
Kunnon Hämeenkoskelainen 2019 
 
Hyvät hämeenkoskelaiset, arvoisat läsnäolijat 
 
Koski-seura valitsee tänä vuonna kolmannen kerran Kunnon Hämeenkoskelaisen Joulukauden 
avauksen yhteydessä. Hämeenkosken kunnan aikana käynnistynyt perinne jatkuu hiukan eri 
muodossa painottaen liikunnan lisäksi Hämeenkosken pitäjän ja hämeenkoskelaisten hyväksi 
tehtyä työtä. 
 
Valinta on aikaisempien vuosien tapaan miellyttävä mutta vaikea tehtävä. Hämeenkoskella on 
saamamme palautteen perusteella runsaasti henkilöitä, jotka olisi syytä valita tänä vuonna 
Kunnon Hämeenkoskelaiseksi. Ahkera ja monipuolinen liikunta herättää kunnioitusta ja on 
erinomainen peruste valinnalle. Tänä vuonna nousi kuitenkin yksi peruste ylitse muiden. Se on 
vapaaehtoistyö toisten ihmisten hyväksi. Kun ehdotuksia tuli yhdelle vapaaehtoisryhmälle 
poikkeuksellisen paljon ja usealle eri henkilölle samasta ryhmästä, päätimme Koski-seurassa yhden 
henkilön asemesta kohdistaa valinnan koko vapaaehtoisryhmälle. Tästä vapaaehtoisryhmästä voisi 
Kunnon Hämeenkoskelaisen valita varmaankin lähes joka vuosi seuraavien vuosikymmenien 
aikana.  
 
Palkittava vapaaehtoisryhmä on Ystävänkulman vapaaehtoiset eli vuoden 2019 Kunnon 
Hämeenkoskelainen on Ystävänkulman vapaaehtoiset. Emme voineet teitä kaikkia tänään tänne 
kutsua tätä tunnustusta vastaanottamaan. Muun muassa saamiemme ehdotusten perusteella 
olimme yhteydessä ennakkoon muutamiin teistä. Kutsummekin tässä tilaisuudessa tätä Kunnon 
Hämeenkoskelaisen kunniakirjaa vastaanottamaan Ystävänkulman vapaaehtoisista Taimi 
Fellmanin, Leena Kähärin ja Eija Sepän. Terttu Yli-Heikkilällä ei ollut tänään mahdollista tähän 
tilaisuuteen osallistua. 
 
Te edustatte vapaaehtoisryhmää, joka jo yli 20 vuoden ajan on toiminut nykyisessä huoneistossa 
Ykköskulmassa. Te olette toiminnallanne luoneet Ystävänkulmasta kaikille avoimen tilan, joka 
tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden tapaamisiin ja yhteisiin hetkiin. Lämmin ilmapiiri ja henki 
heijastuvat sekä säännölliselle kävijälle että satunnaiselle vierailijalle. Kodikas ja välitön tunnelma 
sekä maistuvat tarjoamiset tekevät vierailusta juhlahetken. Yksinäisyyttä tuntevalle ja ikääntyvälle 
ihmiselle toimintanne tarjoaa tärkeää tukea arkipäivän hetkiin.  
 
Jotkut teistä jaksavat tämän tärkeän vapaaehtoistyön lisäksi toimia myös yksittäisten avun 
tarpeessa olevien ihmisten henkilökohtaisena tukena heidän jokapäiväisessä elämässään. Monen 
kotona asuvan ikäihmisen kauppa-asiat ja tuki terveydenhoitoon liittyvissä ongelmissa hoituvat 
teidän toimestanne. Jotkut teistä autatte myös nykyisen Koskettaren ikäihmisten 
asumispalveluyksikön asukkaita ulkoilussa. Eräiden asukkaiden osalta ulkoilu jäisi ilman tätä teidän 
toimintaanne kovin vähäiseksi. 
 
Koski-seuran puolesta lausun teille kaikille Ystävänkulman vapaaehtoisille parhaat kiitokset siitä 
arvokkaasta työstä, jota teette meidän kaikkien hyväksi. Siinä työssä heijastuu Suomen historiasta 
näihin aikoihin ajankohtainen tunnuslause, hieman mukailtuna: Kavereita ei jätetä edes rauhan 
aikana. Pyydän teitä myös välittämään kiitokset kaikille niille Ystävänkulman vapaaehtoisille, jotka 
eivät täällä tänään ole. Olen vakuuttunut siitä, että kaikki Hämeenkoskelaiset arvostavat sitä työtä, 
jota te teette.  



 
Eija, Leena ja Taimi, ottakaa vastaan tämä Kunnon Hämeenkoskelaisen kunniakirja ja vaatimaton 
muistaminen tärkeästä työstänne. 


