HÄMEENLINNA-SEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2016
YLEISTÄ
Kertomusvuosi oli seuran 72. toimintavuosi. Seuran jäsenmäärä on pysynyt viime vuodet vakaana.
Toimintavuoden lopussa jäseniä oli 300 (vuonna 2015 jäsenmäärä oli 330).
Jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti seuran toimintaan niin, että järjestetyt tilaisuudet on myyty kerta
toisensa jälkeen loppuun. Myös seuran hallitus on edistänyt yhdistyksen tavoitteita ahkerasti. Vuoden aikana
pinnalle noussut maakuntauudistus on haastanut pohtimaan eri toimijoiden tulevia rooleja alueiden
identiteettityössä. Hämeenlinna-Seura kolmannen sektorin toimijana on kunnalle ja maakunnalle uskottava ja
luonteva kumppani kotiseudun kulttuurin tallentajana ja uusintajana. Häme-henki elää vahvasti jatkossakin.
Toimintavuoden aikana yhteistyö kaupunginmuseon, taidemuseon ja Wetterhoff-säätiön kanssa tiivistyi ja
yhteisiä tapaamisia pidettiin useita. Vapaaehtoisvoimin toimivalle Hämeenlinna-Seuralle on löytynyt
luonteva rooli kulttuurilaitosten rinnalla, jossa se edustaa osallistuvaa kansalaisyhteiskuntaa. Suomi 100 juhlavuoden valmisteluissa Hämeenlinna-Seuralla on ollut merkittävä rooli paikallishistorian esiinnostajana.
Seuran vuosikokous järjestettiin 11.4. Lyseon vanhassa juhlasalissa. Ennen kokousta Lyseon lukion oppilaat
esittelivät Lyseon tilat kiertokäynnillä kokouksen osallistujille.

TOIMINTA
Jäsenkirjeet
Vuoden aikana lähetettiin neljä jäsenkirjettä, joissa kerrottiin tulevasta toiminnasta.

Kotisivut
Kotisivut uudistettiin lokakuun alussa 2016. Kotisivuilta löytyvät ajankohtaiset tiedot tulevista tapahtumista,
toiminnasta ja julkaisuista sekä seuran yhteystiedot ja jäsenedut.

Retket ja tapahtumat
2.4. Keskiaikaisten kirkkojen kierros vei bussilastillisen osallistujia Hattulan, Hauhon ja Tuuloksen
keskiaikaisiin kirkkoihin. Kierroksen vetivät FT Jussi Hanska ja FT Markus Hiekkanen. Kierrokselle
osallistui kaikkiaan 35 henkeä.
11.4. osallistuttiin Hämeenlinnan teatterilla järjestetyn Unicef-konsertin järjestelyihin.
6.8. järjestettiin Hämeenlinnan Luonto ja vesi -teemavuoden merkeissä majakkaretki Bengtskäriin. Erittäin
suositulle retkelle osallistui 75 henkeä. Matkanjohtajana toimi Jussi Hanska.
26.10. Museo Skogsterin museokeskiviikossa FM Mikko Hieta esitteli mielenkiintoisia hämeenlinnalaisia
hahmoja ja tarinoita Ahveniston hautausmaan Kirkkomaa-verkkopalvelun avulla. Museokeskiviikkoon
osallistui 35 henkeä.
5.11. pyhäinpäivänä Hämeenlinna-Seura osallistui pyhäinpäivän hartauden toteutukseen Vanhalla
hautausmaalla Kaurialassa. Seuraa pyydettiin jatkamaan perinnettä Kauriala-yhdistyksen lopetettua
toimintansa. Tilaisuuden järjestäjinä olivat lisäksi ortodoksinen ja luterilainen seurakunta. Seuran

puheenjohtaja esitteli tilaisuudessa vanhan hautausmaan historiaa. Hartaudessa oli paikalla noin 50
osallistujaa.
19.11. järjestettiin teatteriretki Helsinkiin katsomaan Komisario Palmun erehdystä. Matkanjohtajana toimi
Irja Appelroth ja teatteriretkelle osallistui 33 henkeä.
Retkien osallistumismaksuihin on ohjattu Hämeenlinnan kaupungin myöntämää toiminta-avustusta.

Yleisöluennot
Vuosikokouksessa 11.4. kaupungin viheraluesuunnittelija Susanna Lappalainen piti alustuksen
kaupunkikeskustan viheralueiden uudistushankkeista. Alustus oli osa kaupungin Luonto ja vesi teemavuotta.
Seura kävi neuvottelut FT Ilkka Teerijoen kanssa Hämeenlinna 100 vuotta sitten -luentosarjan
järjestämisestä vuosina 2017–2018.

Julkaisutoiminta
Hämeenlinna-kotiseutujulkaisu, järjestyksessään 64., julkistettiin Hämeenlinnan kaupungin
syntymäpäivätilaisuudessa 19.1.2016. Julkaisun esitteli toimitussihteeri Mikko Hieta. Julkaisun taittamiseen
ja painamiseen käytettiin Hämeenlinnan kaupungin myöntämää toiminta-avustusta.
Vuoden 2017 kotiseutujulkaisun valmistelut käynnistettiin keväällä. Työryhmässä vetäjänä ja julkaisun
toimitussihteerinä Mikko Hieta, jäseninä Anne Nieminen Wanaja-seurasta sekä Tuula Heinänen.
Sibelius-Centerin kanssa solmittiin tilimyyntisopimus Seuran julkaisujen myynnistä kivijalka- ja
verkkokaupassa. Yhteistyössä kaupunginmuseon, taidemuseon ja Wetterhoff-säätiön (Sibelius-Center)
kanssa perustettiin uusi kulttuuritoimijoiden yhteinen verkkokauppa, vanajashop.fi.
FT Ilkka Teerijoen kanssa aloitettiin kustannussopimuksen neuvottelu uudesta kirjasta, joka käsittelee
Hämeenlinnan historiaa vuosina 1917–1918. Kirjan on tarkoitus ilmestyä syksyllä 2017.

HUOMIONOSOITUKSET
Vuoden 2016 Kotiseututeko-palkinnot
Vuoden 2016 Kotiseututeko-palkinto luovutettiin Kalvola-Seura ry:lle kotiseututoiminnan elvyttämisestä
Kalvolassa. Kunniamaininnan saivat Luonto ja vesi -teemavuoden valokuvauskilpailun valokuvaajat ja
toteuttajat. Palkinto ja kunniamaininta julkistettiin kaupungin syntymäpäivillä 19.1.2017.

Terttu Alanojan stipendit
Vuosikokouksen valtuuttamana hallitus ryhtyi myöntämään Terttu Alanojan testamenttilahjoituksesta
kertyneistä varoista lahjoittajan nimeä kantavia stipendejä. Kaksi 100 euron stipendiä myönnetään vuosittain
syksyn ylioppilaille. Stipendin saajista päättävät lukioiden opettajat. Lisäksi hallitus voi anomuksesta
myöntää stipendejä erilaisiin yhdistyksen tarkoitusta palveleviin hankkeisiin.
Ylioppilaiden stipendit myönnettiin Lyseon lukiossa Onerva Somarriballe ja Kaurialan lukiossa Veikko
Männistölle.
Hallitus päätti myöntää 2 500 euron stipendin FT, dosentti Ilkka Teerijoelle Hämeenlinnaa vuosina 1917–
1918 käsittelevän kirjan käsikirjoituksen valmistamista varten.

YHDISTYSYHTEISTOIMINTA
Hämeenlinna-Seura on Suomen Kotiseutuliiton ja Hämeen Heimoliiton jäsen. Seuran puheenjohtaja edusti
yhdistystä valtakunnallisilla Kotiseutupäivillä Kajaanissa elokuussa. Hämeen Heimoliitto muun muassa
hoitaa seuran jäsenrekisteriä ja osaltaan kirjamyyntiä. Vuoden 2016 alusta lähtien Hämeen Heimoliitto on
hoitanut myös seuran taloudenpitoa.
Lisäksi seura kuuluu Hämeenlinnan Seudun Taideyhdistykseen, jossa Hämeenlinna-Seuralla on myös
hallitusjäsenyys. Taideyhdistyksen jäsenyys laajentaa Hämeenlinna-Seuran jäsenille tarjolla olevaa retki- ja
tapahtumatarjontaa.
Toimintavuoden aikana luovuttiin Linnaseutu ry:n ja kaupunkikeskustayhdistyksen jäsenyyksistä.

RESURSSIT
Seuran talous on vakaa. Toimintavarat on saatu erityisesti julkaisujen myyntituotoista ja jäsenmaksuista.
Jäsenmaksu on ollut 12 euroa, perheenjäseniltä 5 euroa. Jäsenmaksutuotto oli noin 2 700 euroa ja julkaisujen
tuotto noin 5 400 euroa. Molemmissa tulolajeissa oli pudotusta edelliseen vuoteen verrattuna. Seura sai
Hämeenlinnan kaupungilta toiminta-avustusta 2 500 euroa. Tilikauden tulos oli 1 018,31 euroa tappiollinen.
Seuralla on vuokrattuna varastotilaksi kerhohuone Hattelmalantie 42:sta. Seura otti maaliskuun alusta tilaan
alivuokralaisen kustannuksia jakamaan.

HALLINTO
Vuonna 2016 seuran hallituksen ovat kuuluneet:
Mikko Hieta, puheenjohtaja
Irja Appelroth, varapuheenjohtaja (erovuoroinen 2019)
Henna Heikkilä, sihteeri (erovuoroinen 2017)
Jussi Hanska (erovuoroinen 2018)
Timo Kaunisto (erovuoroinen 2019)
Jyrki Nissi (erovuoroinen 2018)
Marja-Leena Nykänen (erovuoroinen 2017)
Marketta Suontausta (erovuoroinen 2019)
varajäsenet:
Tuula Heinänen
Eliina Ilanmaa
Taloudenhoitajana on toiminut Sinikka Keino Hämeen Heimoliitosta. Toiminnantarkastajaksi vuosikokous
valitsi Leena Pietilän ja hänen varalleen Maila Perälahden.

Kokoukset
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Lyseolla 11.4.2016. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana
seitsemän kertaa.

