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1. Yleistä̈  

Koski-seura r.y. on vuonna 1959 perustettu ja vuonna 1970 rekisteröity kotiseutuyhdistys. 
Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjen mukaan:  

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

voimistaminen  

Koski-seura on jäsenenä̈ Suomen Kotiseutuliitossa ja Eteläisen Päijät-Hämeen Kehittämisyhdistys 
Etpähä r.y:ssä. Koski-seura tekee yhteistyötä̈ myös Hollolan, Lammin ja Hauhon 
Kotiseutuyhdistysten kanssa. Koski-seura osallistuu myös Päijät-Hämeen museoiden yhteistyöhön 
maakunnan kulttuuriperinnön tallentamiseksi ja säilyttämiseksi. Lahden museot alueellisena 
vastuumuseona neuvoo ja opastaa tässä työssä. 

2. Jäsenistö̈  

Koski-seura on toimintavuoden alkaessa kutsunut historiassaan kolme kunniajäsentä̈: Toivo 
Sulkasen vuonna 1983, Kaarina Vilénin vuonna 2016 ja Kalevi Koskisen vuonna 2017.  

Koski-seurassa oli jäseniä̈ vuoden 2021 lopussa 198. Seura jatkaa aktiivista jäsenhankintaa asettaen 
tavoitteeksi vuoden 2021 loppuun mennessä̈ seuran jäsenmääräksi 210 jäsentä̈. Vuoden 2022 
jäsenmaksuksi johtokunta esittää̈ 15 €, josta asiasta päättää̈ 16.3.2022 kokoontuva vuosikokous.  

3. Hallinto  

Koski-seuran hallinto on kaksiportainen. Ylintä̈ päätösvaltaa käyttävät seuran vuosikokous ja 
ylimääräiset kokoukset.  

3.1.Vuosikokous ja ylimääräinen kokous  

Seuran vuosikokous pidetään maaliskuussa 16.3.2022. Seuran valitsemina toiminnantarkastajina 
ovat toimineet vuonna 2021 Marja-Leena Bister ja Asko Laine ja varatoiminnantarkastajina Hannu 
Heikkilä̈ ja Susanna Vuorinen.  

3.2.Hallitus ja sen asettamat toimikunnat  

Hallituksen jäseninä̈ ovat vuonna 2021 toimineet seuraavat henkilöt alla mainituin toimikausin. 

  
Tero Heinonen 2019 -- 2021 
Tuula Helminen 2021 – 2023 
Matti Hiidenheimo 2020 – 2022 
Kari Kaivola  2019 -- 2021 
Sirpa Kiljunen 2021 – 2023 
Taisto Seuranen 2020 -- 2022 

Hallituksen varajäseninä̈ ovat vastaavasti toimineet 
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Tuomo Nikkari  2020 -- 2022 
Juuso Ojanperä 2019 -- 2021 
Risto Salli 2021 -- 2023 

Koski-seuran puheenjohtajana on toiminut vuoden 2021 vuosikokouksessa valittu Kari Kaivola. 
Hallituksen valitsemana sihteerinä on toiminut Sirpa Selonen ja viestinnästä on vastannut Sirkku 
Kalima. Seuralle valittu hallitus toimii vuoden 2022 vuosikokoukseen asti. Erovuorossa ovat 
hallituksen jäsenistä̈ Tero Heinonen ja Kari Kaivola sekä varajäsenistä̈ Juuso Ojanperä. 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. Seura tulee vaikuttamaan yhteistyössä̈ muiden yhdistysten kanssa sekä̈ Hollolan kunnan 
hallintoon että̈ Hämeenkosken alueelta ja muualta Hollolasta valittuihin luottamushenkilöihin 
hämeenkoskelaisille tärkeiden palveluiden ja toimintojen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Erityisen 
tärkeänä̈ Koski-seura pitää̈ Seuralan kiinteistön taloudellisten toimintaedellytysten turvaamista ja 
kiinteistön käytön säilyttämistä̈ hämeenkoskelaisten yhdistysten ja pitäjän asukkaiden toiminta- ja 
harrastustilana. Hyvin tärkeä̈ on myös kirjaston ja sen yhteydessä̈ toimivien kunnallisten ja julkisten 
tiedonhakupalveluiden ylläpitäminen Hämeenkosken taajamassa.  

Koski-seura on järjestänyt tammikuun 2022 aluevaaleihin  liittyen hämeenkoskelaisille ehdokkaille 
mahdollisuuden esittäytyä̈ Koski-seuran ylläpitämissä̈ sosiaalisen median kanavissa.  

4.2.Yhteistoiminta muiden yhdistysten ja yhteisöjen kanssa  

Koski-seura kutsuu paikallisten yhdistysten edustajat koolle keskustelemaan tulevan vuoden 
tapahtumista ja muista yhteisistä̈ asioista. Kuluvanakin vuonna tapaamiset painottuvat 
yhteistyöhön erilaisten tapahtumien järjestämisessä̈. Myös verkkojulkaisun kehittäminen ja muu 
viestintä ovat tärkeitä yhteistyön alueita. 

4.3.Osallistuminen Hämeenkoskella järjestettäviin tapahtumiin  

Koski-seura järjestää̈ pitäjän sahtimestaruuskilpailun (3.7.), Hämeenkoski-päivän (27.8.) ja 
itsenäisyyspäivän juhlan (seppeletalkoot 3.12.). Hollolan kunnan itsenäisyyspäivän juhla 
järjestetään vuonna 2022 Hämeenkoskella. Koski-seura hakee rahoitusta Hollolan kunnalta juhlan 
järjestämiseksi muiden yhdistysten kanssa Seuralassa. Muita tapahtumia, joissa seura tulee 
olemaan aktiivisesti mukana, ovat Kosken VPK:n juhlaviikonloppu 22.—24.7.), joulukauden avaus ja 
Seuralassa järjestettävä̈ seurantalopäivä 11.9..  

Paikkakunnan historiasta kiinnostuneille  järjestetään tutustumisretki Hämeenkosken historiallisille 
kohteille jatkamalla eri kylissä tehtäviä kävelyretkiä. Kyläkävelyitä suunnittelevassa työryhmässä 
ovat aktiivisesti toiminet muun muassa Pauli Helén, Anja Hiidenheimo, Tero Heinonen  ja Risto Salli. 
Citynomadi alustaan suunniteltu kävelyreitti mahdollistaa myös omatoimiset kävelyretket. 
Luontoretkien järjestämistä̈ jatketaan mahdollisesti myös vuonna 2022. Reittivaihtoehtoja 
ilmoitetaan Lahden seudun yhteiseen luontomatkailuesitteeseen.  
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Hämeenkoskelaisia kannustetaan Kosken Hl. Reservinupseerien järjestämään haastemarssin 
puolustamaan viimevuotista kärkisijaa Päijät-Hämeessä. Koski-seura osallistuu vuonna 2022 kuten 
edellisenäkin vuonna Päijät-Hämeen aluemuseon ja päijät-hämäläisten museoiden järjestämään 
Päijät-Hämeen museoviikkoon 2—10.7.2022. Viikon ohjelmaan on suunniteltu muun muassa 
Hollolan kunnan omistamaan ja ylläpitämään kotiseutumuseoon pioneeritoiminnasta kertovaa 
näyttelyä. Viikolla on tarkoitus järjestää myös viime vuoden tapaan puhallinorkesterin konsertti 
kenraalimajuri Ruben Laguksen muistomerkillä ja kyläkävely todennäköisesti Hyväneulan kylässä. 
Myös sahtimestaruuskilpailut ajoittuvat museoviikolle. 

4.4.Hämeenkosken kunnan perinnetunnusten ja -esineiden käyttö̈ 

Koski-seura edistää̈ entisen Hämeenkosken kunnan vaakunan käyttöä̈ perinnevaakunana 
yhteistyössä̈ yhdistysten ja asiasta kiinnostuneiden yksityisten henkilöiden kanssa. 

4.5.Hämeenkoskea käsittelevät julkaisut 

Seura jatkaa Koski-soljen ja Hämeenkoski viirin myyntiä̈. Myös uuden Hämeenkosken historia 1945-
2015 -teoksen, vuonna 2021 julkaistun Kosken pitäjän vaiheita uusintapainoksen, Sodan ja rauhan 
aika - teoksen sekä̈ muita perinnejulkaisujen ja postikorttien myyntityötä̈ tehdään eri tapahtumien 
yhteydessä̈ ja seuran toimitiloissa. 

 

Muutamina viime vuosina Hollolan kotiseutukirjassa on ollut useita Hämeenkoskesta kertovia 
kirjoituksia. Kirjaa on myynnissä̈ myös Koski-seuralla.  Kuluvana vuonna kirjan 
julkaisutoimikunnassa hämeenkoskelaista asiantuntemusta edustaa Pauli Helén. 

4.6.Kosken Kohinat -verkkojulkaisu  

Kosken Kohinoiden kehittämistä̈ viestintäjulkaisuna ja tapahtumakalenterialustana jatketaan. 
Vastuuta sisällöntuotannosta pyritään uutisten ja tapahtumien ylläpidon osalta jakamaan muiden 
yhdistysten kanssa. Tuloja on suunniteltu hankittavan muun muassa yritysten ja yksityisten 
kannatusmaksuilla. Kosken Kohinoissa ylläpidetään kaikkien Hämeenkoskella toimivien yritysten 
palveluhakemistoa toimialoittain jaoteltuna. Myös julkista rahoitusta haetaan sivujen ylläpidon ja 
kehittämisen rahoittamiseksi. Näe & Koe- sekä̈ Perinneaineistosivustojen sisältöä̈ täydennetään.  

4.7.Koski-seuran keräämän aineiston taltiointi ja esittäminen  

Koski-seuran keräämää aineistoa kuvien, äänitteiden ym. materiaalin tallentamista digitaaliseen 
muotoon jatketaan sijoitettavaksi Koski-seuran tallennekokoelmaan. Aineistoa julkaistaan edelleen 
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Kosken Kohinoiden perinneaineistossa ja harkinnan mukaan muissa julkaisuissa. Aineisto  
pyydetään tuomaan digitoitavaksi siten, että alkuperäisten kuva- ja äänitallenteiden säilytys jatkuu 
harvinaislaatuisinta aineistoa lukuun ottamatta pääasiassa kotiarkistoissa. Harvinaiset tallenteet 
siirretään maakunta-arkistoon ja Hollolan kunnan arkistoon.  

Koski-seuran hallussa olevan aineiston järjestämistä̈ talkootyönä̈ jatketaan vuoden 2022 aikana. 
Seura kerää̈ lisää̈ perinneaineistoa jatkamalla vanhempien hämeenkoskelaisten henkilöiden 
haastattelua.  

Hollolan kunnan perustaman pop up kulttuuritalo ”Vanhan apteekin”  myös Hämeenkosken 
historiaa esittelevä näyttely jatkuu kevään ajan Salpakankaalla osoitteessa Virastotie 1. 

4.8.Kyläidentiteetin vahvistaminen  

Hämeenkosken kylien identiteettiä̈ ja kylätoimintaa tuetaan ja vahvistetaan. Lähtökohtana on 
kylien oma aktiivisuus. Aikaisempina vuosina pidettyjen kyläkokousten kaltaisten tilaisuuksien 
järjestämistä̈ tuetaan myös vuonna 2022. Koski-seura kannustaa kyliä̈ teettämään ilmakuvavideoita 
kylämaisemistaan. Studio Kalima Oy:n tekemää̈ Hämeenkosken pitäjän tarina –videota Koski-seura 
myy edelleen.  Citynomadialustalle jo tehdyt ja jatkossa tehtävät kyläkävelyt vahvistavat osaltaan 
kylien identiteettiä. .  

4.9.Toimitilat  

Koski-seuran toimintaa ylläpidetään ja jatketaan Seuralassa. Toiminta Seuralassa sopeutetaan 
Seurala Oy:n kannalta tarkoituksenmukaisiin tilajärjestelyihin. Koski-seura järjestää viikoittain 
perjantaisin kello 10-13 jäsenilleen ja muille Hämeenkoskesta kotiseutuna kiinnostuneille 
mahdollisuuden tutustua seuran toimintaan. Tilojen vuokrakulut  tulevat vuonna 2022 
lisääntymään Seuralan ja Hollolan kunnan vuokrasopimuksen päätyttyä.. 

5. Viestintä̈ ja julkaisut  

Koski-seuralle on valittu vuosittain hallituksen ulkopuolelta tiedotuksesta vastaava henkilö, jota 
käytäntöä tullaan jatkamaan myös vuonna 2022.  

Koski-seura seuraa aktiivisesti, että̈ viestintä nykyisellä̈ Hämeenkosken alueella säilyy vähintään 
nykyisellä̈ tasolla. Kosken Kohinoiden osuus tässä̈ viestinnässä̈ säilyy merkittävänä. Seuran 
näkyvyyttä̈ sekä̈ maakunta- että̈ paikallislehdissä̈ tullaan edistämään. Myös alueradion tuottamaa 
palvelua käytetään mahdollisuuksien mukaan eri tilaisuuksien yhteydessä̈.  

Koski-seuran oma nettisivusto www.koskiseura.fi täydentää̈ seuran näkyvyyttä̈ verkossa. Lisäksi 
Koski-seura ylläpitää̈ Facebookissa Hämeenkoski-ryhmää ja Koski-seuran omaa sivua.  

Jäsenistölle lähetetään jäsenkirja sähköpostitse vähintään neljä̈ kertaa vuodessa Yhdistysavain.fi – 
palvelun kautta. Niille jäsenille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta lähetetään postitse tai jaetaan 
vähintään kerran vuodessa. Hämeenkosken tapahtumista pyritään painamaan myös Kosken 
Kohinat julkaisu yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa. . Viestinnässä̈ yritetään tavoittaa myös 
pitäjän kesäasukkaat. 
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6. Seuran talous  

Seuran rahoituksen lähteinä̈ vuodelle 2022 ovat.  

 jäsenmaksut .  
 yritysten antama tuki Kosken Kohinoille kannatusmaksujen kautta 
 yksityiset avustukset  
 Hollolan kunnan myöntämät toiminta-avustukset (Hämeenkosken pitäjän 

sahtimestaruuskilpailu, Hämeenkoski-päivä, Hämeenkosken itsenäisyyspäivän juhlatilaisuus, 
joulukauden avaus, Kosken Kohinoiden ylläpito) 

 Hollolan kunnan tuotantotuki Päheet-museot viikon tapahtumiin 
 Avustuksia haetaan avustussääntöjen mahdollistamissa rajoissa Suomen Kulttuurirahaston 

Päijät-Hämeen rahastolta, Museovirastolta ja Hämeen Heimoliiton Säätiöltä Sr 
 Mahdollisuuksien mukaan painetaan myyntiin vanhaa ja uutta valokuva-aineistoa hyödyntävä 

kalenteri vuodelle 2023. Työ on aloitettu jo vuonna 2021 ja teemaksi on valittu Hämeenkoskella 
toimivien yhdistysten toiminnan esittely. Kalenterityöryhmässä ovat toimineet Mauri ja Sirkku 
Kalima sekä Tero Heinonen.  

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 yhdistyksiltä 
tilavuokraa kiinteistön kulujen kattamiseksi. 

Avustusten, lahjoitusten ja tapahtumien järjestämisen yhteydessä saatavien tuottojen 
merkitys tulee entisestään lisääntymään. Jäsenmaksutuloilla pystytään kattamaan vain 
pieni osa toiminnan ja tapahtumien kustannuksista. . 

 


