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Kosken Hl. kuntaan oli 1890-luvun loppupuolella perustettu kaksi järjestöä, joilla on ollut 
merkittävä osa kunnan elämässä 1900-luvun aikana. 

Kesäkuun 7. päivänä 1896 oli joukko koskelaisia kokoontunut kokoukseen, jossa oli tarkoi-
tus perustaa "palopelastuskunta suojelemaan Kosken kuntaa tulen vaaralta". Tällöin pe-
rustettiin Kosken Vapaaehtoinen Palonsammutuskunta. 

Seuraavana keväänä, 4. päivänä huhtikuuta 1897 pidetyssä perustavassa kokouksessa 
"päätettiin ryhtyä toimeen nuorisoseuran perustamiseksi ja toisessa perustavassa kokouk-
sessa 25. päivänä huhtikuuta 1897 hyväksyttiin Hämeen Kosken Nuorisoseuran säännöt, 
josta alkaen nuorisoseura aloitti toimintansa. 

Vuosi 1897 oli noilla kahdella järjestöllä toiminnan virittelyn aikaa, kummallakin omalla sa-
rallaan. Pian kuitenkin molemmissa järjestöissä tultiin siihen tulokseen, että häiriöttömän ja 
tuloksellisen toiminnan turvaamiseksi tarvitaan omat toimintatilat. 

Nuorisoseura aloitti ensin suunnitelmat Seurahuone-nimisen rakennuksen ostamisesta 
joko yksin tai palokunnan kanssa. Kesäkuun 2. päivänä 1898 pidetyssä nuorisoseuran ko-
kouksessa päätettiin ostaa talollinen J. Fr. Niklanderilta Seurahuone 3500 markalla ja tar-
jota palokunnalle yhteisomistusta siihen. 

Seurahuoneen oli rakennuttanut koskelainen sivistyksen monitoimimies J. Fr. Niklander 
1890 tienoilla Lagerin tontille Lahden ja Asikkalan teiden risteykseen. Sekä palokunta että 
nuorisoseura vuokrasivat aluksi Seurahuoneen tiloja. 

Palokunta oli aloittanut kalustohuoneen rakentamisen Seurahuoneen tontille 13.1.1899 
tehdyllä päätöksellä, jolloin rakennustarvikkeita alettiin hankkia talkoilla koko pitäjän alu-
eelta.  

Heinäkuussa 1899 pidettiin nuorisoseuran ja palokunnan yhteinen kokous, jossa tehtiin lo-
pullinen päätös Seurahuoneen ostamisesta. Samassa kokouksessa todettiin palokunnan 
parhaillaan rakentavan Seurahuoneen tontin kulmaan kalustohuonetta ja päätettiin, että 
"se saapi seistä siinä ilman eri vuokraa suorittamatta". 

Seurahuoneen rakennus ei todennäköisesti ollut riittävän kokoinen eikä kovin hyvässä 
kunnossa, koska rakennuksen kunnostamista varten alettiin kummassakin omistajajärjes-
tössä kerätä varoja ja useassa seuraavassa kokouksessa päätettiin pitää "iltahuvit" niiden 
kartuttamiseksi. Samoin pidettiin yhteisiä arpajaisia ja niin nuorisoseura kuin palokuntakin 
ottivat lainaa talon kunnossapitämiseksi. 

Vuosina 1900-1914 nuorisoseuran ja palokunnan toiminta oli säännöllistä. Pidettiin sääntö-
jen määräämät kokoukset, kesäjuhlia oli joka kesä, tehtiin reki- ja kävelyretkiä, pidettiin ar-
pajaisia. Seurahuoneen kunnostamista myös harrastettiin. 

Varojen keräämiseksi Seurahuonetta vuokrattiin useana vuotena Kosken raittiusseuralle ja 
Kosken Suomalaiselle NuijalIe 50 ja125 markan vuosivuokraa vastaan. Kumpikin omistaja 
kartutti koko ajan rakennuskassaa siirtämällä säästyneitä varoja kassaan. 

Vuosikokouksessa 16.6.1918 palokunnan toimikunta ilmoitti, että "Palokunnan talo (Seura-
huone) on nyt velaton, velat kaikki maksettu"  

Vuoden 1918 rauhattomien tapahtumien aikana ja jälkeen oli Koskellakin perustettu Suoje-
luskunta huolehtimaan järjestyksestä ja sodan jälkien raivaamisesta. 

Suojeluskunnan osuudesta Seurahuoneen asioihin ei ole pöytäkirjoja, vaan sitä koskevat 
tiedot perustuvat Kosken Seurahuoneen ja palokunnan pöytäkirjojen mainintoihin. 



13.4.1919 annettiin suojeluskunnalle oikeus käyttää Seurahuonetta, kunhan paikallispääl-
likkö huolehtii järjestyksestä ja vastaa mahdollisista vahingoista. 

Toukokuun 1922 kokouksissa oli jaettavana sotavahinkokorvaus palokunnan ja nuoriso-
seuran kesken ja se päätettiin. jakaa siten, että palokunta saa siitä kolmasosan ja kaksi-
kolmasosaa siirretään rakennusrahastoon. Käytettävissä olevista asiakirjoista ei käy ilmi, 
kuinka suuri jaettava sotavahinkokorvaus oli ollut. 

Vuonna 1922 Seurahuoneen historiassa tapahtuu taas merkittävä asia. Elokuun 5. päi-
vänä 1922 päivätyllä kauppakirjalla Kosken Vapaaehtoinen Palokunta ry. ja Hämeen Kos-
ken Nuorisoseura ry. ostivat Edvard Aleksander ja Edla Johanna Aakalalta Seurala-nimi-
sen perintötilan RN:o 4:21. Kauppahinta oli 4000 markkaa. Seuralan tontti oli ollut sitä en-
nen vuokralla. 

Kiinteistökauppa merkittiin maarekisteriin 11. päivänä tammikuuta 1924 ja huudatettiin kä-
räjillä 15.4.1929, 11.11.1929 ja 8.5.1930. 

1920- ja 1930-luvuilla sekä nuorisoseuran että palokunnan toiminta oli tasaisen tavan-
omaista. Palokunnan kannatus näyttää olleen jäsenten lukumäärään verraten virkeämpää 
kuin nuorisoseuran. Olipa jossakin nuorisoseuran kokouksessa keskusteltavana, olisiko 
koko sen toiminta lopetettava harrastuksen puutteen vuoksi. Lopettamispäätöstä ei kuiten-
kaan tehty. Nuorisoseura yritti useaan otteeseen käynnistää mm. kuorotoimintaa, mutta se 
menestyi huonosti. Torvisoittokunta menestyi paremmin, vaikka katkoksia oli senkin toi-
minnassa. 

Noina aikoina suojeluskuntatoiminta oli erittäin vilkasta ja se osaltaan vähensi nuorisoseu-
ran toimintaan osallistumista. 

Molemmat omistajaseurat käyttivät varoja Seurahuoneen kunnostamiseen. Talo mm. ka-
tettiin uudelleen nyt peltikatolla, maalattiin ulkoa ja sisältä, portaat tehtiin teräsbetonista, 
näyttämölle hankittiin kamiina jne. 

Sähkövaloa Seurahuoneen tilaisuuksia varten ostettiin Verkatehtaalta ja H.E. Lönnroosilta. 

Vuonna 1937 otti palokunta hoitaakseen koko Kosken kunnan alueen palotoimen ja sai 
siitä vuosittain 4000 markan korvauksen. 

Seurahuoneen tilat näyttävät käyneen 1930-luvun aikana ahtaiksi ja huonokuntoisiksi. 
Tästä syystä päättivät palokunta ja nuorisoseura koota keskuudestaan rakennustoimikun-
nan, jonka tehtäväksi tuli suunnitella ja toteuttaa Seurahuoneen kunnostaminen. 

Nuorisoseuran puolesta toimikuntaan nimettiin Väinö Tervala, Pauli Paasivirta, Väinö Sal-
menlinna ja Eino Vilén. Palokunnan edustajiksi ylimääräinen kokous valitsi H.E. Lönnroo-
sin, Yrjö Korremäen, Toivo Aurin ja Paavo Nikkarin. Rakennustoimikunta piti ensimmäisen 
kokouksensa 10.5.1937, jossa päätettiin pyytää suojeluskunnan esikunta neuvotteluun ta-
lon korjausasiasta ja korjauskustannuksiin osallistumisesta. 

Seurahuoneen yleinen kokous ("neuvottelukokous") pidettiin 16.5.1937 yhdessä palokun-
nan ja nuorisoseuran kanssa. Kokoukseen kutsuttujen suojeluskunnan edustajien, E. Tu-
loisela, K. Pekola ja H. Pitkälä, kanssa sovittiin, että "suojeluskunta taloa eniten käyttävänä 
vastaa hoito- ja korjauskustannuksista puolet ja palokunta ja nuorisoseura toisen puolen". 

Suojeluskunta nimesi rakennustoimikuntaan Toivo Tammisen, Ansio Rinteen ja Mauri La-
non. 



30.5.1937 pidetyssä palokunnan kokouksessa päätettiin yksimielisesti myydä Kosken suo-
jeluskunnalle kolmasosa Kosken nuorisoseuran kanssa yhteisesti omistetusta Seurahuo-
neen kiinteistöstä ja samana päivänä myös nuorisoseura teki päätöksen kiinteistön kol-
masosan myymisestä. Kauppahinta oli 50.000 markkaa. Palokunnan puolesta kauppakir-
jan allekirjoittivat H.E. Lönnroos, Yrjö Korremäki ja Paavo Nikkari. Nuorisoseura valitsi 3-
henkisen toimikunnan sopimaan kaupasta. Siinä olivat Pauli Paasivirta, Väinö Tervala ja 
Väinö Salmenlinna. 

Kaupan perusteluina on pöytäkirjaan merkitty mm., että koska Seurahuoneen rakennusta 
on joka tapauksessa kunnostettava ja se aiheuttaisi kohtuuttoman suuren velanoton, oli 
suojeluskunnan mukaantulo paikallaan kustannuksia jakamaan. 

Jo syyskuussa 1937 nuorisoseuran yleinen kokous teki aloitteen Seurahuoneen muuttami-
sesta osakeyhtiöksi ja päätti liittyä Kosken HI. Seurahuone Osakeyhtiö -nimisen yhtiön pe-
rustajiin. Nuorisoseura päätti luovuttaa Seurahuoneen kiinteimistöstä omistamansa osuu-
den perustettavalle osakeyhtiölle sataa (100) viidensadan (500) markanarvoista osaketta 
vastaan ja merkitsemään lisäksi 150 osaketta. Näin nuorisoseura omistaisi perustettavasta 
osakeyhtiöstä yhteensä 250 osaketta. 

Saman sisältöisen päätöksen Kosken HI. Seurahuone Osakeyhtiön perustajajäseneksi liit-
tymisestä teki palokunta ja päätti 30.1.1939 luovuttaa osuutensa Seurahuoneen kiinteis-
töstä perutettavalle osakeyhtiölle ja saada sen osakkeita 100 kappaletta, nimellisarvo 500 
markkaa ja lisäksi päätettiin merkitä lisäosakkeita 200 kappaletta. Palokunnalla olisi uuden 
osakeyhtiön osakkeita 300 kappaletta. 

Seurahuoneen silloinen kolmas omistaja Kosken Hl. Suojeluskunta on myös tehnyt pää-
töksen liittyä perustettavaan osakeyhtiöön ja päättänyt myydä omistamansa osuuden Seu-
rahuoneesta 50.000 markan hinnalla. (Suojeluskunnan osalta tieto tästä kaupasta ilmenee 
Seurahuone osakeyhtiön lainhuudatusasiakirjoissa 28. päivältä marraskuuta 1944 ole-
vasta kauppakirjajäljennöksestä, joka on päivätty 6.11.1939.). 

Rakennustoimikunnan järjestäytymiskokouksessa 3.1.1938 sen puheenjohtajaksi valittiin 
Ansio Rinne, rahastonhoitajaksi H.E. Lönnroos, taloudenhoitajaksi Julius Rautavirta ja 
pöytäkirjan kirjoittajaksi Väinö Salmenlinna. Sama kokous päätti kutsua seuraavaan ko-
koukseen asiantuntijaksi insinööri Louhion Lahdesta. 

Rakennustoimikunta piti kokouksia tiheässä tahdissa: 

- 11.1.1938 insinööri Louhiolle annettiin tehtäväksi talon korjaus- ja laajennussuunnitelma 
sekä päätettiin, että pidetään urakkahuutokauppa rakennustyöstä 30.5.1938 klo 12. Ura-
kan suorittajalta päätettiin vaatia takuut työn kunnollisuudesta, rakennuksen valmistumi-
sesta lokakuun 1938 loppuun mennessä, etukäteen annetuista varoista ja määrättiin sak-
koa 300 markkaa vuorokaudelta rakennustyön yliajalta. Samassa kokouksessa päätettiin 
hankkia kustannusarviot sähkö-, lämmitys- ja vesijohtotöistä. Rakennustyön valvojaksi 
päätettiin palkata Ville Laine. 

Pidetyssä rakennustyön huutokaupassa tehtiin seuraavat tarjoukset: 

Salminen  350.000 markkaa 

Laine  330.000 ” 

Nisula  200.000 ” 

Vaihevuori  190.000 ” 



Urakkatarjouksia ei kuitenkaan hyväksytty, vaan päätettiin pyytää kirjalliset tarjoukset "seu-
raavaan keskiviikkoon mennessä. 

Tämän kokouksen jälkeen suunnitelmat olivat muuttuneet ja Seurahuoneen rakentamis-
suunnitelmissa lähdettiin aivan uudelta pohjalta. Nuorisoseura ja palokunta aikoivat raken-
taa kokonaan uuden talon, koska entistä kunnostamalla ja laajentamalla ei saataisi tyydyt-
tävää tulosta. Uuden talon pitäisi suunnitelmien mukaan "vastata koko pitäjän tarvetta ja 
huoneiden koko, lukumäärä ja tarkoituksenmukainen sijoitus pitäisi vastata kaikkien vaati-
muksia". 

Epävirallisia keskusteluja oli käyty palokunnan ja nuorisoseuran jäsenten sekä suojelus-
kunnan jäsenten kesken yhteisen uuden Seurahuoneen rakentamisesta. Kaikkia ei ajatus 
yhteisestä rakentamisesta innostanut, vaan sitä vastustettiin. Jossakin vaiheessa suojelus-
kunta käytti suostutteluun sellaista pakotettakin, että jos yhteistä taloa ei rakenneta, niin 
suojeluskunta rakentaa Seurahuonetta vastapäätä Lönnroosin pellolle tien toiselle puolelle 
oman talon. Epävirallisten keskustelujen aikana kallistuttiin vähitellen ajatukseen suojelus-
kunnan mukaantulosta, koska sillä oli varoja käytettävissä rakentamiseen ja yhteisvoimin 
saataisiin isommat ja enemmän kaikkia järjestöjä palvelevat, tarkoituksenmukaiset tilat. 

Marraskuun 16. päivänä 1938 rakennustoimikunta piti "retkeilykokouksen Orimattilassa. 
Saapuvilla olivat Y. Korremäki, P. Paasivirta, E. Seppälä, P. Nikkari, H.E. Lönnroos, M. 
Lano, J. Rautavirta, T. Auri, T. Tamminen, V. Tervala, K. Pekola ja V. Salmenlinna. Retkei-
lyn aikana tutustuttiin Orimattilan Suojeluskuntataloon, jonka oli suunnitellut rakennusmes-
tari Heikki Siikonen Riihimäeltä. Talosta saatiin hyvä käsitys, etenkin huoneiden sijoitus to-
dettiin onnistuneeksi. Paikalla olleet talon esittelijät antoivat hyviä ohjeita siitä, "miten tulee 
rakentaa ja miten ei pidä rakentaa". Samalla matkalla retkeilykokouksen osanottajat kävi-
vät tutustumassa myös Orimattilan paloasemalla ruiskuhuoneeseen ja letkutorniin, koska 
taloon Koskella suunnitelmien mukaan tulee myös paloasema. 

Rakennustoimisto Heikki Siikoselta tilattiin rakennuspiirustukset ja kustannusarvio ja 
12.1.1939 pidetyssä kokouksessa ne hyväksyttiin pienin muutoksin. Rakennustiilien han-
kinta kuului rakennustoimikunnan tehtäviin ja samassa kokouksessa valittiin T. Auri ja A. 
Rinne niiden hankkijoiksi. Tiilet, yhteensä 150 tuhatta kappaletta hankittiin sitten Lappilan 
tiilitehtaalta. 

Tässä vaiheessa Seurahuoneen omistussuhteet päätettiin muuttaa laajemmalle pohjalle 
muuttamalla se osakeyhtiöksi. Osakkeita tarjottiin Lotta-Svärd -järjestölle, Manttaalikun-
nalle, Kosken kunnalle ja Kosken Osuusmeijerille. Osakkeet olivat 500 markan nimellisar-
voisia ja ne ehdotettiin merkittäväksi siten, että suojeluskunnalle tulisi 400 kpl., palokun-
nalle 300 kpl., nuorisoseuralle 250 kpl., Lotille 200 kpl., Kosken Kunnalle 200 kpl., ja Mant-
taalikunnalle 50 kpl. Lisäksi niitä päätettiin myydä yksityisille. Kokous antoi vielä osakeyh-
tiön sääntöjen laatimisen L. Munsterhjelmille ja A. Rinteelle. Seuraavassa kokouksessa sit-
ten hyväksyttiin yhtiöjärjestys ja sille vahvistusta hakemaan valtuutettiin A. Rinne. 

18.3.1939 pidetyn kokouksen asialistalla oli Seurahuoneen rakennuksen urakkasopimuk-
sen hyväksyminen. Urakkatarjouksia olivat lähettäneet 

Vilho Peltonen, Hollola   1.193.000 markkaa 

Koivisto ja Harmos Oy., Tampere  1.023.000  ” 

U. Kainulainen ja E. Espo, Kuusankoski  1.111.000 ” 

V. Niilola ja V. Linden, Voikka     955.000 ” 



K. ja M. Anttila, Pusula      900.000 ” 

Sulo Anijärvi, Hollola      940.000 ” 

J. Laine, Järvelä      840.000 ” 

V. Vaihevuori, Koski Hl.      685.000 ” 

Kokous hyväksyi V. Vaihevuoren tarjouksen ja hänen esittämänsä vakuudet. Urakkasopi-
muksen allekirjoittajiksi valtuutettiin A. Rinne, H.E. Lönnroos ja V. Salmenlinna. 

Uusi rakennus paalutettiin puretun vanhan rakennuksen paikalle ja toukokuussa hyväksyt-
tiin perustuksen kaivu. 

31.5.1939 hyväksyttiin veljekset Helanderin vesi- ja lämpöurakkatarjous pienin muutoksin. 
Tämän urakan loppusumma oli 109.000 markkaa. Seuraavassa kokouksessa päätettiin 
mm. maksaa Onni Tervalalle tiilien ajosta Lappilan tiilitehtaalta rakennuspaikalle 8 penniä 
kappaleelta. 

Rakentaminen oli täydessä vauhdissa kesän ajan, kunnes syksyllä 1939 alkoi maailmalla 
riehuvan sodan vaikutukset tuntua täälläkin. Rahatalous vaikeutui ja sen vuoksi Seurahuo-
neen rakennustöitä supistettiin niin, että lokakuulla viikottain tehtiin töitä vain 2000 markan 
edestä. Silloin pääsiassa kiinnitettiin ovia ja ikkunoita ja hankittu kuiva rakennuspuutavara 
saatettiin suojaan. Marraskuun alussa rakennusmestari Vaihevuorella oli vaikeuksia raken-
nusmateriaalihankintojen osamaksuissa ja rakennustoimikunta sitoutui maksamaan lan-
genneita osamaksuja päättäen vähentää maksetut erät urakkasummasta. Koska urakoit-
sija huolehtii rakennuksen lämmittämisestä, kunnes ovet ja ikkunat ovat paikallaan, päätet-
tiin polttopuiden hankinta-asia ottaa käsiteltäväksi vasta ovien ja ikkunoiden asentamisen 
tapahduttua. 

Marraskuun 30. päivänä 1939 alkaneen talvisodan seurauksena siirtoväkeä alettiin sijoit-
taa kotirintamalle ja myös KoskelIe. 7.12.1939 oli käsiteltävänä siirtoväen majoittaminen 
Seurahuoneen tiloihin, mutta majoitusta ei katsottu voitavan järjestää, koska talon kaikissa 
huoneissa ei ollut permantoa eivätkä kaikki ovetkaan olleet paikoillaan. Talon kunnosta-
mista kuitenkin jatkettiin mahdollisuuksien mukaan ja kokous päätti, että jos sotilasjohto 
niin määrää, luovutetaan talo osittain sotilastarkoituksiin. – Taloon aikaisemmin otettu 
800.000 markan palovakuutus päätettiin korottaa miljoonaan markkaan kolmeksi kuukau-
deksi. 

Tammikuun alussa 1940 oli ilmoitettu, että talo otetaan lähiaikoina sotilaskäyttöön. Sitä 
varten "lattiat on saatava heti kiinni ja tervatuksi". Taloon on saatava myös keskuslämmi-
tyksen hoitaja. 

Helmikuun alussa 1940 päätettiin keittiöön teettää "kunnollinen hella, koska vanha ei ole 
osoittautunut kunnolliseksi. Hellaan tulee asennettavaksi lämminvesiputket sekä hyvä uuni 
ja vesisäiliö, hella ympäröidään sinistetyllä peltillä". Asia annettiin paikallispäällikkö Seppä-
län huoleksi ja hänet velvoitettiin ottamaan huomioon Lottien toivomukset. Hellan on oltava 
riittävän iso ja käytännöllinen. Taloon päätettiin hankkia tilaisuuden tullen Lottien toivomuk-
sen mukainen uusi sähköhella. ”Hellassa on oltava isohalkaisijainen keitinlevy". – Poltto-
puut päätettiin hankkia 13.2.1940 pidettävillä talkoilla Oy Seurahuoneen nimissä. 

7.3.1940 keskusteltiin Seurahuone Osakeyhtiön perustamisasiasta. Perustava kokous 
päätettiin pitää 15.3.40. – Rakennustoimikunta totesi myös, että sotilaat ovat suksia ampu-
maradalle viedessään rikkoneet lasiruutuja ja vahingoittaneet sähköjohtoja. Sukset mää-
rättiin varastoitaviksi Lottien kenttäkeittiövarastoon. 



Seurahuone Osakeyhtiön perustava kokous pidettiin 15.3.1940. Sitä ennen jo edellisenä 
vuotena olivat Kosken Vapaaehtoinen Palokunta, Hämeen Kosken nuorisoseura ja Kos-
ken suojeluskunta päättäneet perustaa Kosken Hl. Seurahuone Osakeyhtiö-nimisen osa-
keyhtiön ja merkinneet osakkeita seuraavasti: 

Kosken Hl. suojeluskunta  400 kpl 

Kosken Vapaaehtoinen Palokunta  300  ” 

Hämeen Kosken Nuorisoseura  250  ”  

yhteensä 950 kpl. 

Osakkeita oli kaikkiaan 1700 á 500 markkaa ja loput osakkeet eli 750 osaketta oli päätetty 
jättää muiden myöhemmin merkittäviksi. 

Yhtiösopimuksen allekirjoittajina olivat: 

- suojeluskunnasta Mauri Lano, Ansio Rinne, L. Munsterhjelm ja Toivo Tamminen, 
- palokunnasta H.E. Lönnroos, Yrjö Korremäki, ·Paavo Nikkari ja Toivo Auri, 
- nuorisoseurasta Pauli Paasivirta, Eino Vilén, Väinö Tervala ja Väinö Salmenlinna. 

Seurahuone Osakeyhtiön perustavassa kokouksessa oli osakkeiden merkitsijöiden edus-
tajina suojeluskunnan, palokunnan, nuorisoseuran, Lottien, Kosken kunnan, Manttaalikun-
nan ja Kosken Osuusliikkeen edustajat. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita: 

- Kauppa- ja teollisuusministeriö oli hyväksynyt osakeyhtiön säännöt ja koska osake-
pääoma, 850.000 markkaa, oli täysin merkitty ja lain määräämä viides osa siitä 
maksettu, päätettiin aloittaa yhtiön toiminta, 

- suojeluskunnan, palokunnan ja nuorisoseuran omistaman kiinteistön luovutus osa-
keyhtiölle 150.000 markan hinnasta hyväksyttiin,  

- valittiin osakeyhtiön johtokuntaan Ansio Rinne, H.E. Lönnroos , Aili Rinne, L. Muns-
terhjelm ja Yrjö Korremäki sekä varajäseniksi Toivo Tamminen, Toivo Auri ja Väinö 
Salmenlinna,  

- tilintarkastajiksi valittiin M. Lano, L. Janka sekä varalle V. Lammasmäki ja Laina 
Korhonen, 

- johtokunta vaItuutettiin ottamaan ja kiinnittämään 300000 markan laina ja  
- koska uusi talo ei ole vielä valmis, todettiin, että rakennustoimikunta on tilivelvolli-

nen johtokunnalle, kunnes rakennus on otettu vastaan. 

Osakkeet jakautuivat 15.3.1940 seuraavasti: 

Kosken Hl. suojeluskunta   635 kpl . 

Kosken Vapaaehtoinen Palokunta ry.  300  ” 

Hämeen Kosken Nuorisoseura ry.   250  ” 

Lotta-Svärd Kosken paikallisosasto   150  ” 

Kosken Hl. kunta    150  ” 

Kosken Hl. Osuusmeijeri   150  ” 

Kosken Hl. Manttaalikunta     60  " 

Kosken Hl. Osuusliike       5  ” 

yhteensä     1.700 kpl. 



Seuraavat yhtiökokoukset pidettiin yhtiöjärjestyksen mukaan lähes säännöllisesti lukuunot-
tamatta vuosia 1940-1942, jolta ajalta ei ole yhtiökokousten pöytäkirjoja. 

Seurahuone Osakeyhtiön johtokunta sensijaan piti vuosittain useita kokouksia, joissa pää-
asiassa päätettiin Seurahuoneen kalusteiden, valaisimien, elokuvakoneen, polttopuiden, 
kulissien ym. hankinnoista, talon vuokrista jne. 

28.8.1940 valittiin Seurahuoneen vahtimestariksi Arvo Laine . 

8.4.1941 hyväksyttiin yhden osakkeen siirtäminen nuorisoseuralta Hollolan-Kosken Hevos-
ystäväinseuralle.  

Seurahuoneen rakennus valmistui talvisodan takia alkujaan aiottua paljon myöhemmin ja 
siksi Seurahuoneen vihkimisjuhla pidettiin vasta 22.6.1941. 

Pian vihkimisjuhlan jälkeen alkoi jatkosota ja Seurahuone joutui taas sotilaskäyttöön, kun 
sinne sijoitettiin ilmavartioasema miehistöineen. Valtiolta päätettiin pyytää vuokraa 3.000 
markkaa kuukaudessa 18.6.1941 alkaen. 

Samoihin aikoihin pidetyssä kokouksessa palkattiin Martti SalmenIinna hoitamaan Seura-
huoneen lämmitys-, vesi- ja sähkölaitteita siksi kunnes "vakituinen vahtimestari tulee ko-
tiin". 

Talon ylläpitokustannuksia varten jouduttiin 29.4.1942 pidetyn kokouksen päätöksen mu-
kaan ottamaan kiinnelainaa 400.000 markkaa, sillä talon vuokraustulot eivät riittäneet ku-
luihin. 

Vuokralaisina olivat mm. Kansanhuolto, jolle vuokrattiin "sali" 500 markan kuukausivuok-
raa vastaan ja Itä-Hämeen Kotiteollisuusyhdistys, joka sai Kotiteollisuuskoulua varten käyt-
töönsä pirtin ja ravintolasalin. Vuokraa perittiin 1.000 markkaa kuukaudessa. 

31.1.1943 päätettiin myydä elokuvakoneet suojeluskunnalle, koska "maaseudulla nykyai-
kana vain suojeluskunta saa omistaa elokuvakoneita". 

Lopullinen laskelma rakennusmestari V. Vaihevuoren saatavista Seurahuoneen rakenta-
misesta tehtiin maaliskuussa 1943. 

Saatavia oli kaikkiaan   735.256:90, 

josta oli maksettu   732.213:90 

Vaihevuoren saatava    12.043:00 

päätettiin maksaa. 

Samassa yhteydessä Kosken Hl. Osuuskassalta päätettiin ottaa 100.000 markan laina 
"velkojen vakauttamiseksi". Johtokunnan jäsenet Ansio ja Aili Rinne, L. Munsterhjelm, T. 
Tamminen, H.E. Lönnroos, V. Salmenlinna ja Y. Korremäki lupautuivat takaajiksi. 

Vuoden 1944 alusta alkaen korotettuja vuokrarahoja kannettiin seuraavasti: 

- sotilaiden majoitus   5.000 markkaa/kk . 
- Kansanhuoltolautakunta   1.000    " 
- lääkärin vastaanotto      250    " 
- suojeluskunta kansliasta ja varasto- 

huoneesta yhteensä     500    " 
- juhlasalista teatteri-illasta      600 markkaa 



- poikien leiripäivistä    850 markkaa 

Vahtimestarin palkkaa päätettiin tästä lähtien maksaa 1100 markkaa kuukaudessa. 

24.6.1944 tehdyn päätöksen mukaan otettiin vekselilainaa 50.000 markkaa. 

6.11.1944 pidetyn varsinaisen Seurahuone Osakeyhtiön syyskokouksen käsiteltävänä oli 
5.11.1944 tehty luovutuskirja, jolla Kosken Hl. suojeluskunta luovuttaa Kosken HI. Seura-
huone Osakeyhtiölle 500 markan nimellisarvoiset osakkeet numero 1 - 635 sekä kaiken 
muun suojeluskunnalle kuuluvan omaisuuden omaisuusluettelon mukaan. Kosken Hl. Seu-
rahuone sitoutuu puolestaan vastaamaan suojeluskunnan 150.000 markan velasta Tuulok-
sen Säästöpankille ja 22.600 markan velasta Kosken Kansallis-Osake Pankille. Kosken Hl. 
suojeluskunnan omistaman elokuvakoneen laitteineen ja kalustoineen suojeluskunta luo-
vuttaa Seurahuone Oy:lIe, jolla kuitataan suojeluskunnan 125.000 markan velka Seura-
huone Oy:lle. 

Luovutuskirjan olivat allekirjoittaneet M. Lano, L. Munsterhjelm, T. Tamminen ja A. Rinne. 

Seurahuoneelta oli aikaisemmin syksyllä 1944 vuokrattu suojeluskunnan käytöstä vapau-
tuneita tiloja tehtailija Hugo Silvoselle kutomoa varten ja kokouksessa 19.2.1945 päätettiin 
vuokrata lisätilaa kaksi varastohuonetta, joista toiseen vuokraaja saa laittaa oven omalla 
kustannuksellaan. Vuokraa päätettiin kantaa lisää 1.200 markkaa kuukaudessa eli 2.200 
markkaa. Sähkön Silvonen maksaa itse. 

Samassa kokouksessa päätettiin ottaa 2 kk:n vekselillä lainaa lisää 30.000 markkaa sekä 
päätettiin rakentaa "hevospuomi työväentalon rajalle". 

13.4.1945 myönnettiin kiinnitys Seurala-nimiseen tilaan RN:o 4:21 velkakirjanhaltijalle 
10.4.1945 päivätyn 400.000 markan velkakirjan 8 prosentin vuotuisine korkoineen suoritta-
misesta. Samoin valtuutettiin H.E. Lönnroos nostamaan Tuuloksen Säästöpankin myön-
tämä laina 150.000 markkaa. 

16.4. Kosken Suomi-Neuvostoliitto-seuralle annettiin lupa pitää johtokunnan kokouksia il-
man vuokraa Seurahuoneessa vuoden 1945 ajaksi. 

- päätettiin ottaa talousvirtaoikeus käyttöön sekä pyytää Kymenlaakson sähköyhti-
öltä, että talousvirtajohto jatkettaisiin vahtimestarin huoneiden, naistenhuoneen ja 
kansanhuollon kautta lääkärin vastaanottohuoneisiin 

- Kutomakoululle vuokrataan ensi talveksi majoitushuone ja ravintolahuone 2.000 
markan kuukausivuokrasta. Kangaspuut saa varastoida Seurahuoneelle kesän 
1945 yli samaan vuokraan 

- päätettiin ottaa kiinnelainaa Kosken Hl. Säästöpankilta 650.000 markkaa, josta 
maksetaan aikaisemmin Säästöpankilta otettu 125.000 markan laina. 

Rahanarvon jatkuvan huonontumisen vuoksi vuokria korotettiin taas vuoden 1946 alussa 
ja otettiin lisää kiinnelainaa 100.000 markkaa Kosken Hl. Säästöpankista. 

Vahtimestari Arvo Laineelle myönnettiin pyytämänsä ero ja helmikuun alusta alkaen Seu-
rahuoneen uudeksi vahtimestariksi valittiin Kauko Okkolin seuraavin palkkaeduin: 

- elokuvateatterin vahtimestarin toimi 964 markkaa kuukausi 
- filmien kuljetus ja mainokset 86 ”               ” 
- talon vahtimestarin toimi  2.500 ”               ” 

eli yhteensä 3.550 markkaa kuukausi, lisäksi vapaa asunto valoineen ja lämpöi-
neen. 



Vuokratulot eivät seuraavinakaan vuosina riittäneet talon ylläpitokustannuksiin huolimatta 
vuosittain suoritetuista korotuksista. Kiinnelainaa jouduttiin myös ottamaan lisää 375.000 
markkaa Kosken Hl. Säästöpankista. 

21.10.1949 johtokunta päätti ehdottaa yhtiökokoukselle osakepääoman korottamista 
1.700.000 markkaan. Samana päivänä yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen. 

Palokunta merkitsi 400 lisäosaketta ja osti Lahden seudun Osuusmeijeriltä 350 Seura-
huone Oy:n osakkeita. Osakkeiden nimellisarvo oli edelleen 500 markkaa. 

Vuosien 1951 ja 1952 aikana kokouksien keskeisenä asiana olivat elokuvatoiminnan asiat 
henkilöstön palkkauksen ja kannattavuuden näkökulmasta. Elokuvatoiminta oli aika-ajoin 
hyvinkin vilkasta ja kannattavaa muodostaen tuolloin Seurahuoneen parhaan tulolähteen. 
Koneenkäyttäjänä toimi aluksi yksinään Väinö Salmenlinna ja Eino Kaivola koulutettiin 
toiseksi koneenkäyttäjäksi. 

Heinäkuussa 1951 päätettiin suostua Suomen Punaisen Ristin Kosken osaston pyyntöön 
saada vuokrata Seuralan tontilta kioskia varten maa-alue kirkon puoleisesta kulmasta. 
Vuosivuokraksi päätettiin 2.000 markkaa. 

7.1.1952 johtokunnan kokouksen käsiteltävänä oli Suojeluskuntajärjestön lakkauttamispe-
sän kirjelmä, jossa selvittelypesä ilmoittaa, että Kosken HI. Seurahuone Oy. on saanut 
Kosken suojeluskunnalta omaisuutta enemmän kuin vastineeksi suoritetut suojeluskunnan 
velat olivat olleet, joten selvityspesä katsoi Seurahuone Oy:n saaneen omaisuutta lahjoi-
tuksena, johon suojeluskunnalla ei ollut oikeutta. Seurahuone Oy:lle luovutetun omaisuu-
den arvo oli kirjanpidon mukaan 456.650 markkaa ja vastattavaksi otettu velka oli 172,600 
markkaa. Selvittelypesä tiedustelee, onko yhtiö valmis lunastamaan saamansa omaisuu-
den käyvästä arvosta. Kielteisessä tapauksessa on selvittelypesä pakotettu ryhtymään toi-
menpiteisiin omaisuuden palauttamiseksi selvittelypesälle. Kirjelmän olivat allekirjoittaneet 
everstiluutnantti Kalle Lehmus ja majuri Jussi Nurmi. - Johtokunta päätti lähettää selvittely-
pesään Yrjö Korremäen, Hugo Silvosen ja Aili Rinteen asiaa selvittelemään. 

26.1.1952 päivätyllä kirjelmällä Suojeluskuntajärjestön lakkautuspesä ilmoitti, että saa-
mansa lisäselvityksen perusteella se muuttaa aikaisempaa päätöstään siten, että kyseisen 
omaisuuden takaisinperimiseen ei ole aihetta ja 30.4.1953 tehdyllä valtioneuvoston pää-
töksellä vahvistettiin lopullisesti Kosken HI. suojeluskunnan lopettamisen yhteydessä ta-
pahtunut omaisuuden luovutus Kosken Hl. Seurahuone Osakeyhtiölle. 

Seurahuoneelle valmistettiin 1954 vahtimestarin ohjesääntö ja sen mukaan järjestettiin 
Kauko Okkolinin vahtimestarintoimi sivutoimiseksi. 

Palkkaukseksi annettiin vapaa asunto valoineen ja lämpöineen sekä vaatesäiliön ja ravin-
tolan pito-oikeus. 

28.10.1954 vuokrattiin Kosken vuokra-autoilijoille maa-alue vuokra-autojen pysäköintiä 
varten 6.000 markan vuosivuokraa vastaan. 

Suutari Paavo Hämäläinen oli rakentamassa taloa Seurahuone Oy:n kaivoalueelle ja oli 
ehdottanut, että kaivo tulisi yhteiseksi. Johtokunta suostui ehdotukseen. 

6.9.1955 päätettiin hankkia saliin sellaiset ikkunaverhot, että niitä voidaan käyttää pimen-
nysverhoina sekä päätettiin hankkia 250 kappaletta tarjottuja elokuvatuoleja 500 markan 
kappalehinnalla -"Talon eteisessä oleva reklaamipeili päätettiin pitää entisin ehdoin. 



11.11.1956 Kosken Hl. Manttaalikunta lahjoitti nuorisoseuralle entisen viljamakasiinin Koti-
seutumuseoksi. Museotoimikuntaan nimettiin Hugo Silvonen, Pauli Paasivirta, Niilo Nik-
kari, Vieno Leivo, Kerttu Kaivola ja Väinö Salmenlinna, sekä myöhemmin vielä Alpo Lam-
pola. – ”Viljamagasiinin" yläkertaan päätettiin hankkia mallinuket ja niille kaapit, että vanhat 
puvut olisivat aidompia verrattuna siihen, että ne "roikkuvat vaatepuissa". 

14.3.1958 käsitetiin yhtiöjärjestyksen pykälien 1, 2 ja 12 muutosehdotusta. 

1. §:n muutosehdotuksen mukaan Seurahuone Osakeyhtiön nimi muutetaan Kosken Hl. 
Seurala Osakeyhtiöksi. 

2. §:n muutosehdotuksen mukaan yhtiön tarkoituksena on ylläpitää omistamallaan tontilla 
sijaitsevaa kiinteistöä ja vuokrata sitä paikkakunnan sivistys-, urheilu- ym. hyviin harrastuk-
siin ja antaa elokuvanäytäntöjä. 

12. §:stä poistetaan maininta osingon jaosta. Sensijaan pykälä kuuluu: "vahvistetaan tilin-
päätös ja päätetään vuosivoiton käyttämisestä". 

Lokakuussa 1959 valittiin pitkäaikaisen ja nyt eronneen taloudenhoitajan ja kirjanpitäjän 
Väinö Salmenlinnan tilalle 1.10.1959 alkaen Pentti Auri. Myös vahvistettiin osakekauppa, 
jolla palokunta oli ostanut Lahden Seudun Meijeriosuuskunnalta 350 kappaletta Seurala 
Oy:n osakkeita. - Seuralaan päätettiin ostaa uusi valtakunnan lippu. 

Kosken Hl. Osuusliikkeen omistamat Seurala Oy:n 50 osaketta ostivat Kosken Maatalous-
naiset ja kauppa vahvistettiin 12.9.1960. Samassa kokouksessa annettiin maalari Usko 
Nymanin suoritettavaksi Seuralan kaikkien ikkunoiden ja ovien maalaustyö ja päätettiin uu-
sia kaikki mädäntyneet tai muuten turmeltuneet ikkunapokat. 

Veroviranomaiset olivat alkaneet pitää Seurala Oy:tä liikeyrityksenä meijerin ja osuusliik-
keen ollessa osakkeenomistajina. Kun ne olivat myyneet osakkeensa aatteellisille yhdis-
tyksille, veroviranomaiset eivät enää pitäneet Seurala Oy:tä liikeyrityksenä ja verotuksesta 
luovuttiin, koska aatteelliset yhdistykset olivat verovapaita. Niinpä 4.11.1960 ilmoitettiin ko-
koukselle, että valtionverolautakunta on anomuksesta vapauttanut Seurala Oy:n veron-
maksusta. Jo maksettu tulo- ja omaisuusveron ennakko vuodelta1959 tullaan palautta-
maan. Kokous päätti anoa vapautusta myös vuoden 1959 kunnallisverotuksesta ja maksu-
jen palautusta.  

Seuralan vanha flyygeli oli käynyt huonokuntoiseksi ja se päätettiin myydä, kun tehtyjen 
päätösten mukaan Seuralaan oli hankittu Scholze-merkkinen piano 280.000 markalla. Sitä 
varten otettiin kiinnelainaa 150.000 markkaa. 

Keväällä 1964 tehtiin urakkasopimus Seuralan lattian uusimisesta parkettilattiaksi. Urakan 
suorittaa Parkettilattiat Oy. Helsingistä 5.060 markan hinnalla ja Seuralan liimoilla. Lat-
tiaurakan rahoittamista varten otettiin Kosken Hl. Säästöpankista 5.500 markan laina. 

Marraskuussa sitten yleinen kokous hyväksyi vuoden aikana tehdyt uudistus- ja kunnos-
tustyöt: 

- juhlasalin lattia tehtiin parketista, ja eteisen lattia päällystettiin vinyylilaatoilla. Ura-
kasta antoi tekijä vuoden takuun ja sen hinta oli 5.235 markkaa  

- keskuslämmitys oli muutettu öljylämmitteiseksi Pauli ja Seppo Laineen urakoimana 
2.300 markan summalla. 

28.4.1965 päätettiin vuokrata Hugo Silvonen Oy:lle Seuralasta tehdas- ja varastotilaa 400 
m2 viideksi vuodeksi 600 markan kuukausivuokralla. 



Syyskuun 1972 kokouksen käsiteltävänä oli mm. Kosken kunnan tarjous liittymisestä kun-
nan vesi- ja viemäriverkostoon, mutta tarjousta pidettiin kohtuuttoman kalliina ja päätettiin 
siitä syystä, pyytää uusi tarjous kunnalta. Kun uusi tarjous oli saatu, liitettiin Seurala kun-
nan vesi- ja viemäriverkostoon. Johtokunnalle annettiin valtuudet ottaa sitä varten lainaa 
5.000 markkaa. Samalla johtokunta velvoitettiin hakemaan 20.000 markan kiinnitys vuo-
den 1973 alussa Seurala Oy:lle lainojen vakuudeksi sekä muuttamaan takuulainat kiinne-
lainoiksi. 

Tulojen hankkimiseksi Seuralalle, vuokrattiin tanssi-illat Suomen Orkesteripalvelulle 120 
markkaa ilta. 

Vuoden 1973 heinäkuun kokouksessa oli käsiteltävänä Seuralan kannalta huono uutinen, 
kun kokoukselle ilmoitettiin, että Silvosen kutomo Oy. muuttaa pois Seuralan tiloista ke-
vään 1974 kuluessa. Vapautuvien tilojen käytöstä pyydetään osakkailta esityksiä sekä 
myös siitä, miten Seuralan talous vastaisuudessa rahoitetaan.  

Kokouksissa 11.10.1973, 3.1.1974, 1.2.1974, 14.3.1974, 4.4.1974, 18.4.1974, 7.5.1974 ja 
30.7.1974 keskusteltiin Seuralan vuokraamisesta kunnalle. Useiden keskustelijain huolena 
oli, miten eri järjestöjen talon käyttömahdollisuudet voidaan turvata ja taata. Erityisenä 
huolena oli, miten kyetään hoitamaan talon kunnossapito ja velkojen maksaminen. Kosken 
kunnan kanssa neuvoteltiin monta kertaa vuokraehdoista ja omistajain oikeuksista. Neu-
vottelemista oli paljon ja joskus mielipiteet olivat kärjistyneet aina lukkiutumiseen asti. Seu-
ralan talous oli kuitenkin Silvosen kutomon lähdettyä niin huono, että oli pakko tehdä rat-
kaisu ja osakkaat olivat lopuksi yksimielisiä, että kunnalle talon vuokraaminen oli varminta, 
kunhan vain osakkaiden edut voidaan saada turvatuiksi. Vuokrasopimukseen haluttiin 
saada niin selkeä sisältö, ettei myöhemmin tulisi tulkinnallisia erimielisyyksiä. 

Seuralan taloudellisen aseman huonous johtui myös kustannusten noususta, etenkin polt-
toöljyn kallistumisesta. 

Kunnan kanssa vuokrasopimuksesta neuvottelemaan valtuutettiin Seurala Oy:n johto-
kunta: Eero Hietamaa, Antti Maula, Pauli Paasivirta, Eila Pitkälä ja Aili Bister sekä Matti 
Kähäri ja Pentti Auri. 

Kosken Hl. kunnanvaltuuston kokouksen 28.5.1974 pöytäkirjan 45 § koski Seuralan vuok-
raamista kunnalle: 

”Kosken Hl. kunnan ja Seurala Oy:n edustajien välisessä neuvottelutilaisuudessa 
25.4.1974 on laadittu esitys Seurala RN:o 421 nimistä tilaa koskevaksi vuokrasopi-
mukseksi. 

Seurala Oy:n 7.5.1974 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirjapykälän 7 mukaan 
yhtiökokous on päättänyt yksimielisesti hyväksyä 25.4.1974 laaditun vuokrasopimusesityk-
sen. 

Kunnanhallitus esitti kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättäisi hyväksyä Seurala Osake-
yhtiön ja Kosken Hl kunnan välisen Seuralaa koskevan vuokrasopimusehdotuksen. 

Kunnanvaltuusto yksimielisesti päätti hyväksyä pöytäkirjan liitteenä olevan Kosken Hl kun-
nanhallituksen tekemän esityksen.” 

Vuoden 1974 keväällä Seurala Oy:llä oli velkoja noin 10.700 markkaa ja pankin kanssa 
tehdyn sopimuksen mukaan siitä maksetaan korot ja lyhennykset vuosittain. Kun vuoden 
1974 lopussa oli velkaa lyhennettävä korkoineen 1.672,94 markkaa eikä rahaa Seuralan 
tilillä ollut kuin 737,89 markkaa, päätti yhtiökokous velvoittaa osakkaat osallistumaan velan 



lyhennykseen maksamalla markan osaketta kohden Säästöpankkiin Seuralan tilille. Sa-
moin meneteltiin seuraavana vuotena ja vuonna 1977 perittiin osakkailta kaksi markkaa 
osaketta kohden. 

Seuralan vuokrasopimuksen tarkistamisesta neuvoteltiin kunnan kanssa 1977. Seuralan 
puolesta sopimusneuvottelijoiksi valittiin Asko Knaapi, Matti Kähäri, Helvi Nisula, Pauli 
Paasivirta ja Juhani Suo, joka toimi neuvottelukunnan puheen johtajana. 

Neuvotteluja käytiin kunnan kanssa sitkeästi. Osa kunnan luottamusmiehistä oli sillä kan-
nalla, että kysymykseen tulee vain Seuralan osto kunnalle, mutta Seuralan osakkaat olivat 
ehdottomasti myyntiä vastaan. Toisena vaihtoehtona kunta esitti 25 vuoden vuokrasopi-
musta, joka sitten 6.10.1977 pidetyssä Seuralan syyskokouksessa yksimielisesti hyväksyt-
tiin. 

Kosken Hl kunnanvaltuusto käsitteli vuokrasopimuksen tarkistamisasiaa 10.10.1977. Val-
tuuston kokouksen pöytäkirjan pykälä 113 kuului: 

Kunta on 1.7.1974 päivätyllä vuokrasopimuksella vuokrannut Seurala Osakeyhtiöltä Seu-
ralan tilan RN:o 4:21 rakennuksineen ja irtaimistoineen. Sopimus on tehty jatkumaan tois-
taiseksi yhden vuoden irtisanomisajalla. Molempien osapuolten taholla on nähty tarvetta 
sopimuksen tarkistamiseen. Lähtökohtana on pidetty sitä, että rakennuksessa tulisi suorit-
taa peruskorjaustöitä ajanmukaisen tilankäytön saavuttamiseksi. Kunnanhallitus ja Seurala 
Oy:n edustajat ovat kuluneen kevään j a kesän aikana käyneet neuvotteluja Seuralan 
vuokrasopimuksen uusimiseksi. 23.8.1977 käydyssä neuvottelussa on päästy yksimieli-
syyteen ehdotuksesta Seuralan uudeksi vuokrasopimukseksi. 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättäisi hyväksyä vuokrasopi-
muksen, jolla kunta vuokraa Seuralan tilan rakennuksineen ja irtaimistoineen 25 vuoden 
ajaksi 1.1.1978 lukien. 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen tekemän esityksen. 

V u o k r a s o p i m u s  

Kosken HI kunnasta oleva Seurala Osakeyhtiö vuokraa täten nuoriso-, urheilu-, vapaa-
ajan harrastus-, kokoontumis-, toimisto- ja palotoimen tiloina käytettäväksi Kosken HI kun-
nan Kosken kylässä Kosken kirkonkylän rakennuskaava-alueella sijaitsevan Seurala RN:o 
4:21 nimisen tilan Seurala-nimisine rakennuksineen ja rakennuksessa olevine irtaimistoi-
neen Kosken HI kunnalle 25 vuoden ajaksi tammikuun 1 päivästä 1978 lukien seuraavin 
ehdoin: 

1 §  Vuotuinen vuokramaksu, joka on maksettava vuosittain kesäkuun kuluessa Seu-
rala Osakeyhtiön tilille sen määräämään rahalaitokseen, on tuhat (1.000) markkaa. 
Vuokramaksu sidotaan elinkustannusindeksiin (v. 1951=100) siten, että perus-
vuokrana on edellä 1 momentissa mainittu vuokramaksu ja perusindeksilukuna vii-
meksi ennen tämän vuokrasopimuksen tekopäivää julkaistu indeksipisteluku eli 
520.  
Vuokramaksu tarkistetaan vuosittain edellisen kalenterivuoden indeksipisteluvun 
(vertausluku)·mukaisesti siten, että perusvuokramaksua. korotetaan tai alennetaan 
samassa suhteessa kuin vertausluku on. perusindeksilukua täysin kymmenin pis-
tein suurempi tai pienempi. 

Viitenä ensimmäisenä vuotena otetaan indeksin muutoksesta huomioon vain enin-
tään puolet.  



Jollei vuokramaksua määräaikana suoriteta, vuokramies on velvollinen maksa-
maan erääntyneille erille viivästysajalta12 %:n vuotuisen viivästyskoron. 

2§  Seuralan tilalla sijaitsevat taksiasema ja SPR:n kioski eivät kuulu tämän vuokraso-
pimuksen piiriin. 

3 §  Kunta vuokramiehenä sitoutuu vuokrakauden aikana huolehtimaan ja vastaamaan 
Seuralan kaikista muista menoista, paitsi tämän sopimuksen 4 §:ssä mainituista 
menoista. 

4 §  Seurala Osakeyhtiö vastaa vuokrasopimuksen voimaantulopäivään mennessä 
tehdyistä Seuralaan liittyvistä veloista. 

5 §  Seuralasta saatavat tulot saa kunta. 

6 §  Kunta laatii peruskorjaussuunnitelman talon kokonaisvaltaiseksi kunnostamiseksi. 
Lisäksi laaditaan sopimusosapuolten kesken yhteistoiminnassa luettelo kunnos-
tuskohteiden ja – toimenpiteiden kiireellisyydestä. 

 Kunta peruskunnostaa Seuralan taloa tarpeen mukaan mahdollisimman tehok-
kaan ja ajanmukaisen tilankäytön saavuttamiseksi.  

Kunta sitoutuu pitämään rakennuksen irtaimistoineen vuosikorjauksin ja uushan-
kinnoin hyvässä kunnossa.  

7 § Kunnalla on oikeus Seurala Osakeyhtiötä kuulematta päättää vuokrakauden ai-
kana rakennuksen huonetilojen käytöstä ja on kunnalla myös vuokranantajaa kuu-
lematta oikeus vuokrata Seuralan huonetiloja edelleen kolmansille henkilöille. 

8 §  Seurala Osakeyhtiön omistajaseurat ovat oikeutettuja käyttämään talosta osoitet-
tavia kokoustiloja korvauksetta sääntömääräisten, hallintoonsa liittyvien kokousten 
pitämiseen.  

 Edellä 1 momentissa tarkoitetuista kokouksista on vähintään kaksi viikkoa aikai-
semmin ilmoitettava Seuralan hoitokunnalle. 

9 §  Seuralan juhlasali, ravintola ja niihin liittyvät tilat on kunnan pidettävä Kosken Hl 
kunnan asukkaiden sekä kunnassa toimivien yhdistysten ja yhteisöjen vapaasti ja 
tasapuolisesti vuokrattavana näiden, järjestämiä tilaisuuksia varten, mikäli määrät-
tyjä ajankohtia koskevat pitempiaikaiset vuokrasopimukset eivät aseta sille estettä. 

10 § Vuokrasopimus voidaan irtisanoa yhden vuoden irtisanomisajalla, jolloin irtisano-
minen on kuitenkin molempien osapuolten hyväksyttävä ollakseen pätevä. 

11 §  Kosken HI kunnanvaltuusto valitsee vuokrakauden aikana toimikaudekseen Seu-
ralan hoitokunnan. Hoitokunta ja sen valitsema taloudenhoitaja huolehtivat vuokra-
kauden aikana Seuralan hoidosta tämän sopimuksen määräyksiä noudattaen ja 
hoitokunta toimii samalla yhdyselimenä kunnan ja Seurala Osakeyhtiön välillä. 

12 § Seuralassa pidetään vuosittain tai tarpeen vaatiessa katselmus, jossa todetaan, 
onko rakennus vuokrasopimuksen edellyttämässä kunnossa ja onko sopimuksen 
määräyksiä noudatettu muutoinkin. Seurala Osakeyhtiön puolesta katselmukseen 
osallistuu johtokunta ja kunnan puolesta Seuralan hoitokunta. 

13 §  Tämä sopimus tulee Seurala Osakeyhtiötä sitovaksi heti, kun yhtiökokous on sen 
lainvoimaisella päätöksellä hyväksynyt.  



Kosken Hl kuntaa sitovaksi tämä sopimus tulee heti, kun kunnanvaltuusto on sopi-
muksen lainvoimaisella päätöksellä hyväksynyt. 

Tätä vuokrasopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, toinen Seurala Osa-
keyhtiölle ja toinen Kosken Hl kunnalle. 
 
Koskella Hl lokakuun 21 päivänä 1977 
 
Vuokranantaja:  SEURALA OSAKEYHTIÖ 

Eero Hietamaa  Matti Kähäri 
 
Vuokramies:  KOSKEN HL KUNTA 
 
Leimasimella: KOSKEN HL KUNNANHALLITUS 
 
Kunnanhallitus Kari Mustonen Antti Harajärvi 
Koski Hl kunnanjohtaja kunnansihteeri 

 
Todistavat: Eine Mäki-Rekola Eila Inkiläinen 
 

Tämän vuokrasopimuksen myötä muuttuu Seurala Oy:n toiminta entiseen verrattuna niin 
paljon, että Seurala Oy:n johtokunnan mielipiteen mukaan voi täydellä syyllä katsoa uuden 
vaiheen alkaneen Seuralan historiassa ja tähän on sopivaa rajata sen historiikki nyt päätty-
väksi. 
 
 
Luettelo Kosken Seurala Oy: n osakkaista ja niiden omistamista osakemääristä: 

Kosken Hl vapaaehtoinen palokunta 1006 osaketta 

Kosken Hl kunta 450     ” 

Kosken Hl Manttaalikuntasäätiö 160     ” 

Hämeen Kosken Nuorisoseura 265     ” 

Kosken Hl Maatalousnaiset 484     ” 

Kosken Hl Maamiesseura 150     ” 

Kosken Kuohu 100     ” 

Kosken Hl Marttayhdistys 100     ” 

Maataloustuottajain Kosken HI yhdistys  50     ” 

Mitätöityjä Kosken Seurala Oy:n hallussa 635     ” 

 Yhteensä  3400 osaketta 


