HÄMEENLINNA-SEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA
VUOSILLE 2020–2021
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. Vuosina 2020 ja 2021 seuran
toiminnassa näkyy Hämeenlinnan urheiluhistoria 1800-luvun lopulta 1950-luvulle muun muassa
julkaistavana kirjana ja yleisöluentoina.

JULKAISUTOIMINTA
Seura harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa.
Kaupunki kuvissa -kirjasarja on edelleen suosittu ja sarjan ensimmäistä ja toista osaa on varastossa
lähitulevaisuuden tarpeiksi. Kolmas osa on loppuunmyyty. Hallitus valmistelee uuden Kaupunki kuvissa tyyppisen kirjan kustantamista.
Viime vuonna aloitettu Kaupunki urheilukuvissa -kirjaprojekti jatkuu. Kirjan teemana on Hämeenlinnan
urheiluelämä 1800-luvun lopulta olympiavuoteen ja siinä hyödynnetään kaupunginmuseon kuva-arkiston
urheiluaiheisia valokuvia. Kirja on tarkoitus julkaista lokakuussa 2020.
Seura tarkkailee jatkuvasti mahdollisuuksia uusien oman toimialansa julkaisujen kustantamiseen.

TIEDOTUS
Hämeenlinna-Seura tiedottaa toiminnastaan kotisivuilla, Facebook-sivulla, jäsentiedotteilla ja lehtiilmoituksilla. 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 5 kertaa vuodessa. Vuosikokous järjestetään
tammi–toukokuun välisenä aikana.
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KOTISEUTUTEKO-PALKINTO JA -KUNNIAMAININTA
Jatketaan vuonna 2010 aloitettua perinnettä ja myönnetään vuosittain palkinto ja kunniamaininta vuoden
kotiseututeoista.

JÄRJESTÖYHTEISTYÖ
Seura toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton kanssa. Seura on lisäksi jäsen Hämeenlinnan Seudun
Taideyhdistyksessä. Yhteistyötä on myös Hämeenlinnan historiallisen seuran, Hämeenlinnan
sukututkimusseuran ja Wanhan Linnan Killan kanssa.
Taideyhdistyksen jäsenyys takaa Hämeenlinna-Seuran jäsenille monipuolisemman kulttuuri- ja
retkitarjonnan.
Hämeenlinna-Seura tukee kotiseudun museo- ja arkistotoimintaa sekä toimii yhteistyössä museo- ja
arkistolaitosten kanssa. Tärkeitä yhteistyötahoja ovat myös alueen seurakunnat sekä kansallismuseo ja
Hämeen Linna.

TALOUS
Seura rahoittaa toimintansa jäsenmaksutuotoilla sekä julkaisutoiminnalla. Lisäksi seura anoo toimintaansa
varten erilaisia toiminta-avustuksia.
Seuralla on vuokralla varastohuone Hattelmalantie 42:ssä.
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.
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TIEDOKSI:
VUODELLE 2020 SUUNNITELTUJA TAPAHTUMIA
Hautausmaakierros Ahvenistolla
Opastettu kierros Ahveniston hautausmaalle haudattuihin hämeenlinnalaisiin henkilöihin. Oppaana Mikko
Hieta.
Kävelykierros Aulangolla 8.6.
Opastettu kävelykierros Aulangolla vie osallistujat tutustumaan Aulangon puistometsän maisemiin ja
historiaan. Kierroksen aikana juodaan kahvit näkötornilla. Kierroksen kesto 2,5 tuntia. Oppaana toimii
Marketta Suontausta.
Retki Van Gogh -näyttelyyn 10.10.
Kesäretki toteutetaan tänä vuonna vasta syksyllä. Kohteena on tällä kertaa Didrichsenin museon Van Gogh näyttely.
Teatteriretki syksyllä
Hämeenlinna-Seuran perinteinen teatteriretki tehdään tänäkin vuonna. Kohde valitaan, kun teatterit
julkaisevat syksyn ohjelmistonsa.
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