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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 2020 lopussa 198 jäsentä. Seuran jäsenmäärä lisääntyi vuoden aikana
11 henkilöllä. Jäseniä poistui kuoleman kautta keskuudestamme 1 henkilö. Vuoden 2020
jäsenmaksuksi vuosikokous hyväksyi hallituksen esittämän 15 €.

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

3.1.Vuosikokous
Vuosikokouksessa 9.3.2020 hallituksen erovuorossa olevat jäsenet olivat Matti
Hiidenheimo ja Taisto Seuranen. Vuosikokous valitsi molemmat uudelleen hallitukseen.
Puheenjohtajaksi vuosikokous valitsi Kari Kaivolan. Varajäsenistä erovuorossa oli Tuomo
Nikkari. Myös hänet valittiin uudelleen.
Seuran toiminnantarkastajiksi valittiin vuodeksi 2020 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
2018-2020
Matti Hiidenheimo
rahastonhoitaja
2020-2022
Sirpa Selonen
sihteeri
2018-2020
Taisto Seuranen
jäsen
2020-2022
Hallituksen varajäseninä ovat vastaavasti toimineet:
Tuomo Nikkari
2020-2022
Kari Toivonen
2018-2020
Juuso Torvinen
2019-2021
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 20.3.2020 Sirkku Kaliman tiedotussihteeriksi.
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Hallitus on kokoontunut vuoden 2020 aikana 11 kertaa. Hallituksen kokouksista 20.3. ja
23.4. pidetyt kokoukset järjestettiin Suomen hallituksen suositusten mukaisesti
videokokouksina.

4. Toiminta ja hankkeet
4.1. Yleistä
Maaliskuun aikana Suomessa levinnyt koronaepidemia vaikutti myös Koski-seuran
toimintaan erityisesti maalis-toukokuun aikana. Tapahtumien järjestämisessä otettiin
huomioon valtioneuvoston antamat turvallisuussuositukset ja kokoontumisrajoitukset.
Marraskuun ja joulukuun aikana järjestetyissä tapahtumissa osallistujien määrää supistettiin
annettujen suositusten mukaisesti. Yleisötapahtumia ei loppuvuodesta enää pystytty
järjestämään.

4.2.Kuntaliitoksen seuranta ja vaikuttaminen tehtäviin päätöksiin
Hollolan kunta järjesti lauantaina 1.2.2020 Hollolan kuntakeskuksessa koko perheelle
suunnatun Hirveen ihana Hollolan päivän. Koski-seurasta Kari Kaivola, Sirkku ja Mauri
Kalima esittelivät seuran toimintaa ja myivät seuran julkaisuja muuta materiaalia
virastotalon aulassa.
Strategisen yleiskaavan 2020 luonnoksesta ehdotuksesta Hollolan kunta järjesti työpajan
16.6.2020. Koronarajoitusten vuoksi osallistuminen työpajaan oli mahdollista vain
etäyhteyksien avulla. Koski-seura järjesti pitäjäläisille osallistumismahdollisuuden
Seuralassa, jonne kokoontui 16 henkilöä seuraamaan kaavaluonnoksen esittelyä
valkokankaalta ja osallistumaan työpajan ryhmätöihin ja käytyyn keskusteluun.
Tilaisuudessa noudatettiin voimassa olevia epidemiasuosituksia. Käydyn keskustelun
perusteella Koski-seura lähetti lausunnon yleiskaavasta 26.6.2020. Saman yleiskaavan
ehdotuksesta Koski-seura lähetti lausunnon 19.12.2020. Lausunnoissa painotettiin
erityisesti digitaalisen infrastruktuurin merkitystä, eräitä maankäyttöön liittyviä
kaavamerkintöjä sekä Seuralan merkitystä hämeenkoskelaisille.

Strategisen yleiskaavan 2020 työpaja etäyhteystilaisuutena Seuralassa 16.6.2020. (Kuva Mauri Kalima)
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Vuonna 2019 käynnistyneen Liikettä Hollolan kylille hankkeen toimesta Hollolan kunta
kunnosti Kukkolanharjulle ja Valkjärven ympäristöön ulkoilureittejä ja lisäsi opasteita.
Koski-seura oli mukana hankkeessa erityisesti sen alkuvaiheessa.
Hämeenkoskelta Hollolan kunnanvaltuustoon valitut edustajat kutsuttiin itsenäisyyspäivän
seppelten sitomistalkoisiin 5.12.2020. Mukana oli myös edustajia eri yhdistyksistä.

4.3.Osallistuminen Hämeenkoskella ja Hollolassa järjestettyihin tapahtumiin
Yhdistystapaamisessa 13.1.2020 käytiin läpi Hämeenkoskella toimivien yhdistysten
tapahtumien aikataulu ja yhdistysten yhteistoimintarpeet tapahtumien ja tilaisuuksien
järjestämisessä. Kokoukseen osallistui 24 henkilöä. Epidemiatilanteen vuoksi merkittävä
osa suunnitelluista tapahtumista peruuntui.
Koski-seura järjesti yhteistyössä Putulan Kirjasto ja Kotiseutuyhdistyksen kanssa vuoden
2020 sahtimestaruuskilpailut Putulan kirjastolla 5.7.2020. Osallistujia kilpailuun oli kolme.
Sahtimestariksi valittiin Sami Nikkari. Valtakunnallisia sahtimestaruuskilpailuja ei
epidemiatilanteen vuoksi järjestetty vuonna 2020.

Vuoden 2020 sahtimestaruuskilpailujen tuomarit vasemmalta Anni Salila, Esko Nisula, Raija Syrjä, Juha Auri
ja Rauni Vikman. (Kuva Mauri Kalima)

Kosken VPK:n kesäjuhlia ei voitu epidemiatilanteen vuoksi järjestää vuonna 2020.
Hämeenkoski-päivän järjestämiseen 29.8.2020 Koski-seura osallistui yhteistoiminnassa
muiden yhdistysten kanssa vastaten rahoituksen ja lupien järjestämisestä ja huomattavasta
talkootyöpanoksesta äänentoistoineen. Järjestelyissä otettiin vahvasti huomioon
epidemiatilanne ja viranomaisten antamat ohjeet ja suositukset tilaisuuksien
järjestämisestä. Ohjelmassa painottuivat hämeenkoskelaiset esiintyjät. Hämeenkoskipäivään osallistui yli 700 ihmistä. Lisäksi Koski-seura järjesti opastetun hautausmaa
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kävelyn Vanhalla hautausmaalla johon osallistui 23 henkilöä. Myös kotiseutumuseo oli
avoinna Hämeenkoski-päivänä.

Hämeenkoski-päivässä esiintyi muun muassa Kosken VPK:n viihdeorkesteri (Kuva Mauri Kalima)

Vuonna 2019 käynnistynyt Hollolan kunnan hanke Hämeenkosken historian
kirjoittamiseksi jatkui. Kirjan kirjoittajana toimi filosofina tohtori Ilkka Teerijoki. Koskiseuraa edustaa Hollolan kunnan nimeämässä toimikunnassa Kari Kaivola. Kirjan
kuvatoimikunnassa toimivat lisäksi Tero Heinonen ja Sirpa Selonen Pirkko Mannermaan
piirtäessä ja muokatessa teoksen kartat. Hämeenkosken historia 1945-2015 kirjan
julkistamistilaisuuden Hollolan kunta järjesti Koski-seuran avustaessa 21.11.2020.
Epidemiatilanteen vuoksi tilaisuuteen osallistui vain 10 henkilöä. Koski-seuran jäsenen
Mauri Kaliman kuvaama video tilaisuudesta on nähtävissä osoitteessa
https://www.youtube.com/watch?v=Mog3U5--kYQ&t=3663s

Hämeenkosken historia 1945-2015 julkaistiin 21.11.2020. (Kuva Koski-seura)

6

Hollolan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 9.11. antaa Hämeenkosken ja Hollolan
historiakirjan myynnin Koski-seuralle ja Hollolan kotiseutuyhdistykselle myyntipalkkiota
vastaan.
Joulukauden avaus järjestettiin keskiviikkona 25.11.2020 yhteistoiminnassa Hämeenkosken
keskustan yritysten, Hämeenkosken kappeliseurakunnan, Seurala Oy:n ja SC Kopon
kanssa. Myös Hämeenkosken kirjasto oli avoinna tapahtuma-aikaan. Tilaisuuden
yhteydessä julkistettiin ja palkittiin myös Kunnon hämeenkoskelainen. Vuoden 2020
Kunnon hämeenkoskelaiseksi Koski-seuran hallitus valitsi Seuralan talkoolaiset Seuralan
kunnostusurakan laajasta vapaaehtoistyöstä, jolla Seuralan sisänäkymä palautettiin talon
valmistumisen aikaa vastaavaksi vuoden 2020 aikana.
Presidentti J.K. Paasikiven syntymän 150-vuotistapahtumia marraskuussa 2020 on käsitelty
kohdassa 4.8.
Hämeenkoskella järjestettiin itsenäisyyspäivänä vain seppeleiden lasku Hämeenkosken
sankarihautausmaan sankaristille ja viidelle muulle Hämeenkoskella sijaitsevalle
muistomerkille. Havuseppeleet muistomerkeille tehtiin viime vuosien tapaan yhteisenä
talkootyönä. Taisto Seuranen laski seppeleen sankariristille Koski-seuran edustajana.
Hämeenkosken Marttojen ja Hämeenkosken Eläkkeensaajien joulumyyjäisiä, joihin Koskiseura on aikaisempina vuosia osallistunut, ei epidemiatilanteen vuoksi voitu järjestää.
Koski-seura on tarjonnut kuluvanakin vuonna vapaaehtoista talkootyötä Tero Heinosen
toimesta äänentoiston järjestämisessä paikkakunnalla järjestetyissä tilaisuuksissa.

4.4. Osallistuminen muualla järjestettyihin tapahtumiin
Pauli Helén, Kari Kaivola ja Pirkko Mannermaa osallistuivat Lahdessa 30.9.2020
järjestettyyn Päijät-Hämeen museopäivään. Museopäivillä julkaistiin muiden museoiden
kokoelmaohjelmien ohella myös Koski-seuran tallennekokoelmaohjelma.
Kokoelmaohjelmaa on käsitelty kohdassa 4.5. Vuoden 2021 Päijät-Hämeen museopäivä
järjestetään Hämeenkoskella todennäköisesti syyskuussa.
Matti Hiidenheimo ja Kari Kaivola osallistuivat Koski-seuran edustajina 13.8.2020
Seuralassa järjestettyyn Etpähä ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen.

4.5. Hämeenkosken kunnan perinnetunnusten ja esineiden taltiointi
Seura jatkoi Koski-solkien 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
2020 yhteensä 314 kpl.
Seura sai vuoden aikana käyttöoikeuden useiden yksityishenkilöiden valokuvakokoelmiin.
Koski-seuran osallistui Päijät-Hämeen museoiden kokoelmapoliittisen työryhmän työhön
edustajinaan Pirkko Mannermaa ja Tuula Helminen. Hallitus käsitteli ja hyväksyi
kokouksissaan Koski-seura ry:n tallennekokoelman kokoelmaohjelman, joka julkaistiin
Päijät-Hämeen museopäivän yhteydessä 30.9.2020 seitsemän muun kokoelmaohjelman
kanssa.
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Henkilöhaastatteluja perinnetiedon keräämiseksi ei kuluvana vuonna tehty.

4.6. Kosken Kohinat -julkaisu
Kosken Kohinoiden käyttö ja kehittäminen tiedotusjulkaisuna ja tapahtumakalenterialustana jatkui kuluvan vuoden aikana. Kalenterilla olisi ollut tarvetta lehtien seura- ja
tapahtumailmoitusten muututtua osittain maksullisiksi, mutta epidemiatilanteen vuoksi
merkittävä osa tilaisuuksista peruttiin. Vastuun siirtäminen yhdistyksille sisällöntuotannosta
ja omien tapahtumiensa ylläpidosta tapahtumakalenterissa ei myöskään osittain
epidemiatilanteen vuoksi edistynyt.
Palveluntuottajalle maksetut ylläpitomaksut (vuonna 2020 olivat 1.150 €) muodostavat
merkittävän kustannuksen seuran taloudelle. Joulukuussa tilattiin Cubescom Oy:ltä
verkkosivuston päivitys ja kehittämistyö (kulut vuonna 2020 olivat 1.768 €), jotka todettiin
välttämättömiksi julkaisun tietoturvan ja käytettävyyden kannalta. Työ valmistuu
alkuvuodesta 2021. Hollolan kunnalta ei saatu avustusta ylläpito- eikä
kehittämiskustannuksiin.
Kosken Kohinoiden verkkojulkaisun kävijämäärä ylitti vuoden vaihteessa 65.000 kävijää.

4.7. Koski seuran keräämän aineiston taltiointi
Koski-seuran keräämää aineiston, kuten kuvien, äänitteiden ja kirjallisen aineiston
tallentamista digitaaliseen muotoon jatkettiin edelleen sijoitettavaksi tallennekokoelmaan.
Päävastuun digitoinnista on kantanut Tero Heinonen. Paljon uutta kuva-aineistoa saatiin
historiakirjan teon yhteydessä.
Verkkojulkaisun perinneaineisto, johon digitoitua aineisto on sijoitettu, on ollut erittäin
suosittu verkkojulkaisun lukijoiden keskuudessa ja saanut paljon myönteistä palautetta.
Lisää aineistoa on viety tallennekokoelmasta verkkojulkaisun perinneaineistoon.
Marraskuussa 2020 ilmestyneessä Hollolan Kotiseutukirjassa XXXIV julkaistiin kuusi
paikkakunnan tapahtumiin ja henkilöihin liittyvää artikkelia. Kirjaa myytiin
Hämeenkoskella 51 kappaletta vuoden loppuun mennessä.

4.8. J. K. Paasikiven muistomerkki ja syntymän 150-vuotisjuhla, Hämeenkosken
kirkon 150-vuotisjuhla
Hollolan kunta viimeisteli Paasikiven syntymäpaikan muistomerkkialueelle vuoden 2019
lopussa rakennetun pienehkön pysäköintialueen. Koski-seuran hallitus päätti vuoden
ensimmäisessä kokouksessaan myös opastaulun hankkimisesta muistomerkille. Pyydettyjen
tarjousten perusteella opastaulu päätettiin hankkia lahtelaiselta Kilpi-Koskiselta. Hankkeen
kustannusten kattamiseksi lahjoituksia saatiin seuraavilta tahoilta:
- Hämeen Heimoliiton Säätiö sr
1000 €
- Paasikivi-seura ry
750 €
- Paasikivi-seurojen liitto
250 €
- Hollolan kokoomus ry
500 €
- Hollolan kansalliset seniorit ry
300 €
- Päijät-Hämeen Osuuspankki
250 €
- Koski-seuran hallitus
600 €

8

-

Yksityiset lahjoittajat
Yhteensä

1305 €
4955 €

Tämän lisäksi hämeenkoskelaiset yritykset, Kone ja Kuljetus Maxi Oy, Rakennus Tupasela
Oy ja Koskisen Betoni Oy, tukivat opastaulun pystytystyötä joko työpanoksella tai
materiaaliavulla.

J. K. Paasikiven muistomerkin opastaulu pystytettiin syksyllä 2020. (Kuva Koski-seura)

Hollolan kunnan kanssa sovittiin vuoden aikana 150-vuotisjuhlallisuuksien ohjelmasta ja
kustannuksien kattamisesta. Ohjelmaa jouduttiin epidemiatilanteen vuoksi tarkistaman
9

useaan otteeseen tilaisuuksien järjestämisrajoitusten kiristyessä vuoden loppupuolella. Sekä
kunniakäynti muistomerkillä että juhlatilaisuus Seuralassa pystyttiin kuitenkin järjestämään
suunniteltuna päivänä 28.11.2020.
Kunniakäynnille itse muistomerkillä osallistui epidemiarajoitusten vuoksi vain 10 henkilöä.
Seppeleen laskivat Hollolan kunta, Hollolan kokoomus ja Koski-seura yhdessä muiden
hämeenkoskelaisten yhdistysten ja Hämeenkosken kappeliseurakunnan kanssa.
Tilaisuudessa puhui Lahden Paasikiviseuran puheenjohtaja Ville Marjomäki. Tilaisuus
videoitiin Mauri Kaliman toimesta ja se on nähtävissä osoitteessa
https://www.youtube.com/watch?v=o-csSVKgRsY&t=29s

Kunniakäynnillä presidentti J.K. Paasikiven syntymäpaikan muistomerkillä puhui Lahden Paasikiviseuran
puheenjohtaja Ville Marjomäki. (Kuva Tuomo Nikkari)

Seuralassa järjestettyyn tilaisuuteen oli myös mahdollista osallistua ainoastaan 10 henkilöä.
Tilaisuuden musiikkiesityksistä vastasivat Tiirismaan puhaltajat ja Hämeenkosken
mieskuoro. Esitykset oli nauhoitettu etukäteen ja esitettiin tilaisuudessa valkokankaalta.
Tervehdyspuheen esitti Koski-seuran puheenjohtaja Kari Kaivola. Paasikivi-seuran
tervehdyksen toi Paasikiven juhlavuoden toimikunnan puheenjohtaja professori Martti
Häikiö. Juhlaesitelmän piti historian ystävä Kyösti Toivonen, joka käsitteli Paasikiven
nuoruusaikaa Hämeenkoskella, Hollolassa ja Hollolaan tuohon aikaan kuuluneessa
Lahdessa.
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Juhlatilaisuus Seuralassa järjestettiin juhlaperinteitä kunnioittaen epidemiarajoituksista huolimatta.
(Kuva Tuomo Nikkari)

Hämeenkosken koulun opettajat järjestivät syksyllä Koski-seuran aloitteesta
kuvataidekilpailun koulun 4-6. luokkalaisille. Aiheena oli Muistomerkin suunnittelu J.K.
Paasikivelle vuonna 2020. Koski-seura asetti palkintoraadin, johon kuuluivat Pirkko
Mannermaa, Maija Pitz-Koponen ja Hannu Heikkilä. Kilpailun voitti 5. luokan oppilas
Hannes Helander. Hannu Heikkilä esitteli kilpailun tuloksen juhlatilaisuudessa. Seuralassa
järjestetty tilaisuus videoitiin ja sitä voi katsella osoitteessa:
https://www.youtube.com/watch?v=OexVclvJlhw&t=3630s

Hannes Helanderin voittajatyö Hämeenkosken koulun oppilaiden muistomerkkikilpailussa.
(Kuva Tero Heinonen)
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Hämeenkosken kirkon 150-vuotisjuhlaa vietettiin epidemiarajoitusten mukaisesti (10
henkilön läsnä ollessa) sunnuntaina 29.11.2020. Kari Kaivolalla oli tilaisuudessa
puheenvuoro aiheena ”Ajankuvaa Koskelta kirkon valmistumisen aikaan”. Tero Heinonen
ja Kari Kaivola luovuttivat Mikkelin piispa Seppo Häkkiselle ja Hämeenkosken
kappeliseurakunnalle Hämeenkosken historia 1945-2015 teokset.

4.9.Muistomerkkien ylläpidon tukeminen
Koski-seura palkkasi Hollolan kunnan myöntämillä kesätyöseteleillä kaksi kesätyöntekijää
Ida-Lotta Lehtosen ja Arttu Lyytisen, jotka Koski-seuran hallituksen jäsenten kanssa
kunnostivat, raivasivat ja siivosivat muistomerkkialueita, Koskikaran levähdysaluetta
Hämeenkoski-päivää varten sekä Hämeenkosken museon ympäristöä.

4.10.

Toimitilat

Koski-seura on jatkanut toimintaansa Kosken Hl taideyhdistyksen entisissä tiloissa
Seuralassa. Toimisto on ollut säännöllisesti avoinna perjantaisin kello 10 – 13. Toimisto
pidettiin suljettuna epidemiasuositusten vuoksi maalis-toukokuussa 11 viikon ajan. Koskiseura on ollut huolissaan Hollolan kunnan tekemästä päätöksestä irtisanoa Seurala Oy:n ja
kunnan välinen nykyinen vuokrasopimus päättymään 30.6.2021. Uudessa sopimuksessa
tulee seuran mielestä Hollolan kunnan taata hämeenkoskelaisten yhdistysten ja Hollolan
kunnan omistaman Seuralan riittävä rahoitus Seurala Oy:n toiminnan turvaamiseksi
hämeenkoskelaisten harrastus-, kokoontumis-, tapahtuma- ja juhlatilana. Koski-seura on
tukenut hämeenkoskelaisten Seuralan omistajayhdistysten pyrkimyksiä Seuralan toiminnan
kehittämiseksi.

5. Viestintä ja julkaisut
Pääosa viestinnästä tapahtui verkkojulkaisun kautta. Verkkojulkaisun tukemiseksi ei
julkaistu vuoden aikana painettua Kosken Kohinat -lehteä tapahtumien järjestämisessä
tapahtuneiden jatkuvien muutosten vuoksi. Seuran näkyvyys paikallislehdissä oli hyvä.
Maksullisia ilmoituksia laitettiin muutamia muun muassa Hämeenkoski-päivästä.
Jäsenkirjeitä lähetettiin kahdeksan kappaletta Yhdistysavain-palvelun kautta sähköpostin
välityksellä ja 2 kpl kirjeenä.
Myös Hämeenkosken kirjaston sähköistä ilmoitustaulua ja paikallislehtien ilmoituksia
käytettiin seuran tapahtumailmoituksissa.
Vuoden 2021 kalenteri tehtiin kyläteemalla Mauri Kaliman ja Tero Heinosen toimesta.
Kalenteria painatettiin 200 kappaletta ja se myytiin loppuun.

6. Seuran talous
Seuran taloustilanne oli vuoden 2020 aikana vähintäänkin tyydyttävä seuran saatua
lahjoituksia siinä määrin, että ne mahdollistivat presidentti J. K. Paasikiven syntymäpaikan
muistomerkin opastaulun hankinnan ja pystytyksen. Jatkossa on tärkeätä varmistaa
rahoituksen riittävyys järjestettävien tapahtumien osalta sekä avustuksilla että omalla
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varainkeruulla. Hämeenkosken historia 1945-2015 kirjan myynnin välityspalkkioilla
pystyttiin kuluneen vuonna kattamaan verkkojulkaisun ylläpito ja käyttökustannuksia.
Näiden kattaminen tulee tulevina vuosina tuottamaan vaikeuksia ja uusia rahoituslähteitä on
tätä varten tarpeen etsiä.
Toista vuotta käytössä ollut Yhdistysavain-palvelu on tehostanut jäsenmaksukeräystä.
Tilikauden tulos 2020 oli 3.115,01 euroa voitolla.
Seura sai vuoden 2020 aikana toimintansa tukemiseksi seuraavat lahjoitukset:
o J. K. Paasikiven muistomerkkiin kohdistuneet lahjoitukset on kuvattu edellä
opastaulun hankinnan yhteydessä kohdassa 4.8.
o Kristiina ja Jyrki Joensuu J&K Joensuu luovuttivat seuralle 11 kpl Janne
Valkeaniemi, lääkäri, ihminen kirjaa arpajaisvoitoiksi tai muuhun käyttöön
o Avustusta Hollolan kunnalta saatiin yhteistyössä muiden hämeenkoskelaisten
yhdistysten kanssa järjestettävien Hämeenkoski-päivän ja Joulukauden avauksen ja
Itsenäisyyspäivän kustannuksiin yhteensä 1500 €. Lisäksi Lahden Seudun
Kehitys LADEC Oy tuki Hämeenkoski-päivän järjestelyjä 200 eurolla.
o Hollolan kunta maksoi J. K. Paasikiven 150-vuotisjuhlatilaisuuksien kulut suoraan
juhlan palveluiden tuottajille ja musiikin esittäjille.
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