
Kosken Kohinat
Julkinen tiedote

€/kpl

Lue myös: www.koskenkohinat.fi

Tämän julkaisun kustannuksissa Koski-seuraa ja Kosken VPK:ta ovat avustaneet:

Janne 040-5926850   -   Miikka 050-3229607
www.koskenprorakennus.fi  

koskenprorakennus@gmail.com

Teemme työmme aina 
asiakasta kuunnellen ja kunnioittaen, 

sekä laadusta tinkimättä

Alle kouluikäisten muskarit 
alkavat elo-syyskuun vaihteessa Hämeenkosken koululla 
tiistai-iltaisin. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset suoraan ohjaajalle: 
musiikkipedagogi Johanna Rantanen 
puh. 044 5396893, rantanenjossu@gmail.com 
Vinkkaa muskarista myös kaverille!

Kukkasidontaa, ompelua 
ja musiikkia tilauksesta!

044-2413542   heli@kukkahelia.fi
Keskustie 29, Hämeenkoski

www.kukkahelia.fi
 

PERJANTAI 19.7.
18.00 Letkusähly Seuralan pihalla / Kosken Dynamo ilm. 17.30
20.00 Letkupubissa: Musiikkimies Velleri
22.00-1.00 The Moments

Illan aluelippu 10 €

LAUANTAI 20.7.
9.00-15.00 Markkinat

Lähituotetori
Loimulohta 
Lastenpisteellä taikuri Niko
Turvallisuusviestintää

11.00 Sormikoukun MM-kilpailu
15.00 Sormikoukun finaali
17.00 Possua VPK:n tapaan / Musiikkimies Velleri viihdyttää
19.00 Hämeen- Kosken Nuorisoseuran näytelmä,

Artturi Järviluoman  ”Pohjalaisia”, sovittanut ja ohjannut
Anna Pitkämäki, 12€ /3 € (sis.Letkupubi)
Letkupubissa: Musiikkimies  Velleri

22.00-02.00 Up Eleven
Illan aluelippu 10 €

SUNNUNTAI 21.7.
12.00 Palokunnan marssi

Lipunnosto Seuralan pihalla
Juhlapuhe,Timo Huttunen
Palvelusmerkkien jako ja vuoden VPK-nuoren julkistaminen

13.30-15.30 Tivolipelit
. 14.00 Historiakävely Valkjärven hautausmaalla,

yhteislähtö OP: edestä 5€ / järj. Koski-seura 
16.00 Näytös
16.30 Tivolipelien palkintojen jako
17.00 Viihdeorkesterin konsertti 
18.00 Alue sulkeutuu

Koko viikonlopun on avoinna Letku-Pubi sekä palokuntanaisten kahvila ja ravintola.

Kesäjuhlien tuottoa käytetään turvallisuus viestintään, koulutuksen ja kaluston hankintaan.

Löydät meidät Facebookista ”Kosken VPK:n vuosijuhla”- sivuilta



s u u k k o j a  s u v i - i l l a s s a
R E T R O T Y T Ö T ,  S I M O  J A  N O S T A L G I S E T  S Ä V E L E T

Putulan kirjastolla 

3.7. klo 18.00

Vapaaehtoinen konserttimaksu
 sisältää kahvin ja paakelsin! Tervetuloa!!

Säilytä tämä tiedote ja tutustu tarkemmin kaikkiin tapahtumiin: www.koskenkohinat.fi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koski-seuran yhtenä tehtävänä perustamisestaan saakka on 
ollut paikallisperinteen ja -tietouden vaaliminen ja kerääminen. 
Siksi seura on kerännyt valokuvia ja nauhoittanut henkilö-
haastatteluja. 
1970 - 80-luvuilla äänitettiin reilut sata paikallista haastattelua ja 
muisteloa ja 1980-luvulla seuran toimesta kerättiin ja 
tallennettiin n. 500 valokuvaa koskelaisista ihmisistä, 
rakennuksista, tapahtumista ja maisemista. Nämä ja yli tuhat 
muuta tallennetta on nähtävissä ja selailtavissa osoitteessa  

www.koskenkohinat.fi/perinneaineisto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nyt 2019 Koski-seura aloittaa uuden kuvakeräyskampanjan.  
 

Toivomme teiltä pitäjämme alueen ympäristön ja elintavan 
kannalta merkittävänä pitämäänne kuva-aineistoa kaikilta 
pitäjän historian vuosikymmeniltä. 
Koski-seura tallentaa kuvanne kokoelmiinsa ja luvallanne 
julkaisee niitä Kosken Kohinat -verkkojulkaisussa.  
Osa kuvista on myös tarkoitus käyttää Hämeenkoskesta 
valmisteilla olevaan historiateokseen. Tähän teokseen tarvitaan 
kuvia erityisesti 1970-luvulta tähän päivään. 
 

Tallennettavaksi annettavan aineiston toivotaan olevan valmiiksi 
digitaalisessa muodossa, mutta mieluusti otamme vastaan myös 
perinteisiä valokuvia, negatiiveja, kaitafilmejä, VHS-kasetteja. 
Digitoimme ne ja palautamme alkuperäiset omistajalleen. 
 

Kaikenlainen kuvaan liittyvä tieto on tärkeää ja tervetullutta – 
tärkeintä on mainita kuvausvuosi. 
 

Tee tutkimusretki valokuva-arkistoihisi ja lähetä pitäjästämme 
kertovia kuvia Koski-seuralle osoitteeseen 
koskiseura@gmail.com tai tuo seuran toimistolle  
Asikkalantie 1, 2.krs perjantaisin klo 10-13  
tai sopimuksen mukaan. 

Tulossa ovat lisäksi mm. seuraavat tapahtumat 
Hämeenkoskella, seuraa tiedotusta osoitteessa: 
www.koskenkohinat.fi

Hämeenkosken maa- ja kotitalousseura:
Kesäteatterimatka Miinan monttuun Hausjärvelle katsomaan 
esitystä Taivaan Tulet ke 31.7. joka alkaa klo 19. Lähtöaika, hinta 
ja väliaikatarjoilu tarkentuvat myöhemmin, mutta varaa jo paikkasi 
tekstiviestillä Terhiltä 050-3564814.
 
Smoothie- ja välipalakurssi perheille ma 5.8. Kuinka teet nope-
asti ravitsevaa ja hyvää välipalaa tai kevyttä ruokaa, joita lastenkin 
on helppo tehdä koulusta tullessa. Meitä opastamassa piirikeskuk-
sesta Jenni Kunnaala. Voit jo ilmoittautua Terhille 050-3564814.

Kansainvälinen illanvietto 30.10. Portugalilaista tanssia sekä 
makumatka heidän ruoka-kulttuuriinsa.
 
Retki Tampereelle kädentaitomessuille la 16.11. Loistava paikka 
ostaa jo joululahjoja tai hakea ideoita omiin harrastuksiin.

 

Pitäjän sahtimestaruus ratkaistaan jälleen Putulassa 30.6.2019
Vuosittain järjestettävä Hämeenkosken pitäjän sahtimestaruuskilpailut 
järjestetään tänä vuonna sunnuntaina 30.6.19 
Putulan kirjastolla osoitteessa Kevarintie 77 kello 13.00.  
Mukana tunnelmaa luomassa ovat Hämeenkosken Harmonikat!
Sahtinäytteet (vähintään 3 litraa) tulee toimittaa kilpailupaikalle 30.6. kello 11.30-12.30 
välisenä aikana. Kilpailusahtien arviointi alkaa kello 13.00. Tulosten julkistamisen 
jälkeen yleisöllä on mahdollisuus maistella kilpailusahteja.

Putulan kulttuuripäivät 30.6.-21.7.2019 klo 12.00-17.00 
joka päivä kirjamyynti, kahvila, kirjasto

-    3.7. ”SUUKKOJA SUVI-ILLASSA” -retrotytöt
-     7.7. Sukututkimusseuran esittelytilaisuus
-    14.7. Kesähämeenkoskelaisten kirkkopäivä 
        Klo 10 jumalanpalvelus Hämeenkosken kirkossa klo 11.30 Putulassa kahvitilaisuus.

Lestilän keskiviikkoaamupäiväiset perhekahvittelut 
jatkuvat kesätauon jälkeen koulujen alkaessa elokuun puolivälissä. Lisätietoja Satu Tupeli-Kokkonen, puh. 040 7423049, 
mll.hameenkoski@gmail.com. Löydät meidät myös Facebookista: https://www.facebook.com/hameenkoskenMLL

Markkinatapahtuma Koskikartanon viereisellä levähdysalueella klo 10 – 13:
•	 Tervetuliaispuhe	ja	juhlapuhe	tuttuun	tapaan
•	 Ympäristöneuvonta-auto	Kaisla,	yrittäjiä,	yhdistyksiä	sekä	yksityisiä	esittelijöitä
•	 Hämeenkosken	Harmonikat	soittavat	ja	myyvät	lippuja	illan	tansseihin.
•	 Koski-seuran	arpajaiset!

Maa- ja kotitalousseuran Lettukahvio, Ruokahukka-teeman esittely ja kaikille avoin astiakirppis – itselle tarpeettomat astiat ja 
välineet myyntiin ja vastaavasti aarrelöytöjä tilalle! 

Suomen Luonnon Päivää vietetään myös 31.8. Luomutila Huljalan Tupalassa, Vanhatie 239, on avoimet ovet klo 12 – 15. 
Retkiä	perinnebiotooppiin,	tutustumista	seudun	viljelykasveihin,	puffetti	ja	tilan	tuotteita	myynnissä.

Hämeenkosken kotiseutumuseo avoinna klo 10 – 13.

Hämeenkosken kalastusyhdistyksen kalastuskilpailu koko perheelle, vanhan kunnanviraston ja Laguksen sillan välisellä 
alueella klo 14 – 17. Ilmoittautua voi klo 13.30 asti. Maksu5 €/hlö. Kalastusvälineenä mato-onki. 

Hämeenkosken Harmonikkojen Hämeenkoski-päivän tanssit klo 19 – 22 Seuralassa.

Hämeenkoski-päivä lauantaina 31.8.

7. - 8.9. Syksyn kirjanpäivät, Putulan kirjasto, la-su klo 12.00 - 18.00

Avoimet maatilat Hämeessä 13.7. klo 11-15 avoimet ovet Huljalan 
Tupalassa ja Tuloiselan marjatilalla    

17.11.Koski-seuran 60-vuotistilaisuus Seuralassa klo 14.00

1.12. joulukauden avaus, Koski-seura ja MLL Hämeenkosken yhdistys

6.12. Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet sankarihaudalla, juhlajumalan-
palvelus. Hollolan kunnan itsenäisyyspäivän tilaisuus Seuralassa

Kannattaa ottaa meidät seurantaan Facebookissa, 
sekä lukea seurapalstaa, Kosken Kohinoiden netti-
lehteä sekä ilmoitustauluja, ilmoittelemme tarkem-
pia tietoja aina lähempänä tapahtumia.

Kosken Dynamon perinteikäs hämeenkoskelainen Heinäjuoksu 6.7.2019 klo 10.00
Lähtö ja maali sijaitsevat Hämeenkosken urheilukentältä, jossa on myös kannatusjoukoille loistavat 
paikat seurata juoksua! 
Lue lisää www.koskenkohinat.fi tai https://www.juoksija-lehti.fi/juoksukalenteri


