HÄMEENLINNA-SEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2020
YLEISTÄ
Kertomusvuosi oli seuran 76. toimintavuosi. Seuran jäsenmäärä on pysynyt viime vuodet vakaana.
Toimintavuoden lopussa jäseniä oli 190 (vuonna 2019 jäsenmäärä oli 279). 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 26.8. Sibeliuksen syntymäkodissa koronatilanne huomioon ottaen. Ennen
kokousta kokousedustajilla oli mahdollisuus kuunnella opastusluento syntymäkodista, ja kokouksen jälkeen
oli mahdollista tutustua paremmin syntymäkotiin.

TOIMINTA
Jäsenkirjeet
Vuoden aikana lähetettiin jäsenkirjeitä, joissa kerrottiin tulevasta toiminnasta.

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

Retket ja tapahtumat
Koronapandemian vuoksi retkien ja tapahtumien järjestäminen oli haastavaa, ja koronatilanne huomioiden
monista suunnitelluista tapahtumista ja retkistä jouduttiin luopumaan. Tarkoituksena oli järjestää seuran
perinteinen teatteriretki, retki Van Gogh-näyttelyyn ja hautausmaakierros sekä Aulangon kävelykierros.

Julkaisutoiminta
Hämeenlinna-kotiseutujulkaisua ei julkaistu.
Vuoden aikana ”Kaupunki urheilukuvissa”-työnimellä etenevää kirjaprojektin valmistumistavoitetta
jouduttiin lykkäämään, ja uusi tavoite on vuoden 2021 joulumarkkinoille. Kirjan teemana on Hämeenlinnan
urheiluelämä 1800-luvun lopulta olympiavuoteen ja siinä hyödynnetään kaupunginmuseon kuva-arkiston
urheiluaiheisia valokuvia.

HUOMIONOSOITUKSET
Vuoden 2020 Kotiseututeko-palkinto
Vuoden 2020 Kotiseututeko-palkinto luovutettiin Hanssin-Jukan perinneyhdistys ry:lle merkkinä
yhdistyksen tekemästä merkityksellisestä työstä hämeenlinnalaisen historiantuntemuksen ja
kulttuuriperinnön vaalimisessa.
Palkinto julkistettiin kaupungin syntymäpäivien etätilaisuudessa 19.1.2021.
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YHDISTYSYHTEISTOIMINTA
Hämeenlinna-Seura on Suomen Kotiseutuliiton jäsen. Seuran hallituksen jäsen Marketta Suontausta on ollut
jäsenenä Kotiseutuliiton Kaupunkityön jaostossa.
Hämeenlinna-Seuran puheenjohtaja Mikko Hieta on Hämeen Heimoliiton säätiön hallituksen jäsenenä.
Lisäksi seura kuuluu Hämeenlinnan Seudun Taideyhdistykseen. 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 2 799 euroa ja julkaisujen tuotto 1550,52 euroa.
Seura sai Hämeenlinnan kaupungilta toiminta-avustusta 2 300 euroa. Tilikauden tulos osoittaa 3 490,08
euroa alijäämää.
Seuralla on vuokrattuna varastotilaksi kerhohuone Hattelmalantie 42:sta. Seuralla on tilassa alivuokralainen
kustannuksia jakamassa.

HALLINTO
Vuonna 2020 seuran hallituksen ovat kuuluneet:
Mikko Hieta, puheenjohtaja
Irja Appelroth, varapuheenjohtaja (erovuoroinen 2022)
Henna Heikkilä, sihteeri (26.8 asti)
Jussi Hanska (erovuoroinen 2021)
Pekka Koskinen (erovuoroinen 2021)
Reetta Laaksonen (erovuoroinen 2022)
Saara Murto-Heiniö, sihteeri 29.10 alkaen (erovuoroinen 2021)
Jyrki Nissi (erovuoroinen 2021)
Marketta Suontausta (erovuoroinen 2022)
varajäsenet:
Pentti Suhonen
Ilkka Teerijoki
Taloudenhoitajana on toiminut Sinikka Keino. Toiminnantarkastajaksi vuosikokous valitsi Leena Pietilän ja
hänen varalleen Henna Heikkilän.

Kokoukset
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Sibeliuksen syntymäkodissa 26.8.2020. Kokoukseen osallistui 7
seuran jäsentä.
Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana viisi kertaa: kokouksista kolme järjestettiin
sähköpostikokouksena ja yksi hybridimallisena eli hallituksen jäsenillä oli mahdollisuus osallistua
kokoukseen fyysisen läsnäolon lisäksi etäyhteydellä.
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