 13. päivään. Tällöin järjestettiin luonnonniityn perustamisopastuksen 

lisäksi myös vieraslajien torjuntaa käsittelevä perehdyttämisluento. Luennot järjestettiin 

Seuralassa, jonne saapui 20 kiinnostunutta kuulijaa. 
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Huljalan Tupalassa kyytöt tervehtivät luonnonniittyihin tutustumaan saapuneita. 

Kosken Dynamo järjesti muista yhdistyksistä tulleiden vapaaehtoisten tuella yhdistys-

viikolla 22.7. perinteellisen Heinäjuoksun. Juoksuun osallistui 36 juoksijaa ja heitä 

kannusti 70 henkilöön nouseva yleisö urheilukentällä ja lukuisat muut Kukkolanharjun 

ja Valkjärven ympäristön maisemissa.  

 

Kosken Dynamon järjestämän Heinäjuoksun lähtö- ja maalipaikka olivat Hämeenkosken urheilukentällä 

(Kuva Mauri Kalima) 

Kosken VPK järjesti 23.7. perinteikkäällä Paviljonginmäellä Hämeenkosken 

mieskuoron konsertin ja yhteislaulutilaisuuden. Kosken VPK:n viihdeorkesterin 

konsertti 25.7. päätti VPK:n 125-vuotisjuhlaviikon.  Jo heinäkuun alussa toiminut 

Seuralan kesäkahvila oli avoinna myös VPK:n juhlaviikonloppuna. 
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Osa yli satapäisestä yleisöstä löysi suojaa helteeltä Seuralan varjosta seuratessaan Kosken VPK:n 

viihdeorkesterin konserttia VPK:n juhlaviikon päättäneessä tilaisuudessa. (Kuva Tero Heinonen) 

4.9. Muistomerkkien ylläpidon tukeminen 
Koski-seura palkkasi OP Kesäduuni -tuella kaksi kesätyöntekijää Ilona Kaivolan ja 

Aleksi Kopran. Koski-seuran hallituksen jäsenten opastuksella kesätyöntekijät 

kunnostivat, raivasivat ja siivosivat Hämeenkosken muistomerkkialueita, Koskikaran 

levähdysaluetta sekä Hämeenkosken museon ympäristöä. He osallistuivat myös Koski-

seuran materiaalin järjestämiseen Seuralassa. 

4.10. 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. Koski-

seura on tyhjentänyt nykyisistä toimitiloistaan arkistot ja kirjavarastot siirtäen ne 

kellaritiloihin.  

 

Seurala Oy:n ja Hollolan kunnan vuokrasopimusta jatkettiin vuoden 2021 loppuun asti. 

Tulevissa järjestelyissä tulee seuran mielestä Hollolan kunnan taata hämeenkoskelaisten 

yhdistysten ja Hollolan kunnan omistaman Seurala Oy:n riittävä rahoitus kiinteistön 

toiminnan turvaamiseksi hämeenkoskelaisten harrastus-, kokoontumis-, tapahtuma- ja 

juhlatilana. Koski-seura on tukenut hämeenkoskelaisten Seuralan omistajayhdistysten 

pyrkimyksiä Seuralan toiminnan kehittämiseksi. 

5. Viestintä ja julkaisut 
Pääpaino viestinnässä tapahtui verkkojulkaisun kautta. Verkkojulkaisun tukemiseksi julkaistiin 

kesällä 2021 painettu Kosken Kohinat -lehti. Seuran näkyvyys paikallislehdissä oli hyvä. 



 14 

Jäsenkirjeitä lähetettiin vuoden aikana viisi kertaa Yhdistysavain-palvelun kautta sähköpostin 

välityksellä ja 2 kpl kirjeenä jäsenille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta. 

Myös Hämeenkosken kirjaston sähköistä ilmoitustaulua ja paikallislehtien ilmoituksia 

käytettiin seuran tapahtumailmoituksissa. 

Mauri Kalima, Tero Heinonen ja Pauli Helén tekivät vuoden 2021 kalenterin historiallisella 

henkilöteemalla. Kalenteria painatettiin 250 kappaletta ja sitä oli myymättä vuoden lopussa 

30 kpl. 

6. Seuran talous 
Seuran taloustilanne oli vuoden 2021 aikana tyydyttävä. Hollolan kunnan avustuksen kasvu 

auttoi talouden ylläpidossa ja supisti koronaepidemian vuoksi toimintaan kohdistuneita 

taloudellisia tappioita. Jäsenmaksutulot vuonna 2021 olivat 2.685 €. Käytössä ollut 

Yhdistysavain-palvelu on tehostanut jäsenmaksukeräystä. Ilman avustuksia seuran toiminta jäisi 

huomattavasti suppeammaksi. Tilikauden tulos 2021 oli -266,86 euroa tappiolla. 

Seura sai vuoden 2021 aikana toimintansa tukemiseksi seuraavat lahjoitukset: 

 

o Avustusta Hollolan kunnalta saatiin yhteistyössä muiden hämeenkoskelaisten 

yhdistysten kanssa järjestettävien Hämeenkoski-päivän ja Joulukauden avauksen ja 

Itsenäisyyspäivän kustannuksiin sekä Kosken Kohinat verkkojulkaisun ylläpitoon ja 

kehittämiskustannuksiin yhteensä 2500 €. Hämeenkoski-päivän järjestäminen ei 

epidemiatilanteen vuoksi ollut mahdollista, mutta avustuksella katettiin mm. Päijät-

Hämeen museoviikon tapahtumakustannuksia sekä VPK:n 125-vuotisjuhlaviikon 

tapahtumien kustannuksia, jotka hieman ylittyivät Green Lahti -avustuksen jäätyä 

vajaaseen puoleen alun perin budjetoidusta. 

o Green Lahti – Euroopan Ympäristöpääkaupunki 2021-hankkeelta saatiin avustusta 

Kosken VPK-125 vuotisjuhlaviikon yhdistystapahtumien järjestämiseen 4.000 €  

o Lahjoituksia yksityisiltä tahoilta saatiin yhteensä 100 € 

 

6.1. Seuran talous vuonna 2022 ja näkymiä tulevaisuuteen 
Jatkossa on edelleen tärkeää varmistaa rahoituksen riittävyys järjestettävien 

tapahtumien osalta sekä avustuksilla että omalla varainkeruulla. 

 

Uutena haasteena seuralla on toimitilakustannusten kasvu. Hollolan kunta on vuoden 

2021 loppuun asti tarjonnut yhdistyksille ilmaiset tilat toimintaansa. Kunnan ja Seurala 

Oy:n vuokrasopimuksen päättyessä Seurala Oy on pakotettu perimään myös yhdistyk-

siltä tilavuokraa kiinteistön kulujen kattamiseksi.  

 

Seuran toimintaa esittelevä tilaisuus on jatkossakin kerran viikossa jäsenistön ja muun 

yleisön kohtaamiseksi. Myös kokousten ja muiden tilaisuuksien järjestämisen kustan-

nukset kohoavat samasta syystä.  

 

Avustusten, lahjoitusten ja tapahtumien järjestämisen yhteydessä saatavien tuottojen 

merkitys tulee entisestään lisääntymään. Jäsenmaksutuloilla pystytään kattamaan vain 

pieni osa toiminnan ja tapahtumien kustannuksista. 


