Toimintakertomus 2019
Hallitus
Axel Cedercreutz puheenjohtaja, Heikki Heiskanen varapuheenjohtaja, Margareta Segersven, Isabella Salenius,
Carin Knape ja Karl-Henrik Jönsson sihteeri ja rahastonhoitaja.
Hallituksen kokoukset
Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana kaksi kertaa.
Kokoukset on pidetty Salossa 10.2. ja 28.3. Hallituksen jäsenet
eivät ole saaneet kokouspalkkioita ja he ovat matkanneet
kokouksiin omilla kustannuksillaan.
Kunnostuskurssit Ypäjän hevosopistolla
Helmikuulle ja huhtikuulle oli hallitus järjestänyt kunnostuskurssit Ypäjän Hevosopistolle, mutta molemmat kurssit
jouduttiin perumaan liian vähäisen osanottajamäärän vuoksi.
Sääntömääräinen vuosikokous
Kokous pidettiin 27.4. Tampereella. Sääntömääräisen
kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Päivi Koro. Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi valittiin Heikki
Heiskanen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Ernst Knape.
Kaikki valinnat tehtiin yksimielisesti. Kaikki muut sääntömääräiset asiat käsiteltiin ja hyväksyttiin yksimielisillä
päätöksillä, mutta hallitus jäi valitsematta.
Kaikki vanhan hallituksen jäsenet olivat ilmoittaneet, etteivät
enää jatka. Uusia halukkaita hallitukseen ei ollut ilmoittautunut ja siksi hallitus jäi valitsematta. Vuosikokous päätti,
että vanha hallitus jatkaa virkamieshallituksena ylimääräiseen vuosikokoukseen asti. Päätettiin, että virkamieshallitus kutsuu ylimääräisen vuosikokoukseen koolle
ja ylimääräisessä vuosikokouksessa valitaan seuralle uusi
hallitus tai siellä päätetään seuran lakkauttamisesta.

Kevätretki Liuksialan kartanon vaunumuseoon
Kevätretki ja sääntömääräinen vuosikokous oli
yhdistetty samalle päivälle. Kartanon vaunumuseo
sijaitsi suuren navettarakennuksen ylisillä, jossa oli
esillä mittava kokoelma vaunuja ja kiesejä. Lisäksi
kerrottiin, että kartanon rekiä, joita on satakunta, on
säilössä epämääräisessä järjestyksessä muualla ja
siksi niitä ei näytetä vierailijoille.
Juhlaperinneajot ja seuran 10-vuotisjuhla
Wiurilan kartanolla
Jo viime vuoden puolella hallitus oli aloittanut
yksityiskohtaiset suunnitelmat seuran 10-vuotisjuhlia
varten. Suunnitelman mukaan 10-vuotisjuhla ja juhlan
yhteydessä järjestettävät Juhlaperinneajot olisi
pidetty 25.8. Wiurilassa järjestettävän perinnepäivän
yhteydessä. Hanke suunniteltiin toteutettavaksi
Wiurilan ratsastusseuran kanssa yhteistyössä.
Ratsastusseura oli anonut hankkeelle avustusta Salon
kaupungilta ja Vaunuhistoriallinen seura oli omalle
osuudelleen hakenut avustusta Tre Smeder -säätiöltä.
Kumpikaan hakemus ei menestynyt, mutta päätimme
siitä huolimatta toteuttaa tapahtuman.
Tapahtumaan ilmoittautui kuitenkin vain kaksi
valjakkoa, joten Juhlaperinneajot ja 10-vuotisjuhla
peruttiin.
Wiurilan tapahtuman peruuntuminen oli hallitukselle
ja Wiurilan kartanolle pettymys.
Seuran 10-vuotisjuhlalounas ja ylimääräinen
vuosikokous Turun linnassa ja vierailu
Turun tuomiokirkossa
Koska suunnitelmissa ollut 10-vuotisjuhla Wiurilassa
jouduttiin perumaan ja myös vuosikokouksen
velvoittama ylimääräinen vuosikokous oli pitämättä,

päätettiin ne yhdistää pidettäviksi Turun linnassa 7.12.
Juhlalounas ja ylimääräinen vuosikokous pidettiin Turun
linnan juhlasalissa ja paikalla oli ilahduttavasti 34 henkilöä.
Lounas oli jäsenille ilmainen, mutta mahdollisen ruokajuoman kukin kustansi itse.
Juhlalounas oli aito keskiaikainen ateria, joka syötiin ilman
ruokailuvälineitä ruisleivän päältä. Teemaksi oli valittu
Kaarina Maununtytär osin siksi, että hän oli ollut vankeudessa Turun linnassa ja myös siksi, että hän vankeudesta
vapauduttuaan asui ja kuoli seuran kevätretkikohteessa
Liuksialan kartanossa. Kaarina Maununtytär oli vieraillut
otaksuttavasti myös Sjundbyn linnassa missä hänen
tyttärensä Sigrid asui. Sjundbyn linnassa asuu tänä päivänä
seuran perustajiin kuuluva kunniajäsen Margareta
Segersven.
Kaarina Maununtytär on ainoa kuninkaallinen, joka on
kuollut Suomessa ja haudattu tänne. Linnan jälkeen
kävimme Turun tuomiokirkossa ja sielläkin opastus keskittyi
Kaarina Maununtyttäreen. Opastetun kiertokäynnin jälkeen
oli vielä mahdollisuus jäädä kuuntelemaan joulukonserttia
tuomiokirkkoon.
Ylimääräinen vuosikokous
Asialistalla oli päätös seuran lakkauttamisesta tai seuran
puheenjohtajan ja hallituksen valinta. Seuran puheenjohtajaksi valittiin Heidi Sinda. Hallituksen jäseniksi valittiin
Petri Luoto, Margareta Segersven, Isabella Salenius, Axel
Cedercreutz ja Karl-Henrik Jönsson.
Yleistä
Seuran tapahtumista tiedotettiin sähköpostilla tai kirjeitse
ja seuran kotisivuilla www.vaunuhistoria.fi sekä fb-ryhmässä.
Seuralle ei ole myönnetty toimintavuoden aikana ulkopuolista avustusta. Tulot ovat muodostuneet vain jäsenmaksuista.
Hallitus

