
1 
 

HÄMEENLINNA-SEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2018 
 

YLEISTÄ 
Kertomusvuosi oli seuran 74. toimintavuosi. Seuran jäsenmäärä on pysynyt viime vuodet vakaana. 
Toimintavuoden lopussa jäseniä oli 283 (vuonna 2017 jäsenmäärä oli 295). Jäsenet ovat osallistuneet 
aktiivisesti seuran tapahtumiin.  

Hämeenlinna-Seura kolmannen sektorin toimijana on kunnalle ja maakunnalle uskottava ja luonteva 
kumppani kotiseudun kulttuurin tallentajana ja uusintajana. Häme-henki elää vahvasti jatkossakin. 

Hämeenlinna-Seuran julkaisema ja FT Ilkka Teerijoen kirjoittama Hämeenlinna vallankumouksen vuosina 
1917–1918 valittiin Vuoden kotiseututeokseksi ja palkittiin Turun kirjamessuilla lokakuussa. Teoksen 
kiiteltiin olevan ”värikäs, ytimekäs ja vaikuttava tutkimus kahden kumouksellisen vuoden tapahtumista 
suomalaisessa pikkukaupungissa” sekä ”täynnä vaikuttavia ihmiskohtaloita, kiinnostavaa konkretiaa ja 
erikoislaatuisia tilanteita poikkeusolojen arjessa sekä tarkkoja havaintoja siitä, miten pikkukaupungissa 
taistellaan vallasta ja tulevaisuudesta”. 

Seuran vuosikokous järjestettiin 17.4. Palokunnantalolla. Ennen kokousta pidettiin FT Ilkka Teerijoen luento 
Punainen Hämeenlinna, mikä oli osa Hämeenlinnan elämää ja tapahtumia vuosina 1917–1918 -luentosarjaa. 

TOIMINTA  

Jäsenkirjeet 
Vuoden aikana lähetettiin kaksi jäsenkirjettä, joissa kerrottiin tulevasta toiminnasta. 

Kotisivut ja Facebook 
Kotisivuilta löytyvät ajankohtaiset tiedot tulevista tapahtumista, toiminnasta ja julkaisuista sekä seuran 
yhteystiedot ja jäsenedut. Seuralle omilla Facebook-sivuilla on tiedotettu tulevista tapahtumista ja julkaistu 
uutisia seurasta.  

Retket ja tapahtumat 
28.3. pidettiin työpaja seuran jäsenille jäsenpalveluiden parantamisesta ja uusien jäsenten liittymisen 
helpottamiseksi. Työpajan pitivät kaksi palvelumuotoilun opiskelijaa ja hallitus kävi läpi työpajan tuloksia 
kokouksessaan ja seminaarissaan. 

27.4. järjestettiin yhteistyössä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kanssa kaupunkipyhiinvaellus, jonka 
aikana tutustuttiin oman paikkakunnan historiaan ja muisteltiin heitä, joita vuoden 1918 tapahtumat 
koskettivat. Vaellus kulki muutaman keskustan keskeisen tapahtumapaikan kautta Hämeenlinnan kirkolta 
rautatieasemalle. 

5.5. järjestettiin retki vuoden 2018 tapahtumapaikoille Hauholle. Retkellä kuljettiin taistelujoukkojen 
matkassa seuraten punaisten vetäytymistä kohti itää. Oppaana toimi Jouni Lehtonen. Osallistujia retkellä oli 
15, mikä oli odotettua vähemmän. 

24.5. järjestettiin yhteistyössä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kanssa kaksi Itsenäisyyden vaiheita -
hautausmaakierrosta Ahveniston hautausmaalle. Kierroksilla tutustuttiin vuosien 1917 ja 1918 tapahtumiin 
osallistuneiden hämeenlinnalaisten hautamuistomerkkeihin ja heidän tarinoihinsa. Oppaina toimivat Mikko 
Hieta ja Ilkka Teerijoki. Osallistujia kierroksilla oli yhteensä noin 60. 
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16.6. osallistuttiin Museomarkkinoille ja pidettiin myyntipöytää Museo Skogsterilla muiden 
kotiseutuyhdistysten rinnalla. 

20.10. järjestettiin perinteinen syksyn teatteriretki Tampereelle katsomaan Tämä on ryöstö! -näytelmää. 
Osallistujia retkellä oli yhteensä 19. 

Retkien osallistumismaksuihin on ohjattu Hämeenlinnan kaupungin myöntämää toiminta-avustusta. 

Yleisöluennot 
Hämeenlinnan elämää ja tapahtumia vuosina 1917–1918 -luentosarjassa jatkui vuodelle 2018 vielä kolmella 
luennolla. Luennoitsijana toimi edellisvuoden tapaan FT Ilkka Teerijoki. Luentosarjan suosio oli suuri, sillä 
salit olivat täynnä tai lähes täynnä koko luentosarjan ajan. 

6.2. Tavastian auditoriossa aiheena vallankumous Suomessa ja Hämeenlinnassa. Paikalla oli noin 200 
kuulijaa ja auditoriossa oli vapaana vain muutama eturivin paikka. 

17.4. Palokunnantalolla aiheena punainen Hämeenlinna. Paikalla oli 164 kuulijaa, joista muutama 
kuunteli luentoa eteisaulasta käsin istuinpaikkojen loputtua. 

16.5. Vanajaveden opiston auditoriossa aiheena kaupungin vankileirit. Paikalla 160 kuulijaa ja sali oli 
täynnä. 

Luentosarja toteutettiin yhteistyössä Vanajaveden Opiston ja Hämeenlinnan kaupungin kanssa. 
Luentosarjaan kuului myös viisi itsenäistymispyrkimyksiä valottanutta luentoa vuonna 2017. 

Julkaisutoiminta 
Vuoden aikana on valmisteltu seuraavan Arx Tawastican julkaisemista. Julkaisuun on saatu tutkijoilta 
artikkeleita, jotka on sitten vertaisarvioitu ja oikoluettu. Arx Tawastica julkaistaan keväällä 2019. 

Hämeenlinna-kotiseutujulkaisua ei julkaistu. 

HUOMIONOSOITUKSET 

Vuoden 2018 Kotiseututeko-palkinnot 
Vuoden 2018 Kotiseututeko-palkinto luovutettiin Tauno Hovilalle, joka on omalla vapaaehtoispanoksellaan 
edesauttanut kaupunkilaisten liikkumis- ja virkistäytymismahdollisuuksia auraamalla Alajärven jäälle 
luistelurataa ja hiihtolatua sekä tuomalla paikalle potkukelkkoja lainattavaksi. 

Kunniamaininnan sai Ämyrockin taustavoimat, jotka ryhtyivät elvyttämään Suomen vanhinta 
ilmaisfestivaalia sen jäätyä järjestämättä vuoden 2018 kesällä tekijäpulan vuoksi. 

Palkinto ja kunniamaininta julkistetaan kaupungin syntymäpäivillä 19.1.2019. 

Terttu Alanojan stipendit 
Syksyn ylioppilaille jaetut 100 euron Terttu Alanojan stipendit myönnettiin Lyseon lukiossa Vanessa 
Pönnighausille ja Kaurialan lukiossa Sulo Laitiselle. 

YHDISTYSYHTEISTOIMINTA 
Hämeenlinna-Seura on Suomen Kotiseutuliiton jäsen.  

Lisäksi seura kuuluu Hämeenlinnan Seudun Taideyhdistykseen, jossa Hämeenlinna-Seuralla on myös 
hallitusjäsenyys. Taideyhdistyksen jäsenyys laajentaa Hämeenlinna-Seuran jäsenille tarjolla olevaa retki- ja 
tapahtumatarjontaa.  
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Hämeenlinnan kaupunginmuseon, Hämeenlinnan Taidemuseon ja Wetterhoff-säätiön kanssa perustettu 
Vanajashop.fi-verkkokauppa suljettiin joulukuun lopussa 2018. Verkkokaupan toiminta oli Hämeenlinna-
Seuralle kannattavaa, mutta kaupan muut toimijat päättivät luopua kaupan ylläpitämisestä. 

RESURSSIT 
Seuran talous on vakaa. Toimintavarat on saatu erityisesti julkaisujen myyntituotoista ja jäsenmaksuista. 
Jäsenmaksu on ollut 12 euroa, perheenjäseniltä 5 euroa ja ainaisjäseniltä 80 euroa. Ainaisjäseniä seuralla on 
yhteensä 21 jäsentä. Jäsenmaksutuotto oli 2 700 euroa ja julkaisujen tuotto 5 657,22 euroa.  

Seura sai Hämeenlinnan kaupungilta toiminta-avustusta 2 500 euroa. Lisäksi Hämeenlinna-Vanajan 
seurakunta myönsi 1 000 euron avustuksen Arx Tavastica -julkaisuun. Tilikauden tulos osoittaa 3 501,23 
euroa ylijäämää, jolla katetaan aiempien vuosien alijäämiä. Ylijäämä selittyy Hämeenlinna-julkaisun taitto- 
ja painokustannusten poisjäännillä sekä sillä, että Arx Tavastican kustannukset realisoituvat vasta 2019, 
vaikka avustus on saatu jo 2018. 

Seuralla on vuokrattuna varastotilaksi kerhohuone Hattelmalantie 42:sta. Seuralla on tilassa alivuokralainen 
kustannuksia jakamassa.  

HALLINTO 
Vuonna 2018 seuran hallituksen ovat kuuluneet: 

Mikko Hieta, puheenjohtaja 
Irja Appelroth, varapuheenjohtaja (erovuoroinen 2019) 
Henna Heikkilä, sihteeri (erovuoroinen 2020) 

Jussi Hanska (erovuoroinen 2021) 
Timo Kaunisto (erovuoroinen 2019) 
Pekka Koskinen (17.4. alkaen, erovuoroinen 2021) 
Saara Murto-Heiniö (17.4. alkaen, erovuoroinen 2021) 
Jyrki Nissi (erovuoroinen 2021) 
Marketta Suontausta (erovuoroinen 2019) 

varajäsenet: 
Mauri Koivisto (17.4. alkaen) 
Ossi Lapisto (17.4. asti) 
Marja-Leena Nykänen (17.4. asti) 
Ilkka Teerijoki (17.4. alkaen) 

Taloudenhoitajana on toiminut Sinikka Keino. Toiminnantarkastajaksi vuosikokous valitsi Leena Pietilän ja 
hänen varalleen Maila Perälahden. 

Kokoukset  
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Palokunnantalon salissa 17.4.2018. Kokoukseen osallistui 17 seuran 
jäsentä. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana viisi kertaa. 
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