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HÄMEENLINNA-SEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2019 
 

YLEISTÄ 
Kertomusvuosi oli seuran 75. toimintavuosi. Seuran jäsenmäärä on pysynyt viime vuodet vakaana. 
Toimintavuoden lopussa jäseniä oli 279 (vuonna 2018 jäsenmäärä oli 283). 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. 

Seuran vuosikokous järjestettiin 11.4. Hämeenlinnan taidemuseolla. Ennen kokousta kokousedustajilla oli 
mahdollisuus tutustua opastettuna Hämeenlinna 380 -taidenäyttelyyn.  

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. Kotisivut ja sähköpostilaatikot siirrettiin keväällä uuden palveluntarjoajan 
webhotelliin, mikä mahdollisti myös tapahtumien mainostamisen helpommin sähköpostilistojen kautta.  

Seuralle omilla Facebook-sivuilla on tiedotettu tulevista tapahtumista ja julkaistu uutisia seurasta.  

Retket ja tapahtumat 
11.5. järjestettiin ensimmäisen kerran Minun kaupunkini -bussikierros. Kolmetuntisen kiertoajelun aikana 
opas Marketta Suontausta tutustutti osallistujat tärkeimpiin nähtävyyksiin ja hämeenlinnalaisille rakkaimpiin 
paikkoihin. Kierroksen lopuksi vierailtiin Vanajanlinnassa. Kiertoajelu oli erittäin suosittu ja ilmoittautuneita 
oli lähes tuplasti enemmän kuin bussiin mahtui, joten kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan. 
Kiertoajelulla oli 49 osallistujaa. 

3.8. kesäretki suuntautui Helsinkiin Amos Rex -taidemuseoon. Taidemuseossa tutustuttiin oppaan johdolla 
Ars Fennica 2019 -näyttelyyn, minkä jälkeen syötiin lounas risteillen Helsingin saaristossa. Osallistujia 
kesäretkellä oli 19. 

5.10. järjestettiin toisen kerran Minun kaupunkini -bussikierros Marketta Suontaustan opastamana. 
Kiertoajelun toteutus oli sama kuin keväällä. Kiertoajelulla oli 32 osallistujaa. 

30.11. järjestettiin perinteinen teatteriretki Tampereelle katsomaan Notre Damen kellonsoittaja -musikaalia. 
Osallistujia retkellä oli yhteensä 18. 

Retkien osallistumismaksuihin on ohjattu Hämeenlinnan kaupungin myöntämää toiminta-avustusta. 

Yleisöluennot 
Keväällä järjestettiin neljä luentoa sisältänyt Hämeenlinna 380 -luentosarja. Luennoitsijana toimi dosentti 
Ilkka Teerijoki. Luennot pidettiin Vanajaveden Opiston auditoriossa Jaakonkadulla. 

29.1. aiheena Hämeenlinnan kaupungin perustaminen 1639. Paikalla oli n. 150 kuulijaa. 
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19.2. aiheena Hämeenlinna Ruotsin ajan loppukaudella. Paikalla oli n. 150 kuulijaa. 

26.3. aiheena Hämeenlinna, venäläinen varuskuntakaupunki ja läänin pääkaupunki. Paikalla oli n. 120 
kuulijaa. 

23.4. aiheena Hämeenlinna itsenäisessä Suomessa. Paikalla oli n. 140 kuulijaa. 

Luentosarja toteutettiin yhteistyössä Vanajaveden Opiston ja Hämeenlinnan kaupunginmuseon kanssa.  

Julkaisutoiminta 
Vuoden aikana valmisteltiin 14. Arx Tavastican julkaisemista. Julkaisuun saatiin kaikkiaan 6 vertaisarvioitua 
artikkelia. Arx Tavastica 14 julkistettiin 4.12. Museo Skogsterin museokeskiviikossa. Julkaisutilaisuudessa 
FT Aino Katermaa piti luennon artikkelistaan ”Hämeenlinnan kaupungin ulkonäkö isonvihan jälkeen 1720-
luvulla”. Julkaisutilaisuudessa oli 25 osallistujaa. 

Hämeenlinna-kotiseutujulkaisua ei julkaistu. 

Vuoden aikana käynnistettiin ”Kaupunki urheilukuvissa”-työnimellä etenevä kirjaprojekti, jolla tähdätään 
vuoden 2020 joulumarkkinoille. Kirjan teemana on Hämeenlinnan urheiluelämä 1800-luvun lopulta 
olympiavuoteen ja siinä hyödynnetään kaupunginmuseon kuva-arkiston urheiluaiheisia valokuvia. 

HUOMIONOSOITUKSET 

Vuoden 2019 Kotiseututeko-palkinto 
Vuoden 2019 Kotiseututeko-palkinto luovutettiin Perjantai-Parlamentille, joka jo vuosien ajan on edistänyt 
sivistynyttä keskustelua ja kohtaamisia yhdistämällä nautinnolliseen illanviettoon asiantuntevan, 
syväluotaavan ja poleemisen keskustelun tärkeistä poliittisista, eettisistä, tieteellisistä ja kulttuurisista 
kysymyksistä. 

Palkinto julkistetaan kaupungin syntymäpäivillä 19.1.2020. 

YHDISTYSYHTEISTOIMINTA 
Hämeenlinna-Seura on Suomen Kotiseutuliiton jäsen. Seuran hallituksen jäsen Marketta Suontausta on 
jäsenenä Kotiseutuliiton Kaupunkityön jaostossa. Hän osallistui myös seuran edustajana Kotiseutuliiton 
juhlaseminaariin 24.5. Tammelassa. 

Hämeenlinna-Seuran puheenjohtaja Mikko Hieta valittiin Hämeen Heimoliiton säätiön hallituksen jäseneksi. 

Lisäksi seura kuuluu Hämeenlinnan Seudun Taideyhdistykseen, jossa Hämeenlinna-Seuralla on myös 
hallitusjäsenyys. Taideyhdistyksen jäsenyys laajentaa Hämeenlinna-Seuran jäsenille tarjolla olevaa retki- ja 
tapahtumatarjontaa.  

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 31 jäsentä. Jäsenmaksutuotto oli 1 950 euroa ja julkaisujen tuotto 539,68 euroa.  

Seura sai Hämeenlinnan kaupungilta toiminta-avustusta 2 300 euroa. Tilikauden tulos osoittaa 1 708,34 
euroa alijäämää.  

Seuralla on vuokrattuna varastotilaksi kerhohuone Hattelmalantie 42:sta. Seuralla on tilassa alivuokralainen 
kustannuksia jakamassa.  
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HALLINTO 
Vuonna 2019 seuran hallituksen ovat kuuluneet: 

Mikko Hieta, puheenjohtaja 
Irja Appelroth, varapuheenjohtaja (erovuoroinen 2022) 
Henna Heikkilä, sihteeri (erovuoroinen 2020) 

Jussi Hanska (erovuoroinen 2021) 
Timo Kaunisto (11.4. asti) 
Pekka Koskinen (erovuoroinen 2021) 
Reetta Laaksonen (11.4. alkaen, erovuoroinen 2022) 
Saara Murto-Heiniö (erovuoroinen 2021) 
Jyrki Nissi (erovuoroinen 2021) 
Marketta Suontausta (erovuoroinen 2022) 

varajäsenet: 
Mauri Koivisto (11.4. asti) 
Pentti Suhonen (11.4. alkaen) 
Ilkka Teerijoki 

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

Kokoukset  
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Hämeenlinnan taidemuseolla 11.4.2019. Kokoukseen osallistui 14 
seuran jäsentä. Vuosikokouksessa päätettiin muuttaa seuran sääntöjä, jotka Patentti- ja rekisterihallitus 
hyväksyi syksyllä 2019. 

Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana kuusi kertaa. 
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