
Hyvän tuuliset Seniori- tontut valtasivat Hämeenkosken Seuralan

Miltei satapäinen seniori joukko uhmasi räntä ja vesisadetta, omin kyydein ja 
bussikuljetuksella seniorit saapuivat Hämeenkosken pitäjän sydämeen. Ihasteltiin 
ulkoapäin komeaa rakennusta! Aulassa digikerhon tontut Mauri, Jouko ja Pentti tarkastivat 
koronatodistukset. Ja sitten ei kun upeaan saliin,jossa 6-10 hengen pöytäryhmät olivat 
valmiina joulukattauksineen.  Hämeenkosken maa- ja kotitalousseuran tontut toivat pöytiin 
glögit. Ja voi sitä puheen sorinaa kun oli taas päästy kokoontumaan joululounaalle 
pikkujoulun tapaan. Iltapäivän tunnelmaan johdattivat meidät Miikka Kallio ja Retrotytöt 
tervetuliaislaulullaan. ”Joulu on vanha rakas joululaulu”,jota soitetaan aamusta iltaan,näin 
on!

Pää -tonttu Antti oli jämäkällä tuulella tervetuliaissanoissaan, ”...juhlimme vastuullisesti ja 
noudatamme viranomaisten määräyksiä ja suosituksia!  Joulu on hassu punalakkinen 
tyyppi, kiitos teille, jotka muistivat tilaisuuden pukukoodin. Vuosi sitten jouduimme 
peruuttamaan pikkujoulut! Nyt ei edes ajateltu peruuttamista, kunniapuheenjohtajamme 
lietsoi kapinaa, emme ole rokottamattomien vankeja...!”

Seuralan isäntä ja Koski-Seura ry.n puheenjohtaja Kari Kaivola kertoi juhlaväelle talon 
historiaa, sanoin ja kuvin ja häntä avusti Anja Hiidenheimo.

-Hämeenkosken ensimmäinen Seurahuone rakennettiin vuonna 1890 nykyisen Seuralan 
paikalle. Rakennuksen lahjoitti Melkkalan kartanon omistaja Niklander. Vuonna 1938 
Seurahuoneen omistavat seurat päätyivät rakentamaan uuden Seurahuoneen, koska 
vanhaa ei kannattanut korjata.  Sota-aika hidasti rakennustöitä ja uusi rakennus vihittiin 
käyttöön vuonna 1940. Seurala rakennettiin punaisista tiilistä ja rapattiin vaaleaksi.  
Seuralan omistus oli jaettu osakkeisiin, joita oli paikkakunnan yhdistyksillä ja yhteisöillä. 
Vuonna 1944 suojeluskunnan ja Lotta-Svärd -järjestön lakkauttaminen aiheutti takaiskun 
Seurahuoneen taloudelle. Seurahuoneen omistussuhteissa tapahtui vuosien varrella 
monia järjestelyjä. Vuonna 1958 nimi muutettiin Seurala oy:ksi. Lisää tuloja saatiin 
elokuvien esittämisestä aina 1960-luvulle sekä järjestetyistä tansseista ja 
iltamatilaisuuksista. 

-Kun  Silvosen kutomo muutti Seuralan tiloista valtatien varteen  vuonna 1974 niin 
osakeyhtiön taloudellinen perusta mureni. Seuralan siirtymisestä kunnan omistukseen 
keskusteltiin, kun kunta tarvitsi lisätiloja mm. koulujen liikuntaan ja nuorisotyöhön. 

-Päädyttiin kuitenkin vuodesta 1974 alkaen Seurala Oy:n ja kunnan väliseen 
vuokrasopimukseen, jossa kunta otti vastatakseen pääosan tilojen kunnossapidosta ja 
osallistui merkittäviltä osin myös tehtyihin korjausinvestointeihin. Sopimusta tarkistettiin 
aikojen kuluessa. Juhlatilat ja kahvila säilyivät kunnan tarpeiden lisäksi myös yhdistysten 
ja yksityisten käytössä harrastus- ja juhlatilaisuuksiin.

-Vuonna 2016 sopimus siirtyi Hollolan kunnalle kuntaliitoksen yhteydessä.
Hollolan kunta irtisanoi vuokrasopimuksen päättymään vuoden 2021 kesällä. Sitä on 
pidennetty vuoden loppuun. Keskustelut Seuralan taloudesta ja tulevaisuudesta jatkuvat 
kunnan ja Seurala Oy:n välillä ja suunnitelmia sen tulevasta käytöstä on vireillä.

-Seuralan merkitys hämeenkoskelaisille tuli esiin viime vuonna käynnistetyissä talkoissa, 
joiden avulla tilojen sisänäkymä palautettiin 1940-luvun alun väri ja sisustusmaailmaan



”Työhön osallistui kymmeniä yhdistysaktiiveja eri seuroista. Työtä riitti ja urakka saatiin 
valmiiksi huolimatta epidemia vitsauksesta. Talkoo työn merkitys on edelleen suuri. 
Tänään tarjottavasta joululounaasta vastaavat talkoolaiset ja mahdollinen tuotto menee 
Seuralan hyväksi ” totesi Kaivola juhlaväelle.

Retrotytöt on oikeastaan trio, johon kuuluu säestäjä Simo Taipalus. Mutta nyt oli 
tuuraajana Miikka Kallio,lahtelainen muusikko, pianisti, urkuri,kanttori. Monelle 
hollolalaiselle tuttu mies Hollolan Hirven kesäisten terassi iltojen viihdyttäjänä. Retrotytöt, 
Johanna Huovinen, Hämeenkosken kappeliseurakunnan kanttori ja Heli Jokivuori, 
Hämeenkosken pitäjän kukkakauppias, heillä on tiivis yhteys Hämeenkoskelaiseen arkeen
! He lauloivat juhlaväelle nostalgisia 40-60-luvun iskelmiä mutta kyllä kuultiin myös 
joululauluja. Sali hiljeni kun Miikka Kallio soitti Finlandian hiljattain olleen Sibeliuksen 
päivän kunniaksi ja suosionosoitukset olivat raikuvat.

Joulu on juhla-aterian odotusta.  Hämeenkosken perinteisessä joulunavauksessa valitaan 
vuoden kunnon hämeenkoskelainen”. ”Kunnon hämeenkoskelainen 2021” oli iltapäivän 
emäntämme Rauni Miettinen, edistänyt Hämeenkoskella yhteisöllisyyttä ja talkoohenkeä. 
Pikkujouluväki onnitteli kukkakimpun kera. Ja kyllä Rauni talkooväen kera oli valmistanut 
maistuvan juhla-aterian. 

Vielä tovin viihdyttivät Miikka Kallio ja Retrotytöt. Tyytyväinen juhlaväki nautti jälkiruoka 
kahveista ja puolukkasorbetista, koki kivoja elämyksiä ja paikalla oli läsnä erinomaista 
seuraa.

Tonttu muori Eijalla oli sanottavaa kilteille senioreille ”Olemme tänään saaneet viettää 
kauniin, lämminhenkisen pikkujoulun täällä Hämeenkosken Seuralassa. Meille on tarjoiltu 
elämyksiä kaikille aisteille, tämä paikka on remontoitu uuteen kukoistukseen, emännille 
kiitos maukkaasta jouluateriasta, esiintyjille kiitos sykähdyttävistä hetkistä! Näin joulun alla 
itselleni ja varmaan useimmille meistä muistuvat lapsuutemme joulut. Joulun aikaa 
muistan suurella lämmöllä. Sitä tunnelmaa ei löydy markettien jouluhälinästä. Toivon, että 
jokaisen sydämeen ja kotiin laskeutuisi joulurauha. Näillä mietteillä haluan toivottaa kaikille
siunattua, rauhallista ja hyvää joulunaikaa.”

Joulu on viiltävä tunne siitä että taas kohta yksi vuosi on kulunut! Pää -tonttu muistutti 
lopuksi juhlaväkeä että Punatulkku postimerkillä varustetut joulukortit viimeistään tänään 
postiin,tammikuun lounas tapaamisesta ja aluevaaleista! 

Pää-tonttu sai postia kotiin, eräs seniori tonttu viestitti ”Hei kiitos hienosta juhlasta! Hieno 
tunnelma, iloisia ihmisiä, hyvä ohjelma, hyvä ruoka ja kaunis paikka. Olen useamman 
kanssa keskustellut ja kaikki olleet samaa mieltä. Mistä hieno tunnelma oikein tuli!” 
Emäntä Rauni viestitti ”Meillä oli ilo saada valmistaa tämänpäiväinen joululounaanne. 
Tervetuloa toistenkin !”  
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