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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 2022 lopussa 204 jäsentä. Seuran jäsenmäärä lisääntyi vuoden aikana 

10 henkilöllä. Jäseniä erosi tai poistui kuoleman kautta keskuudestamme 2 henkilöä. Vuoden 

2022 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 16.3.2022 Seuralassa. Seuran hallituksen erovuorossa olevat 

jäsenet olivat Kari Kaivola ja Tero Heinonen. Vuosikokous valitsi hallitukseen edelleen 

Kari Kaivolan ja Tero Heinosen. Varajäsenistä erovuorossa oli Juuso Ojanperä. Myös 

hänet valittiin edelleen jatkamaan hallituksessa. Puheenjohtajaksi vuosikokous valitsi 

Kari Kaivolan. 

 

Seuran toiminnantarkastajiksi valittiin edelleen vuodeksi 2022 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 2022-2024 

Tero Heinonen  varapuheenjohtaja 2022-2024 

Tuula Helminen jäsen  2021-2023 

Matti Hiidenheimo rahastonhoitaja 2020-2022 

Sirpa Kiljunen  jäsen  2021-2023  

Taisto Seuranen jäsen  2020-2022 

 

Hallituksen varajäseninä ovat vastaavasti toimineet: 

Tuomo Nikkari   2020-2022 

Juuso Ojanperä   2022-2024 

Risto Salli    2021-2023 

 

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 16.3.2022 Sirpa Selosen sihteeriksi ja 

Sirkku Kaliman tiedotussihteeriksi. 
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Hallitus on kokoontunut vuoden 2022 aikana 10 kertaa Kosken Seurala Oy:ltä (Seurala) 

vuokratuissa tiloissa ja yksi kokous pidettiin Hämeenkosken koululla.  

4. Toiminta ja hankkeet 

4.1. Yleistä 
Vuoden 2022 aikana koronaepidemian rajoitukset eivät enää vaikuttaneet Koski-seuran 

toimintaan tapahtumien järjestämisessä, vaan kaikki suunnitellut tapahtumat pystyttiin 

järjestämään. Tapahtumajärjestelyissä otettiin huomioon viranomaisten antamat 

turvallisuussuositukset. 

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. Myönteistä oli maaliskuun 

alussa Seuralan ja Hollolan kunnan solmima vuokrasopimus Hämeenkosken kirjaston 

sijoittamisesta Seuralan yläkerran tiloihin. Seuralan organisoimalla talkootyöllä tilat 

pystyttiin kunnostamaan kirjaston käyttöön vauhdikkaasti. Kirjaston toiminta uusissa 

tiloissa käynnistyi 1.8.2022. Seurala ja Koski-seura solmivat 1.1.2022 alusta 

vuokrasopimuksen kiinteistön joidenkin tilojen käytöstä seuran toimintaan. 

4.3. Osallistuminen Hämeenkoskella ja Hollolassa järjestettyihin tapahtumiin 
Hämeenkoskella toimivat yhdistykset järjestivät yksin ja yhteistoiminnassa merkittävän 

määrän tapahtumia. Tapahtumien lukumäärään ja laajuuteen vaikutti 

epidemiarajoitusten poistuminen. 

 

Koski-seura järjesti yhteistyössä Putulan Kirjasto ja Kotiseutuyhdistyksen kanssa 

vuoden 2022 sahtimestaruuskilpailut Putulan kirjastolla 3.7. Osallistujia kilpailuun oli 

kolme. Sahtimestariksi valittiin Petri Ruusunen. Tapahtuma liitettiin myös osaksi Päijät-

Hämeen museoviikkoa. Petri edusti Hämeenkoskea valtakunnallisessa sahtimestaruus-

kilpailussa Hauholla 6.8.2022.  

 

 
 
Vuoden 2022 Hämeenkosken sahtimestaruuden voitti Petri Ruusunen veljensä Ernon sijoituttua 

toiseksi.(Kuva Mauri Kalima) 
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Päijät-Hämeen museoviikkoa ”Päheet museot” vietettiin toisen kerran 2. – 10.7.2022. 

Tapahtumaa koordinoi alueellisena vastuumuseona Lahden Museot. Viikkoon osallistui 

Päijät-Hämeessä 28 museokohdetta. Tapahtumia oli kaikkiaan 90, joista 

Hämeenkoskella 4. Kävijöitä oli kaikkiaan noin 5000, joista Hämeenkoskella 400. 

Hollolan kulttuuritoimi piti museon ovet auki viikon jokaisena päivänä.  

 

Museoviikko käynnistyi Koski-seuran yhteistyössä Kosken Hl Sotaveteraanien kanssa 

Kotiseutumuseon yläkertaan pystyttämän ”Kosken Hl Pioneerit sodan ja rauhan aikana” 

näyttelyn avajaisilla lauantaina 2.7. Tilaisuudessa esiintyi Hämeenkosken mieskuoro. 

Yleisöä oli paikalla helteestä huolimatta 80 henkilöä. 

 

 
Hämeenkosken mieskuoro esitti näyttelyn avajaisissa muun muassa Pioneerien taistelulaulun. (Kuva 

Mauri Kalima) 

 

Koski-seura järjesti viimevuotiseen tapaan yhteistyössä Tiirismaan puhaltajien kanssa 

5.7. konsertin kenraalimajuri Ernst Ruben Laguksen muistomerkillä. Yhdessä 

puhaltajien kanssa esiintyivät myös Retrotytöt. Konsertti veti puoleensa 120 kuulijaa.  

 

 
Yleisö seurasi puhallinkonserttia Teuronjoen vastakkaiselta rannalta. Etualalla on muistomerkille johtava 

pioneerien rakentama silta joen yli.  (Kuva Mauri Kalima)  
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Museoviikkoon sisältynyt kyläkävely järjestettiin Hyväneulan ja Leiniälän kylissä 

torstaina 7.7. Pauli Helénin valmistelema ja opastama kävely toteutettiin teemalla 

”Virka- ja perintötaloja Hyväneulassa ja Leiniälässä”. Kävelyyn osallistui 45 henkilöä.  

Järjestäjiltä ja yleisöltä saadun palautteen perusteella Päijät-Hämeen museoviikkoa 

pidettiin jälleen onnistuneena. Valmisteluja järjestää tapahtuma myös vuonna 2023 

käynnistettiin jo syksyllä. 

 

Toinen kävelykierros järjestettiin torstaina 21.7. ja sen osanottajamäärä oli 25. 

 

 
Yleisöä kyläkävelyllä Hyväneulassa. Taustalla puiden takana on Linnamäki ja sen takana Leiniälä. (Kuva 

Sirpa Selonen) 

 

Myös edellisenä vuonna valmistuneita omatoimisia historiakävelyreittejä kirkonkylän, 

Huljalan ja Uusi-Pätilän kylien alueella on markkinoitu. Opastetut reitit on tehty 

Citynomadialustalle. 

 

Kosken VPK järjesti kesäjuhlan 22.-24.7. perinteellisin tapahtumin hieman nykyaikaan 

muokattuna. Koski-seura esitteli toimintaansa ja myi kirjoja ja muita tuotteita 23.7. 

juhlan yhteydessä järjestetyssä kuuden tunnin markkinatapahtumassa. 

 

Epidemian vuoksi edellisenä kesänä peruttu Hämeenkoski-päivä järjestettiin 27.8. 

Päivän järjestelyihin osallistuivat hämeenkoskelaiset yhdistykset ja muut näytteille 

asettajat monipuolisesti. Hollolan kunta osallistui myös tapahtumaan ja on Koski-seuran 

saaman toiminta-avustuksen osalta sen vahva tukija. Tapahtumassa vieraili yleisöä lähes 

700 huolimatta runsaasta muusta tapahtumatarjonnasta lähialueilla. 
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Hämeenkoski-päivän juhlapuheen piti Hollolan kunnan hyvinvointijohtaja Kim Strömmer. (Kuva Mauri 

Kalima) 

 

Myös juhlan ohjelma oli monipuolinen sekä suomalaisine musiikkiesityksineen että 

latvialaisine kansantanssinäytöksineen. Tervetuliaispuheen piti Niina Heikkilä 

Hämeenkosken koulujen vanhempainyhdistyksestä. Juhlapuhujakutsun vastaanotti 

Hollolan hyvinvointijohtaja Kim Strömmer, jolla oli myönteistä kerrottavaa muun 

muassa elokuun alussa Seuralan tiloissa toimintansa avanneesta Hämeenkosken 

kirjastosta. 

 

 
Latvialainen Zelta Virpulis kansantanssiryhmä esiintyi Hämeenkoski-päivässä. (Kuva Mauri Kalima.) 

 

 

Joulukauden avaus järjestettiin torstaina 24.11.2022 yhteistoiminnassa Hämeenkosken 

keskustan yritysten, Hämeenkosken kappeliseurakunnan, muiden hämeenkoskelaisten 

yhdistysten, Seuralan ja SC Kopon kanssa. Uutena keskustan toimijana mukana oli 
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entisissä Osuuspankin tiloissa toimintansa avannut Keskuspankki, jossa oli esillä muun 

muassa taidenäyttely. Koski-seura pystytti jo vuodesta 2016 perinteeksi muodostuneen 

joulukuusen Seuralan eteen.  

 

 
Vuoden 2022 Kunnon hämeenkoskelainen Taisto Seuranen (Kuva Mauri Kalima) 

 

Tilaisuuden yhteydessä julkistettiin ja palkittiin myös Kunnon hämeenkoskelainen. 

Vuoden 2022 Kunnon hämeenkoskelaiseksi Koski-seuran hallitus valitsi tehtyjen 

ehdotusten perusteella Taisto Seurasen. Valinnassa korostui Seurasen tekemän 

vapaaehtoistyön pitkäjänteisyys, laaja-alaisuus ja erityspiirteenä sen pyyteettömyys. 

Aktiivisuutta on riittänyt kotiseututyön osalta paitsi kotikylässä Mieholassa myös koko 

pitäjässä ulottuen myös muualla maakunnassa toimiviin järjestöihin ja yhdistyksiin. 

Joulunavaukseen osallistui yli 200 henkilöä, joiden joukossa paljon lapsia. 

 

 
Aerotecno Oy toi Seuralan pihaan lentokoneen yleisön ihailtavaksi (Kuva Mauri Kalima) 

 

Hämeenkoskella järjestettiin itsenäisyyspäivänä jumalanpalvelus Hämeenkosken 

kirkossa epidemiarajoituksia noudattaen. Seppeleet laskettiin perinteellisesti 

Hämeenkosken sankarihautausmaan sankariristille ja viidelle muulle Hämeenkoskella 
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sijaitsevalle muistomerkille. Havuseppeleet muistomerkeille tehtiin viime vuosien 

tapaan yhteisenä talkootyönä Palopesällä itsenäisyyspäivää edeltävänä lauantaina.  

 

 
Hämeenkoskelaisten yhdistysten liput sankariristillä itsenäisyyspäivänä. Puheen piti korpraali Axel 

Hiidenheimo ja yhdistysten puolesta seppeleen sankariristille laski Juuso Ojanperä. (Kuva Mauri Kalima) 

 

Hollolan kunnan itsenäisyyspäivän juhla järjestettiin vuonna 2022 Seuralassa. 

Järjestelyistä vastasi Koski-seura yhdessä Seuralan ja hämeenkoskelaisten yhdistysten 

kanssa. Hollolan kunnalta saadulla avustuksella Koski-seura hankki muun muassa 

ohjelmapalvelut, lohikeitto- ja kahvitarjoilun sekä tilojen koristelun. Juhlan 

tervehdyssanat lausui Kaisa Hämäläinen ja juhlapuheen piti hämeenkoskelaislähtöinen 

tekstiilitaiteilija Helena Vaari. Tilaisuuden juonsi Juuso Ojanperä. 

 

 
Ennen itsenäisyyspäivän juhlatilaisuutta tarjotusta lohikeitosta pääsi osalliseksi 145 henkilöä. Kahvista ja 

pensasmustikoilla koristetusta täytekakusta nauttijoita oli 160. (Kuva Mauri Kalima) 
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Itsenäisyyspäivän juhlassa esiintyi myös lapsikuoro Ilo säestäjänään Johanna Huovinen. (Kuva Mauri 

Kalima) 

 

Koski-seura osallistui Seuralan järjestämiin joulumyyjäisiin 17.12. 

 

Koski-seura on tarjonnut kuluvanakin vuonna vapaaehtoista talkootyötä Tero Heinosen 

toimesta äänentoiston järjestämisessä paikkakunnalla järjestetyissä tilaisuuksissa.  

4.4. Osallistuminen muualla järjestettyihin tapahtumiin 
Matti Hiidenheimo on edustanut hollolalaisia yhdistyksiä Etpähä ry:n hallituksen 

jäsenenä. Etpähä ry lakkautettiin 30.11.2022 järjestetyssä syyskokouksessa, johon 

osallistuivat Matti Hiidenheimo ja Kari Kaivola. Etpähä ry:n toiminta yhdistyi tämän 

jälkeen Päijänne-Leader ry:n toimintaan. Samassa yhteydessä myös Koski-seura liittyi 

jäseneksi tähän mainittuun kehittämisyhdistykseen. Päijänne-Leaderin Sysmässä 

pidetyssä syyskokouksessa 8.12.2022 Matti Hiidenheimo valittiin yhdistyksen 

hallitukseen yhdistysedustajana. Hämeenkoskelainen Kaisa Hämäläinen valittiin 

samassa kokouksessa yhdistyksen hallituksen varajäseneksi kuntaedustajana. 

 

Päijät-Hämeen museopäivään Kärkölässä 24.8. osallistuivat Kari Kaivola ja Taisto 

Seuranen. Alueellisen vastuumuseon järjestämään koulutukseen ”Museot talviteloille” 

osallistuivat Orimattilassa 2.11. Kari Kaivola ja Pirkko Mannermaa. 

 

Päijät-Hämeen alueellinen museotyöryhmä toimi keväällä 2022 pääosin Päijät-Hämeen 

museoviikkoa suunnitellen ja kokoontuen kaksi kertaa. Kokouksiin osallistuivat Kari 

Kaivola, Pirkko Mannermaa ja Juuso Ojanperä. Syksyllä työryhmä kokoontui kaksi 

kertaa aiheena museorakennukset ja niiden suunnitelmallinen ylläpito. Edustajina ovat 

olleet Kari Kaivola ja Pirkko Mannermaa. 

 

4.5. Hämeenkosken kunnan perinnetunnusten ja esineiden taltiointi ja 
kirjamyynti 
Seura jatkoi Koski-korun 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 
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myytiin vuonna 2022 yhteensä 24 kpl. Kokonaisuudessaan kirjamyynti jäi edellisiä 

vuosia laimeammaksi huolimatta siitä, että myyntitapahtumia järjestettiin useita kesällä 

ja syksyllä tapahtumien yhteydessä. Kirjoja myytiin joulun aluspäivinä lisäksi 

Koskikartanolla ja Salen myymälässä. 

 

Henkilöhaastatteluja perinnetiedon keräämiseksi ei kuluneena vuonna tehty. 

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

alustana jatkui kuluneen vuoden aikana. Kalenterilla on ollut tarvetta paikallislehtien 

seura- ja tapahtumailmoitusten muututtua pääosin maksullisiksi. Yhdistysten aktivointi 

sisällöntuotannosta ja omien tapahtumiensa ylläpidosta tapahtumakalenterissa ei osittain 

epidemiatilanteen vuoksi edistynyt.  

 

Palveluntuottaja Virnex Oy:lle maksetut ylläpito- ja kehittämismaksut (1786 euroa 

vuonna 2022) muodostavat merkittävän kustannuksen seuran taloudelle. 

Verkkosivuston päivitys- ja kehittämistyötä jatkettiin vuoden aikana. Vapaaseen 

lähdekoodiin perustuvaan WordPress alustaan tulleiden päivitysten edellyttämiä 

korjauksia jouduttiin tekemään muutamia vuoden aikana. Hollolan kunnalta saatu 

avustus auttoi merkittävästi ylläpito- ja kehittämiskustannuksista suoriutumisesta. 

 

Kosken Kohinoiden verkkojulkaisun kävijämäärä ylitti vuoden vaihteessa 102.500 

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 useilta hämeenkoskelaisilta.  

 

Verkkojulkaisun perinneaineisto, johon digitoitua aineistoa on sijoitettu, on ollut 

suosittu verkkojulkaisun lukijoiden keskuudessa ja saanut edelleen myönteistä 

palautetta. Lisää kuvia ja tallenteita on siirretty tallennekokoelmasta verkkojulkaisun 

perinneaineistoon. 

 

Vastaanotettua kirjallista aineistoa on järjestetty vuoden aikana. Systemaattisen 

aineiston järjestelyn mahdollisti puoleksi vuodeksi seuraan työllisyysvaroilla palkatun 

Aila Utoslahden määrätietoinen työpanos. 

 

Seuran perustama arkistotyöryhmä käynnisti toimintansa syksyllä tavoitteena muun 

muassa tallenteiden vastaanottomenettelyn ja arkistoinnin kehittäminen. Ryhmä 

kokoontui syksyllä kaksi kertaa. 

 

Marraskuussa 2022 ilmestyneessä Hollolan Kotiseutukirjassa XXXVI julkaistiin kuusi 

Hämeenkosken pitäjän historiaan, tapahtumiin ja henkilöihin liittyvää artikkelia. Kirjaa 

myytiin Hämeenkoskella 70 kappaletta vuoden loppuun mennessä. Monet 

hämeenkoskelaiset hankkivat kirjan myös Hollolan kotiseutuyhdistyksen 

myyntipisteeltä Prisman kauppakeskuksessa Salpakankaalla. Kotiseutukirjan julkaisusta 

vastasi jo toista vuotta nelijäseninen toimituskunta. Koski-seurasta toimikuntaan on 

kuulunut Pauli Helén.  
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4.8. Muistomerkkien ylläpidon tukeminen 
Koski-seura palkkasi OP Kesäduuni -tuella ja 4H yhdistyksen kautta kesätyösetelillä 

kaksi kesätyöntekijää Martti Koskisen ja Kosti Sallin. Koski-seuran hallituksen jäsenten 

opastuksella kesätyöntekijät kunnostivat, raivasivat ja siivosivat Hämeenkosken 

muistomerkkialueita, Koskikaran levähdysaluetta sekä Hämeenkosken museon 

ympäristöä. Kahtena päivänä he olivat mukana myös Seuralan tilojen kunnostustöissä. 

He osallistuivat myös kotiseutumuseossa avatun pioneerinäyttelyn pystytykseen. 

 

 
Martti Koskinen ja Kosti Salli Seuralan yläkerrassa siivoamassa tiloja ennen kirjaston muuttoa. (Kuva 

Aila Utoslahti)  

4.9. Toimitilat 
Koski-seura muutti arkistonsa ja varastonsa vuoden alussa Seuralan yläkerrasta 

alakerran varastotiloihin, jotka vuokrattiin Seuralalta. Alakerran takkahuoneen 

kokoustila tai jokin vapana oleva muu Seuralan tila on vuokrattu seuran käyttöön 

perjantaisin kello 10 – 13. Tällöin seuran jäsenillä ja muilla kiinnostuneilla on ollut 

mahdollisuus tulla keskustelemaan seuran toiminnasta, järjestettävistä tapahtumista ja 

tuoda ajatuksiaan toiminnan kehittämiseksi. Samalla on mahdollisuus tuoda myös 

valokuva- tai muuta aineistoa mahdollisesti digitoitavaksi Koski-seuran 

tallennekokoelmaan. Alakerran kokoustilaa vuokrataan myös Koski-seuran hallituksen 

kokouksia varten. 

 

Koski-seura on tukenut Seuralan omistajayhdistysten pyrkimyksiä Seuralan toiminnan 

kehittämiseksi ja tulopohjan laajentamiseksi. 

5. Viestintä ja julkaisut 
Viestintä tapahtui pääosin verkkojulkaisun kautta. Verkkojulkaisun tukemiseksi 

julkaistiin kesällä 2022 painettu Kosken Kohinat -lehti. Seuran näkyvyys 

paikallislehdissä oli hyvä. Jäsenkirjeitä lähetettiin vuoden aikana kuusi kertaa 

Yhdistysavain-palvelun kautta pääosin sähköpostin välityksellä. 
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Sosiaalista mediaa hyödynnettiin jakamalla tapahtumailmoitukset myös Koski-seuran 

hallinnoimille Koski-seuran ja Hämeenkoski-ryhmän Facebook-sivuille. 

Hämeenkosken kirjaston sähköinen ilmoitustaulu poistui käytöstä kirjaston muuton 

yhteydessä. Seuralan pihassa sijaitsevaa ilmoitustaulua sekä paikkakunnan kauppojen 

ja muiden liikkeiden ilmoitustiloja hyödynnettiin seuran tapahtumailmoituksissa. 

Maksettuja ilmoituksia julkaistiin vuosikokouksesta sekä Hämeenkoski-päivästä. 

Mauri Kalima, Sirkku Kalima Tero Heinonen tekivät vuoden 2022 kalenterin 

yhdistysteemalla. Kalenteria painatettiin 250 kappaletta ja sitä oli myymättä vuoden 

lopussa noin 80 kpl. 

6. Seuran talous 
Seuran taloustilanne oli vuoden 2022 aikana tyydyttävä. Hollolan kunnan avustukset 

auttoivat talouden ylläpidossa. Vuoden 2022 avustus sisälsi 3.000 € avustuksen 

Hollolan kunnan itsenäisyyspäiväjuhlan järjestämiseen Hämeenkoskella Seuralassa. 

Jäsenmaksutulot vuonna 2022 olivat 2.890 €. Jäsenmaksukeräys suoritetaan 

Yhdistysavain-palvelun avulla. Ilman avustuksia seuran toiminta jäisi huomattavasti 

suppeammaksi. Tilikauden tulos 2022 oli 1109,35 euroa voitolla. 

Seura sai vuoden 2022 aikana toimintansa tukemiseksi seuraavat avustukset: 

 

o Avustusta Hollolan kunnalta saatiin yhteistyössä muiden hämeenkoskelaisten 

yhdistysten kanssa järjestettävien Hämeenkoski-päivän ja Joulukaudenavauksen ja 

Itsenäisyyspäivän kustannuksiin sekä Kosken Kohinat verkkojulkaisun ylläpitoon ja 

kehittämiskustannuksiin yhteensä 2500 €. Hollolan kunnan itsenäisyyspäivän 

järjestämiseen Hämeenkosken Seuralassa saatiin Hollolan kunnan toiminta-avustusta 

3.000 €. 

o Hollolan kunnan tukea pioneerinäyttelyn pystyttämiseen saatiin 2.000 € 

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

osalta sekä avustuksilla että omalla varainkeruulla. 

 

Huomattavan kustannuserän seuran toiminnalle tuloihin nähden tuovat toimitilakustan-

nukset. Seuralan ja Koski-seuran välillä solmittiin vuokrasopimus, jolla vuoden 2022 

alusta on vuokrattu arkisto- ja varastotiloja sekä kokoustiloja. 

Seuran toimintaa esittelevä tilaisuus on kuitenkin jatkossakin tärkeä säännöllisesti 

kerran viikossa pidettäväksi jäsenistön ja muun yleisön kohtaamiseksi. Myös kokousten 

ja muiden tilaisuuksien järjestämisen kustannukset kohoavat samasta syystä. 

 

Kosken Kohinoiden rooli pitäjän yhteisenä viestintävälineenä on merkittävä. Sen 

ylläpitäminen toimivana verkkojulkaisuna vaatii kuitenkin jatkuvaa ylläpitoa ja 

kehittämistä ja kallista ulkopuolisten palveluiden hankintaa. 

 

Avustusten, lahjoitusten ja tapahtumien järjestämisen yhteydessä saatavien tuottojen 

merkitys tulee entisestään lisääntymään. Jäsenmaksutuloilla pystytään kattamaan vain 

pieni osa toiminnan ja tapahtumien kustannuksista. 


