PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA RY
Toimintakertomus 2016

YLEISTÄ
Vuosi 2016 oli seuran 37. toimintavuosi
HALLITUS
Puheenjohtaja Ville Marjomäki Lahdesta, varapuheenjohtaja Matti Oijala Nastolasta,
sihteeri Kirsti Nenye Lahdesta, taloudenhoitaja Jukka Oksa Lahdesta sekä muina
jäseninä Heidi Andersson Helsingistä, Saara Hakaste Hollolasta, Anna Kouhia
Lahdesta, Riitta Niskanen Lahdesta (työjäsen), Ossi Nummela Lahdesta, Markku
Riihinen Hollolasta ja Anja Suomi. Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa.
MUUT TOIMIHENKILÖT
Varsinaisina toiminnantarkastajina ovat toimineet Hannu Poutiainen ja Seppo
Toivonen sekä varatoiminnantarkastajana Ilkka Ruoppila. Jäsenrekisterin, ja
verkkosivujen ylläpitäjänä toimi taloudenhoitaja Jukka Oksa. Kirjamyyntiä ovat
hoitaneet vpj. Matti Oijala ja Jukka Oksa ja arkistovastaavana on toiminut Markku
Riihinen.
JÄSENISTÖ
Päijät-Hämeen tutkimusseuran kunniapuheenjohtaja on LKT, professori Arno
Forsius. Seurassa oli 31.12.2016 jäseniä yhteensä 157, joista ainais- ja työjäseniä 33.
Yhteisöjäseniä oli 6, joiden joukossa Lahden kaupunki ja Sysmän kunta.
JÄSENMAKSUT
Henkilöjäsenmaksu oli 20 euroa, yhteisöjen ja yhdistysten vuosijäsenmaksu 30
euroa sekä ainaisjäsenmaksu 150 euroa ja kuntien jäsenmaksu 150 euroa.

KOKOUKSET
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 26.4.2016 Wellamo-opiston
tiloissa Kirkkokatu 16. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
Syyskokous pidettiin 23.11.2016 Tietoportin tiloissa Saimaankatu 11. Varsinaisen
kokouksen jälkeen piti toimialajohtaja Tiina Granqvist alustuksen Lahden kaupungin
sivistys- ja kulttuuripalvelujen lähitulevaisuuden näköaloista. Esityksen pohjalta
käytiin vilkas keskustelu.
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TIEDOTUS JA JULKAISUT
Seuran jäsenille lähetettiin vuoden aikana 2 jäsenkirjettä sekä retki- ja tapahtumatietoa. Tiedot lähetettiin sähköisesti tai kirjeinä. Toiminnasta ilmoitetaan myös
seuran verkkosivulla www.phtutkimusseura.fi. Sivujen kautta on ollut myös
mahdollisuus liittyä yhdistyksen jäseneksi, päivittää jäsenten osoitetietoja sekä tilata
vuosikirjoja. Verkkosivujen käyttö on lisääntynyt ja vakiintunut tiedotuskanavana.
Tutkimusseuran vuosikirja 2016 julkistettiin teemalla ”Kaikkien aikojen Salpausselkä”. Kirja sisälsi johdannon teemaan sekä 12 varsinaista artikkelia. Toimituskunnan
muodostivat Matti Oijala, Jukka Oksa ja Ossi Nummela ja Heidi Andersson.
MATKAT JA RETKET
Perinteinen kevään kulttuurimatka toteutettiin 25.-28.5. Matka suuntautui Ruotsiin
Upsalaan. Paikat täyttyivät heti kun tieto siitä saavutti jäsenkunnan ja ohjelma täytti
mukaan päässeiden toiveet.
Kesämatkan kohteena 3.7. oli Mäntyharju, missä tutustuttiin kirkkoon, taidekeskus
Salmelaan ja Tyryn viinitilaan. Matkalla oli mukana 17 henkeä ja sitä johdatteli Matti
Oijala.
Pikkujouluretki Heinolan museon vieraaksi järjestettiin 17.11. Vierailun kutsujana ja
emäntänä toimi Terhi Pietiläinen.
ARKEOLOGINEN JAOSTO
Jaosto järjesti jälleen keväisen tapaamisensa Lahden kansanopiston Takkatuvassa
maaliskuussa. Tilaisuuden onnistunut ohjelma veti mukaan 35 henkeä.
JÄSEN- JA YLEISÖTILAISUUDET
15.11. Fellmanniassa järjestettyjen Lahden tiedepäivien yhteydessä järjestettiin
edellisen vuoden tapaan avoin keskustelutilaisuus juuri ilmestymässä olleen seuran
vuosikirjan teemoista. Omista artikkeleistaan alustivat Heidi Andersson, Marja
Huovila, Maija-Riitta Kallio ja Kari Porra. Puheenjohtajana toimi Ville Marjomäki.
Vuosikirjan julkistaminen tapahtui Lahden historiallisen museon vuotuisen
”adventtitapahtuman” yhteydessä 26.11.
YHTEISTYÖ LAHDEN TEOLLISUSSEURAN SÄÄTIÖN KANSSA
Edellisen vuoden 2015 aikana käynnistetyn ajatuspajojen sarjan kolmas tapahtuma
järjestettiin helmikuussa 2016. Jukka Oksa laati toteutuneista tapahtumista
yhteenvedon ja hankkeen jatkoon liittyviä johtopäätöksiä, joita esitteli
teollisuusseuran säätiön hallitukselle. Jatkosuunnitelmiin kuuluu mm.ajatus
”tutkijaklubin” perustamisesta, jonka avulla keskustelu laajenisi ja tavoittaisi
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laajemman osanottajajoukon. Jukka Oksa toteuttaa myös Lahden teollisten
vaikuttajien haastatteluja.
SEURAN KIRJOJEN MYYNTI
Tutkimusseura on myynyt vuosikirjoja tilausten perusteella sekä erilaisissa
tilaisuuksissa, muun muassa Suomalaisilla Historiapäivillä 5.- 6.2. ja Lahden
tiedepäivässä. Lisäksi kirjoja ovat myyneet Lahden kaupunginmuseon museokauppa,
Sysmän kirjakauppa sekä Immilän Myllykahvila kesällä. Vuonna 2016 kirjojen
myyntitulot olivat yhteensä 2139 euroa. Seura lahjoitti kahden uusimman
vuosikirjan paketin viidelle lahtelaiselle lukiolle annettavaksi ylioppilaalle, joka on
osoittanut erityistä kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin ja paikalliseen kulttuuriin
ja historiaan.
SEURAN TALOUS
Seuran toimintavuoden 2016 tulos oli hyvä. Ylijäämä oli 2618,89 euroa, mikä johtuu
saaduista avustuksista ja matkojen tuotoista. Matkojen nettotuotot olivat 1560,68
euroa ja seura sai avustuksia Lahden kaupungilta 900 euroa ja Lahden
teollisuusseuran säätiöltä 2000 euroa. Vuosikirjojen nettokulut olivat 3375,40 euroa
(edellisenä vuonna 2571,69 euroa). Kokouskulut olivat 469,69 euroa ja toimisto- ja
viestintäkulut 375,45 euroa, josta valtaosa muodostuu postituskuluista (352,50
euroa).
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