
Toimintakertomus 2014
Hallituksen kokoukset

Hallitus on kokoontunut toiminta-
vuoden aikana kuusi kertaa.
Kokoukset on pidetty Helsingissä
13.2., Ypäjällä 12.4., Köyliössä 17.5.,
Kirkkonummella 17.6., Siuntiossa
17.9. ja Tampereella 11.12.
Hallituksen jäsenet eivät ole
saaneet kokouspalkkioita ja ovat
matkanneet kokouksiin omalla
kustannuksellaan.

Sääntömääräinen vuosikokous
2014

Vuosikokous pidettiin Ypäjän
Hevosopistolla 12.4. ja läsnä oli 29
jäsentä. Uudeksi puheenjohtajaksi
valittiin Axel Cedercreutz ja
hallituksen jäseniksi Margareta
Segersven, Jenni Mäntynen, Maija
Räihä, Isabella Salenius, Heikki
Heiskanen, Carin Knape, Mika
Korpivaara sekä Karl-Henrik
Jönsson. Toiminnantarkastajaksi
valittiin Inga-Lill Hassel ja varalle
Anne Marie Aminoff. Kaikki hen-
kilövalinnat tehtiin yksimielisesti.

Hallituksen
järjestäytymiskokous

Heti vuosikokouksen jälkeen
pidettiin hallituksen järjes-
täytymiskokous. Hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin Axel
Cedercreutz, varapuheen-
johtajaksi Heikki Heiskanen,
rahastonhoitajaksi Maija Räihä,
tiedottajaksi ja avustustoimin-
nasta vastaavaksi Isabella
Salenius ja sihteeriksi Karl-Henrik
Jönsson.

Hevosvaunujen
kunnostuskurssit

Toimintakauden aikana järjestet-
tiin Ypäjän Hevosopistolla kolmet
kunnostuskurssit. Kursseilla on
ollut toistakymmentä osanot-
tajaa. Kurssit ovat olleet kolmi-
päiväiset: pe, la ja su. Marraskuun
kurssilla, joka oli kauden viimei-
nen, valmistui ensimmäinen
kokonaan kunnostettu kiesi.

Tapahtumaa juhlistettiin kurssien
johtajan Heikki Heiskasen pitä-
mällä puheella ja Kiesimestareiden
lahjoittamalla tunnustuspalkin-
nolla Matti Makkoselle hyvin
suoritetusta työstä. Marraskuun
kunnostuskurssi noteerattiin
Forssan lehdessä aukeaman
kokoisella jutulla. Kunnostuskurs-
sien järjestämiseen seura on
saanut tukea Ypäjän Hevos-
opistolta, Tre Smeder Säätiöltä ja
Kulturfonden rahastolta.



Seuran uusi logo

Hallitus otti käyttöön seuralle
uuden logon. Siluettikuvan on
tehnyt Suomen tunnetuin
hevosaiheiden kuvanveistäjä ja
siluettitaiteilija Emil Cedercreutz.
Alkuperäinen kuva ei siis ole
piirros, vaan leikattu mustasta
paperista.  Hallitus valitsi kuvan
sillä perusteella, että kuvasta
välittyy iloinen tunnelma ja vaunut
on teoksessa selkeästi
tunnistettavissa. Hallituksen
toiveena on, että uuden logon
iloinen tunnelma välittyy jäsenille
asti.

Hämeenlinnan
keskiaikamarkkinat

Tapahtumassa seuraa edusti Maija
Räihä ja Jocce Jönsson kyyditse-
mällä yleisöä yli 100-vuotiaalla
Ruotsissa valmistetulla
Wagonette-vaunulla. Seuran
valjakko sai merkittävää huomiota
osakseen ja tapahtumassa saatiin
uusia kontakteja ja myös uusi jäsen
seuraan.

Ne, joiden sähköpostiosoitteet
olivat tiedossa, saivat jäsenkirjeen
sähköpostilla ja muut kirjeitse.
Seuran jäsenet olivat tuoneet osin
kunnostettuja ja osin kunnosta-
mattomia ajopelejä kiitettävän
määrän eli 13 kappaletta linnan-
pihalle näytille. Vanhin ajopeli oli
Jenni Mäntysen omistama Carrioli
vuodelta 1790. Näyttelyn
ehdottomana vetonaulana oli
Jocce Jönssonin Ekbergin
pullavaunu vuosisadan
vaihteesta. Seura osallistui
näytille tuotujen ajopelien
kuljetuskustannuksiin muodol-

elinikäinen ja kunniajäsen on
vapautettu jäsenmaksuista. Kun-
niajäsenet ovat kaikki merkit-
tävällä ja ansiokkaalla tavalla
edistäneet hevosvaunukulttuuria
Suomessa. Kunniajäsenet ovat
Anna Louise Brüninghaus,
Christine Furuhjelm ja Reijo
Kuhakoski, jotka kaikki olivat

Seuran kesätapaaminen
Sjundbyn linnan pihalla

Seura osallistui Siuntion Pro
hevosseuran järjestämään
hevostapahtumaan esittelemällä
linnan pihalla hevosajokalustoa.
Tapahtumasta tiedotettiin seuran
jäsenille lähetetyllä jäsenkirjeellä.

lisella 30 euron korvauksella.
Kaikki näytteilleasettajat eivät
halunneet korvausta nostaa, vaan
jotkut lahjoittivat sen seuralle ja
jotkut kuittasivat sillä jäsen-
maksunsa. Tapahtuman koho-
kohtana oli seuran ensimmäisten
kunniajäsenten julkistamis-
tilaisuus. Kunniajäsenyys on

Anna Louise Brüninghaus

Christine Furuhjelm ja  Sjundbyn linnan
emäntä Margareta Segersven

Reijo Kuhakoski
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paikanpäällä. Puheiden saat-
telemina auringossa kylpevässä
Sjundbyn linnanpihassa heidät
kukitettiin diplomien ja tyylik-
käiden yhdistyksen uuden logon
koristamien lasilautasten kera.
Seuran jäsenet Maija Räihä ja Jari
Lindström ajeluttivat tapahtu-
massa yleisöä. Maija Räihä
Wagonette-vaunulla ja Jari
Lindström Mylord-vaunulla.
Seuran osuus tapahtumassa
noteerattiin Kirkkonummen
Sanomissa ja Hippos lehdessä.
Tapahtumassa oli yli 500 kävijää.

Seuran kotisivut
www.vaunuhistoria.fi

Seuran kotisivujen kävijämäärä on
kehittynyt suotuisasti. Vuonna
2012 kävijämäärä oli 4320 , vuonna
2013 oli 11113 ja vuonna 2014 oli
14807. Kotisivuilla on tiedotettu
sanoin ja kuvin seuran keskeisistä
tapahtumista. Kotisivujen lisäksi
hallitus perusti kauden aikana
seuralle Facebook-ryhmän nimellä
Suomen vaunuhistoriallinen seura.
Ryhmässä oli vuoden lopulla 19
jäsentä.

Vaunuhistoriallinen seminaari
Norjassa

Norjan vaunuhistoriallisen seuran
aloitteesta on käynnistynyt
suunnitelma vaunukulttuuriin
liittyvästä seminaarista
toukokuussa 2015 Norjassa. Tämä
on ensimmäinen kerta kun
tällaista hanketta suunnitellaan
pohjoismaisin voimin. Tarkoituk-
sena on, että kaikki pohjoismaat
osallistuisivat. Jos seminaari
onnistuu, niin tästä tulisi joka
toinen vuosi toistuva tapahtuma.
Suomen Vaunuhistoriallinen
Seura onkin jo ilmoittanut
olevansa valmis järjestämään
seuraavan seminaarin vuonna
2017 yhteistyössä Emil
Cedercreutz museon kanssa.
Pohjoismaista asetetaan kaksi
luennoitsijaa. Seuran puheen-
johtaja Axel Cedercreutz ja
hallituksen jäsen Margareta
Segersven osallistuivat omilla
kustannuksillaan Tukholmassa
järjestetyn seminaarin suunnit-
telukokoukseen, jossa oli myös
muiden pohjoismaiden edustajat.
Suomen luennoitsijat tulevat
olemaan Margareta Segersven,
joka kertoo venäläisistä
Tarantass-vaunuista ja Heikki
Heiskanen, joka kertoo
Suomalaisesta ajokulttuurista.

Avustukset

Seura sai avustusta koulutus-
toimintaa varten Tre Smeder
Säätiöltä ja Svenska Kulturfonden
rahastolta. Myönnetyillä
avustuksilla on tuettu kunnostus-
kurssikoulutusta. Hallitus haki
avustusta myös Norjan semi-
naarin, mutta tämä hakemus ei
menestynyt.

Jäsenasiat

Hallitus on onnistunut
tavoitteessaan kasvattaa
jäsenmäärää. Varsinaista jäsen-
hankintakampanjaa ei ole tehty,
vaan uudet jäsenet ovat liittyneet
niiden tapahtumien kautta, joita
seuralla on toimintakauden aikana
ollut. Toimintakauden aikana
liittyneet uudet jäsenet ovat
saaneet hallitukselta Tervetuloa
seuraan -kirjeen. Vuoden 2013
lopussa oli 49 henkilöjäsentä ja
seitsemän yhteisöjäsentä. Vuoden
2014 lopussa oli jäsenmaksunsa
maksaneita henkilöjäseniä 54 ja
kahdeksan yhteisöjäsentä.
Toimintakauden aikana hallitus on
saanut seuran jäsenrekisterin ajan
tasalle ja jäsenrekisterissä on 17
jäsentä, jotka eivät ole maksaneet
jäsenmaksuaan. Tämän takia
hallitus on päättänyt, että vastai-
suudessa toimitaan kaikkien osalta
seuraavalla tavalla:
– vuosikokouksen jälkeen tulee
jäsenmaksukehotus
– jos suoritusta ei tule, niin
lähetetään karhukirje
– jos suoritusta ei vieläkään tule,
niin seuraavan vuoden jäsen-
maksukehotuksessa todetaan,
että edellisenkin vuoden jäsen-
maksu on maksamatta ja ne tulee
maksaa. Maksamatta jättämisestä
seuraa seurasta erottaminen.
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Luennoitsijat kauden aikana

Kunnostuskurssien yhteydessä on
käytetty Ypäjän Hevosopiston
opettajien lisäksi Jenni Mäntystä
luennoimassa viimeistelystä ja
Helsingin vossikka-ajuri Reijo
Kuhakoskea luennoimassa
ajokulttuurista. Kaikille jäsenille
avoin luento oli Ypäjällä järjestetty
Marita Johanssonin luento
suomalaisesta ja eurooppalaisesta
ajokulttuurista. Tällä luennolla oli
n. 30 kuulijaa. Luennosta oli

tiedotettu kaikille jäsenille
kutsulla sähköpostilla tai kirjeitse.
Seura ei ole maksanut luennoit-
sijoille palkkioita, vaan palkkiot
on suoritettu Hevosopiston
kautta kunnostuskurssien
laskutuksen yhteydessä.

Pikkujoulupäivällinen Ypäjän
Härkätallissa

Kaikille jäsenille ilmainen pikku-
joulupäivällinen järjestettiin
marraskuussa. Päivällisille kut-

suttiin kotisivujen ja facebook-
ryhmän lisäksi sähköpostilla ja
kirjeitse. Päivällisillä oli yli 20
osanottajaa. Ruoan jäsenille
maksoi seura, mutta juomat kukin
kustansi itse. Seura oli ostanut
tilaisuuteen Munkkiniemen kreivi
-elokuvan, joka pyöri päivällisten
ajan kahdella isolla skriinillä.
Elokuva aiheutti runsaasti kom-
mentoitavaa ja hilpeyttä. Tilaisuus
oli lämminhenkinen ja viihtyisä.

Hallitus
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