HÄMEENLINNA-SEURA RY
TOIMINTASUUNNITELMA 2017–2018
Toiminnan tarkoitus
Hämeenlinna-Seuran tavoitteena on:
• kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta, elinympäristön
laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen
• kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen sekä
• kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen
Jäsentoiminta
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Seura toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä. Seura järjestää kokouksia, luentoja,
kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, näyttelyitä, talkoita sekä kulttuurimatkoja ja opintoretkiä. Toimintaa voidaan järjestää yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Vuonna 2017 liitytään itsenäisen Suomen satavuotisjuhlintaan ja tuodaan esiin, millainen Hämeenlinna oli sata vuotta sitten. Teema jatkuu vuoden 2018 puolella, jolloin esiin nostetaan sisällissodan aikaiset tapahtumat
Hämeenlinnassa.
Julkaisutoiminta
Seura harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa. Vuosittainen kotiseutujulkaisu julkaistaan kaupungin syntymäpäivänä 19. tammikuuta. Vuoden 2017 julkaisu oli järjestyksessään 65.
Vuonna 2017 seura kustantaa FT Ilkka Teerijoen käsikirjoituksen pohjalta teoksen, joka käsittelee
Hämeenlinnan elämää ja tapahtumia vuosina 1917–1918.
Kaupunki kuvissa -kirjasarja on edelleen suosittu ja sarjan ensimmäistä ja toista osaa on varastossa lähitulevaisuuden tarpeiksi. Kolmas osa on loppuunmyyty. 2018 ryhdytään valmistelemaan
uuden Kaupunki kuvissa -kirjan kustantamista.
Seura tarkkailee jatkuvasti mahdollisuuksia uusien oman toimialansa julkaisujen kustantamiseen.
Tiedotus
Hämeenlinna-Seura tiedottaa toiminnastaan kotisivuilla, jäsentiedotteilla ja lehti-ilmoituksilla.
Lisäksi toiminnasta kerrotaan paikkakunnan median välityksellä.
Hallinto
Seura toimii alueensa etujärjestönä, on yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa ja vaikuttaa päätöksentekoon. Seura tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille.
Hallitus kokoontuu toimikautensa aikana tarvittaessa – noin 7–8 kertaa vuodessa. Vuosikokous järjestetään tammi–toukokuun välisenä aikana.
Kotiseututeko-palkinto ja kunniamaininta
Jatketaan vuonna 2010 aloitettua perinnettä ja myönnetään vuosittain kotiseututeko-palkinto sekä
kunniamaininta.
Järjestöyhteistyö
Seura toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton, Hämeen Heimoliiton ja Hämeen liiton kanssa.

Seura on lisäksi jäsen Hämeenlinnan Seudun Taideyhdistyksessä. Yhteistyötä on myös Paasikiviseuran, Hämeenlinnan sukututkimusseuran ja Wanhan Linnan Killan kanssa.
Taideyhdistyksen jäsenyys takaa Hämeenlinna-Seuran jäsenille monipuolisemman kulttuuri- ja retkitarjonnan. Hämeen Heimoliitto huolehtii seuran jäsen- ja toimistopalveluista sekä tuotemyynnistä
ja kirjanpidosta.
Hämeenlinna-Seura tukee kotiseudun museo- ja arkistotoimintaa sekä toimii yhteistyössä museoja arkistolaitosten kanssa. Hämeenlinnan kaupunginmuseon, Hämeenlinnan Taidemuseon ja Wetterhoff-säätiön / Sibelius Centerin kanssa on aloitettu yhteistyö kulttuuritoimijoiden näkyvyyden parantamiseksi. Kulttuuritoimijoiden kesken on avattu yhteinen Vanajashop.fi-niminen verkkokauppa.
Tärkeitä yhteistyötahoja ovat myös alueen seurakunnat sekä kansallismuseo / Hämeen Linna.
Talous
Seura rahoittaa toimintansa jäsenmaksutuotoilla sekä julkaisutoiminnalla. Lisäksi seura anoo toimintaansa varten erilaisia toiminta-avustuksia.
Seuralla on vuokralla varastohuone Hattelmalantie 42:ssä. Tukipalvelut (mm. jäsenrekisteri, taloudenhoito) ostetaan Hämeen Heimoliitolta.
Seura edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista. Seura seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä sekä tekee siihen liittyviä
selvityksiä ja tutkimuksia. Paikallisiin hankkeisiin voidaan myöntää rahoitusta Terttu Alanojan rahastosta, rahaston sääntöjen mukaisesti.
VUODEN 2017 TAPAHTUMIA
Hämeenlinnan elämää ja tapahtumia vuosina 1917–1918
Hämeenlinna-Seura järjestää yhteistyössä Vanajaveden Opiston ja Hämeenlinnan kaupungin
kanssa avoimen luentosarjan 100-vuotiaan itsenäisen Suomen kunniaksi. Luennoitsijana toimii FT
Ilkka Teerijoki. Juhlavuoden aikana järjestetään kolme luentoa keväällä ja kolme syksyllä, ja lisäksi
keväällä 2018 järjestetään vielä itsenäisyyden alkutaivalta valottavat luennot.
Taustaluento: Hämeenlinna 1917
tiistaina 24.1.2017 kello 18:00-19:30 paikkana Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8
Millainen kaupunki Hämeenlinna oli vuoden 1917 alussa, kun maailmansota oli ollut käynnissä jo
kaksi ja puoli vuotta? Kaupunki oli kehittynyt nopeasti 1800-luvun loppupuolella, kun oli rakennettu
rautatie ja asukaslukukin oli jatkuvassa kasvussa. Pitkään kestänyt sota, johon emämaa Venäjä
osallistui, alkoi kuitenkin vaikuttaa yhä enemmän hämeenlinnalaistenkin elämään, vaikka Suomi ja
suomalaiset eivät suoranaisesti olleetkaan sodan osapuolia.
Helmikuun vallankumous Venäjällä
tiistaina 14.3.2017 kello 18:00-19:30 paikkana Raatihuoneen juhlasali
Venäjällä alkoi vallankumous maaliskuun 11. päivä, ja 16. päivänä keisari luopui kruunusta. Venäjän valta oli Suomessa – ja Hämeenlinnassa – ollut koko 1900-luvun hyvin vihattu, koska Suomen
itsemääräämisoikeuksia loukattiin. Tsaarin kukistumista juhlittiinkin myös Hämeenlinnassa päiväkausia, ja juhlintaan osallistuivat rinnakkain niin Hämeenlinnan porvarilliset kuin sosialistiset piirit –
ja myös venäläiset sotilaat, joita oli suuret joukot majoitettuna kaupungin kasarmeihin.
Vastakkainasettelu alkaa kärjistyä
tiistaina 25.4.2017 kello 18:00-19:30 paikkana Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8
Vallankumouspäivien yhtenäinen ilo haihtui nopeasti, kun huomattiin, että ongelmat eivät poistuneet mihinkään. Elintarvikkeista alkoi olla yhä pahempi puute ja monia kauppiaita ja lähiseutujen

tilallisia syytettiin elintarvikkeiden kätkemisestä. Esiintyi myös lakkoliikehdintää, ja monet kaupungissa yhä oleskelleet venäläiset sotilaat syyllistyivät erilaisiin väärinkäytöksiin.
Luennot ovat maksuttomia ja avoimia. Luentosarja on osa valtakunnallista Suomi 100 -ohjelmaa.
Kesäretki Lammille 17.6.
Hämeenlinna-Seuran kesäretkellä on mahdollisuus tutustua Retulansaaren Ylikartanoon, Lammin
Porkkalan kartanoon ja Athos-Säätiön luostarikeskukseen. Lounas nautitaan Hahkialan kartanossa.

