HÄMEENLINNA-SEURA RY
TOIMINTAKERTOMUS 2015
Toimintaperiaatteet
Hämeenlinna-Seura ry:n toiminnan perusarvoja ovat oman kotiseudun historian, kulttuuri- ja luonnonarvojen kunnioitus sekä omaleimaisuuden ja erityispiirteiden arvostaminen.
Seura pyrkii olemaan aktiivinen yhteiskunnallinen toimija muiden yhdistysten ja julkisen sektorin
luottamushenkilöiden ja virkamiesten kanssa.
Seuran jäseniksi voivat liittyä sekä yksityiset henkilöt että oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hyväksyvät seuran toimintaperiaatteet.
TOIMINTAVUOSI 2015
1. Yleistä
Kertomusvuosi oli seuran 71. toimintavuosi. Seuran jäsenmäärä on pysynyt viime vuodet vakaana.
Toimintavuoden lopussa se on 330 (vuonna 2014 jäsenmäärä oli 347).
Toimintavuoden tärkeä tapahtuma oli seuran 70-vuotisjuhla. Hallitus päätti 13.1. kokouksessaan,
että juhlaa vietetään Eräs Teatterin tiloissa kotiseutuaiheisen tilausnäytöksen merkeissä lauantaina 11.4.2015. ”Soi laulu kotikaupungin” – juhlakavalkadin tilausnäytöksiä oli kaksi, toinen kutsuvieraille, toinen jäsenistölle. Tapahtuma onnistui erinomaisesti ja molemmat näytökset olivat loppuunvarattuja. Hämeenlinnan historian vaiheita valottaneet esitykset voitiin tarjota avoimina kaupunkilaisille veloituksetta Hämeenlinnan kaupungin myöntämän toiminta-avustuksen turvin.
Juhlatapahtumaa edelsi seuran ensimmäinen uusien sääntöjen mukainen vuosikokous, kun kahdesta vuosittaisesta kokouksesta oli päätetty siirtyä yhden vuosikokouksen käytäntöön.
2. Jäsentoiminta
JÄSENTIEDOTTEET
Vuoden aikana lähetettiin kaksi jäsentiedotetta, joissa kerrottiin tulevasta toiminnasta.
KOTISIVUT
Kotisivujen uudistaminen käynnistyi.
RETKET JA TAPAHTUMAT
22.3. Hymyä huuleen, tunnetta sydämeen/Jukka Puotila-show, UNICEFIN Hämeenlinnan paikallisryhmän, Hämeenlinnan teatterin ja Hämeenlinna-Seuran yhteistyönä järjestetty hyväntekeväisyyskonsertti keräsi 340 henkilön yleisön. Tuotto tuloutettiin UNICEFIN lastenrahastolle.
23.5. osallistuttiin Linnanniemen museomarkkinoille yhteisellä myyntipöydällä Kalvola-Seuran
kanssa.
6.6. Tuusulanjärven kierros. Hämeen Heimoliiton järjestämälle retkelle seuran jäsenillä oli mahdollisuus osallistua alennettuun hintaan.
1.9. Historiakierros Ahveniston hautausmaalla yhteistyössä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan
kanssa. Kävelykierroksella tutustuttiin tunnettuihin Ahveniston hautausmaalle haudattuihin hämeenlinnalaisiin. Kierroksen vetäjänä oli Hämeenlinna-Seuran puheenjohtaja FM Mikko Hieta, asiantuntijana mukana oli tutkija FT Ilkka Teerijoki. Kävelykierrokselle osallistui 160 henkilöä.

10.10. Taideyhdistyksen ja sen jäsenyhdistysten järjestämä Sibeliuksen juhlavuoden tapahtuma
Sydämeni laulu pidettiin Verkatehtaan Vanaja-salissa. Taideyhdistyksen jäsenyhdistyksenä Hämeenlinna-Seura osallistui tilaisuuden järjestämiseen.
24.10. Teatteriretki Kansallisteatteriin. Esityksenä Suurella näyttämöllä Aleksis Kiven Nummisuutarit Janne Reinikaisen ohjaamana. Osallistujia oli täysi bussilastillinen – yli 50 henkilöä.
YLEISÖLUENNOT
Hämeenlinnan Paasikivi-Seuran aloitteesta käynnistyneeseen yhteistyöhön liittyen HämenlinnaSeuran jäsenille osoitettiin jäsentiedotteessa 2/2015 kutsu osallistua J.K. Paasikiven syntymäpäivänä 27.11. luennolle. Tilaisuuden alustajana oli lehdistöneuvos, fil.lis. Jyrki Vesikansa. Jäsentiedote lähetettiin myös Paasikivi-Seuran jäsenistölle. Paasikivi-Seura maksoi siitä aiheutuneet kulut.
JULKAISUTOIMINTA
Hämeenlinna Kotiseutujulkaisu, järjestyksessään 63. julkistettiin Hämeenlinnan kaupungin syntymäpäivätilaisuudessa 17.1.2015. Esittelijänä oli julkaisun toimitussihteeri Tuula Heinänen. Julkaisun sisällön keskeisenä teemana olivat kotikaupungin monet kaupunkikuvalliset ja julkisiin palveluihin liittyvät muutokset. Julkaisun painamiseen käytettiin Hämeenlinnan kaupungin myöntämää
toiminta-avustusta.
Vuoden 2016 kotiseutujulkaisun valmistelut käynnistettiin keväällä. Työryhmässä vetäjänä ja julkaisun toimitussihteerinä Mikko Hieta, jäseninä Anne Nieminen Wanaja-seurasta ja Tuula Heinänen seuran hallituksen jäsenenä.
Kaupunki kuvissa II -kirjasta otettiin 3. painos.
3. Huomionosoitukset
KOTISEUTULIITON ANSIOMERKIT
Seuran 70-vuotisjuhlan yhteydessä luovutettiin Suomen Kotiseutuliiton hopeinen ansiomerkki Tuula Heinäselle, Heikki Kilpeläiselle ja Ossi Lapistolle.
VUODEN 2015 KOTISEUTUTEKO-PALKINNOT
Vuoden 2015 kotiseututeko-palkinto luovutettiin 20.10. HPK:lle monipuolisesti toimivana, kaikkien
kaupunkilaisten tuntemana urheiluseurana, kotiseututeko-kunniamaininnan sai lukuisia hyväntekeväisyystapahtumia organisoinut Pentti ”Pikku-Pena” Nyholm. Palkinnoilla seura sai jälleen hyvin
näkyvyyttä paikallisessa mediassa.
STIPENDIT SYKSYN YLIOPPILAILLE
Seuran hallitus päätti 30.9.2015 kokouksessaan Jussi Hanskan aloitteesta muistaa kahdella 100
euron stipendillä ja kirjalahjalla Kaurialan ja Lyseon lukion syksyn ylioppilaita, jotka useimmiten
ovat jääneet keväisen stipendienjaon ulkopuolelle. Stipendinsaajat olivat Kaurialan lukiossa Hanna
Järvinen ja Hämeenlinnan Lyseon lukiossa Roope Mäkelä.
4. Yhdistysyhteistoiminta
Yhteistyö Paasikivi-seuran kanssa alkoi puheenjohtajansa Ossi Halosen aloitteesta. Aluksi sovittiin
yhteistyöstä jäsentiedottamisen ja tapahtumien osalta.
Hämeenlinna-Seura on jäsenenä Suomen Kotiseutuliiton ja Hämeen Heimoliiton ohella Linnaseutu
ry:ssä, kaupunkikeskustayhdistyksessä sekä Hämeenlinnan Seudun Taideyhdistyksessä, jossa
Hämeenlinna-Seuralla on myös hallitusjäsenyys. Taideyhdistyksen jäsenyys laajentaa Hämeenlinna-Seuran jäsenille tarjolla olevaa retki- ja tapahtumatarjontaa.
Hämeen Heimoliitto muun muassa hoitaa seuran jäsenrekisteriä ja osaltaan kirjamyyntiä.

5. Resurssit
Seuran talous on vakaa. Toimintavarat on saatu erityisesti julkaisujen myyntituotoista ja jäsenmaksuista. Jäsenmaksu on ollut 12 euroa, perheenjäseniltä 5 euroa. Jäsenmaksutuotto oli noin 3 000
euroa ja julkaisujen tuotto noin 11 000 euroa. Seura sai Hämeenlinnan kaupungilta toimintaavustusta 2 500 euroa. Tilikauden tulos oli 2 097,64 euroa, jolla saadaan osin katettua edellisen
tilikauden tappiota. Positiiviseen tulokseen vaikutti vuoden 2014 kotiseutupäiviin tarkoitettu avustus, joka tuloutui seuran tilille vasta vuonna 2015.
Toimintavuoden aikana Hämeen Heimoliitto irtisanoi Hattelmalantie 41:ssä olevan kirjavaraston
vuokrasopimuksen, jossa Hämeenlinna-Seura oli alivuokralaisena. Hämeenlinna-Seura päätti jatkaa tilan vuokraamista suoraan taloyhtiöltä päävuokralaisena.
HALLINTO
Vuonna 2015 seuran hallituksen ovat kuuluneet:
Mikko Hieta, puheenjohtaja
Jussi Hanska, varapuheenjohtaja (erovuoroinen 2018)
Tuula Heinänen, sihteeri (erovuoroinen 2016)
Marja-Leena Nykänen, taloudenhoitaja (erovuoroinen 2017)
JÄSENET:
Henna Heikkilä (erovuoroinen 2017)
Eliina Ilanmaa (erovuoroinen 2016)
Jyrki Nissi (erovuoroinen 2018)
VARAJÄSENET:
Eliisa Aaltonen
Kari Jokinen
Tilintarkastaja:
Toiminnantarkastaja:
Varatilintarkastajat:

Heikki Itkonen HTM
Pekka Kotakorpi
Maila Perälahti ja Timo Pennanen

Kokoukset
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Eräs Teatterin tiloissa 11.4.2015. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana kahdeksan (8 kertaa).

