Hämeenlinna-Seura ry

JÄSENTIEDOTE

KUTSU Hämeenlinna-Seura ry:n vuosikokoukseen
torstaina 11.4.2019 kello 17.00

Hämeenlinnan taidemuseo, Viipurintie 2, Hämeenlinna
Ennen kokousta kello 16.00 on mahdollisuus tutustua oppaan johdolla
Hämeenlinna 380 -näyttelyyn.

ASIALISTA
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Hyväksytään toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymisja jäsenmaksujen suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
10. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
11. Kokouksen päättäminen

Hallituksen esitys sääntöjen muuttamisesta

Hallitus esittää sääntöjen muuttamista siten, että jatkossa hallitukseen kuuluisi
puheenjohtajan lisäksi 4–10 varsinaista jäsentä. Varajäseniä ei enää jatkossa valittaisi.
Nykyisten sääntöjen mukaan on valittava 6–8 varsinaista ja kaksi varajäsentä. Seuran
toimintaa tehdään käytännössä hallitusjäsenten voimin eikä seuralla ole muita
toimielimiä. Hallituksen koon ylärajan nostaminen mahdollistaa useamman aktiivisen
tekijän mukaanoton ja siten edesauttaa seuran monipuolisen toiminnan ylläpitoa.
Varajäsenjärjestelmä on osoittautunut tarpeettomaksi.
Lisäksi esitetään, että säännöistä poistetaan määräys siitä, että vuosittain 1/3 hallituksen jäsenistä on erovuorossa. Säännöissä nykyisellään olevat kirjaukset toimikauden
pituudesta ja kolmanneksen erovuoroisuudesta ovat ristiriidassa keskenään, koska
hallituksen jäsenten määrä voi vuosittain vaihdella. Sääntömuutosesityksen yksityiskohtaiset perustelut on julkaistu seuran verkkosivuilla.
www.hameenlinna-seura.fi
osoitelähde: Hämeenlinna-Seuran jäsenrekisteri. Tietojen korjaukset: toimisto@hameenlinna-seura.fi.
Sähköpostiosoitteen ilmoittamalla saat tiedotteet sähköisesti.

Pääsiäisen päiväkahvit tikkutiistaina 16.4. kello 12–14. Upseerikerho, Vuorikatu 26.
Vanhanajan pääsiäisperinteitä ja makuja menneiltä vuosikymmeniltä

Luennolla tarinaa vanhan kansan pääsiäisenvietosta ja perinteistä, ruuista ja koristeluista
uskomuksiin ja taikoihin. Äänessä Johanna Henttinen. Tilaisuus huipentuu päiväkahveelle,
tarjolla vanhanajan pääsiäisistä tuttuja makuja.
Maksu 10 € /henkilö sisältää luennon ja päiväkahvit. Ilmoittautuminen viimeistään 8.4.
osoitteella kylahanke@linnaseutu.fi tai p. 040 354 3424 / Johanna Henttinen. Tilaisuuden
järjestää Leader Linnaseutu / Ajan patina – aikansa matkalla: kylätoiminnan ja kotiseututyön
kehittämishanke Hämeenlinnan seudulla

Hämeenlinna 380 -luento: Hämeenlinna itsenäisessä Suomessa
ti 23.4. kello 18-19.30 Vanajaveden opiston auditorio, Jaakonkatu 28.

Hämeenlinnan kaupungin perustamisesta tuli tammikuussa kuluneeksi 380 vuotta. Maksuttoman luennon aiheena on kaupungin kehitys varuskunta-, koulu- ja hallintokaupungista
maakunnalliseksi keskukseksi. Luennoitsijana dosentti Ilkka Teerijoki.

Minun kaupunkini -bussikierros Hämeenlinnassa 11.5.

Lähtö Wetterhoffilta kello 12. Kesto noin 3 tuntia. Oppaana Marketta Suontausta. Kiertoajelulla tutustutaan Hämeenlinnaan kotikaupunkina. Mitkä ovat tärkeimmät nähtävyydet ja
hämeenlinnalaisille rakkaimmat paikat. Kierroksen aikana kahvit suolaisen kera Vanajanlinnassa. Kierroksen hinta 15 €. Ilmoittautuminen 5.5. mennessä Marketalle osoitteella
marke.suontausta@gmail.com tai tekstiviestillä p. 050 560 2651. Maksa osallistumismaksu
Hämeenlinna-Seuran tilille Etelä-Hämeen Osuuspankkiin (FI41 5680 0020 1562 34), viestiksi
osallistujien nimet ja tieto ”minun kaupunkini”.

Syksyn retket

Syksyn ohjelmassa on retkipäivä Helsinkiin 3.8. Matkaohjelma julkaistaan myöhemmin.
Lisäksi syksylle on tiedossa teatteriretki.
Hämeenlinna-Seuran jäsenet voivat osallistua myös Hämeenlinnan Seudun Taideyhdistyksen
matkalle Tukholmaan 27.–29.9. Matkalla poiketaan vähemmän tunnetuissa museokohteissa.
Matkaohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät taideyhdistyksen verkkosivuilta:
www.hameenlinnantaideyhdistys.com ja sieltä jäsentiedotteesta 1/2019.

Hallituksen kuulumisia

Perinteiseen tapaan hallitus myönsi Terttu Alanojan stipendit syksyn ylioppilaille. Opettajien
ehdotusten perusteella stipendin saivat Sulo Laitinen ja Vanessa Pönnighaus. Stipendin arvo
on 100 euroa.
Kaupungin syntymäpäivänä 19.1. Hämeenlinna-Seura luovutti perinteiseen tapaan vuoden
kotiseututeko -huomionosoitukset. Tällä kertaa palkittiin Ämyrockin taustavoimat sekä
Alajärven ratamestarina tunnettu Tauno Hovila.
Hallitus on puntaroinut Hämeenlinna-kotiseutujulkaisun merkitystä painettuna julkaisuna.
Viime vuonna julkaisua ei tehty. Vuoden 2019 osalta päätettiin, että julkaisuun yritetään vielä
koota sisältöä, mutta julkaisusarjan jatkamisesta päätetään myöhemmin erikseen.
Arx Tavastica -julkaisusarjaan ilmestyy tänä vuonna uusi, 14. osa. Edellisen osan julkaisusta
ehtikin kulua jo yhdeksän vuotta, joten oli hyvä aika koota yksiin kansiin ajankohtaista alueen
historiasta tehtyä tutkimusta. Julkaisu on parhaillaan taitettavana ja ilmestyy myöhemmin
keväällä.

