HÄMEENLINNA-SEURA RY
TOIMINTASUUNNITELMA 2016–2017
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 2016 toiminnassa
otetaan huomioon kaupungin luonto- ja vesi -teema. Vuonna 2017 liitytään itsenäisen Suomen
satavuotisjuhlintaan ja tuodaan esiin, millainen Hämeenlinna oli sata vuotta sitten.
Julkaisutoiminta
Seura harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa. Vuosittainen kotiseutujulkaisu julkaistaan kaupungin syntymäpäivänä 19. tammikuuta. Vuoden 2017 julkaisu on järjestyksessään 65. Se on erityisen juhlan paikka. Lisäksi julkaisu juhlistaa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlaa.
Kaupunki kuvissa -kirjasarja on edelleen suosittu ja sarjan kirjoja on varastossa lähitulevaisuuden
tarpeiksi. Tulevina vuosina on syytä ryhtyä varautumaan sarjan tuoreuttamiseen tai kokonaan uuden vastaavan teoksen julkaisemiseen. 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 kahdeksan 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 Linnaseutu ry:ssä, kaupunkikeskustayhdistyksessä ja Hämeenlinnan Seudun Taideyhdistyksessä. Yhteistyötä on myös Paasikivi-seuran, 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 sekä yhteisen kulttuuriverkkokaupan rakentamiseksi.
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 41: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 2016 TAPAHTUMIA
2.4.

Kirkkojen kierros Vieraillaan Hattulan Pyhän Ristin kirkossa, Hauhon kirkossa ja
Tuuloksen kirkossa. Tutustutaan hämäläisiin keskiaikaisiin harmaakivikirkkoihin
tutkija Markus Hiekkasen ja FT Jussi Hanskan opastuksella.

10.4.

Unicef-konsertti yhteistyössä Hämeenlinnan toimintaryhmän kanssa. Konsertti on
loppuunmyyty.

21.5.

Wanhan Linnan Killan retki Raumalle ja Uudenkaupungin Pyhämaahan. Retki on
avoin myös Hämeenlinna-Seuran jäsenille.

11.6.

Kolmen kartanon kierros Sysmässä. Järjestäjänä Hämeen Heimoliitto.

20.8.

Majakkaretki Bengtskäriin Luonto ja vesi -teemavuoden merkeissä. Järjestetään
yhdessä Hämeenlinnan Seudun Taideyhdistyksen kanssa.

