
Kanta-Hämeen Tuglas-seura ry                                JÄSENKIRJE - KEVÄT 2919 
Arvoisat Kanta-Hämeen Tuglas-seuran jäsenet ! 
 
“Kevät keikkuen tulevi”, sanoi aamu -TV:n meteorologi. Vuosi 2019 on siis ehtinyt jo 
kevääseen. Kanta-Hämeen Tuglas-seuran sääntömääräinen vuosikokous on pidetty. Uutta 
asiaa on sen verran, että on jäsenkirjeen aika. 
Alkuvuonna olemme järjestäneet kaksi suuren yleisönsuosion saavuttanutta mielenkiintoista 
luentoa yhteistyössä Hämeenlinnan kirjaston kanssa. Seppo Zetterberg luennoi aiheesta 
“Viro ja Suomi 1919-1920” pohjanaan uusi kirjansa “Viro ja Suomi 1917-1920”. Luento siis 
keskittyi noihin itsenäisyytemme alkuvuosiin. Juhani Salokannel puolestaan luennoi, 
kustantajansa haastattelemana, A.H. Tammsaaren kirjasta “Rakastin saksalaista” ja 
erityisesti omasta osuudestaan Tammsaaren kääntäjänä. 
 
Seuran sääntömääräinen vuosikokous oli 20.3. Vuosikokoukseen osallistui mukavat 18 
seuran jäsentä. Hallituksesta olivat erovuorossa varsinaiset jäsenet Arja Pietilä ja Kristiina 
Yli-Hannula ja varajäsenet Pirjo Hakamäki ja Tuula Myllykallio. Lisäksi varsinainen jäsen 
Erkki Hapuli oli ilmoittanut vetäytyvänsä hallituksesta. Arja Pietilä ja Pirjo Hakamäki olivat 
ilmoittaneet olevansa tarvittaessa käytettävissä uudelle kaudelle ja Kristiina Yli-Hannula ja 
Tuula Myllykallio etteivät ole enää käytettävissä. Uusiksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi 
valittiin Annukka Saarenmaa ja Minna Lankinen sekä varajäseneksi Marja-Leena Lampola. 
Uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksensa 22.3. Seuraavassa hallituksen uusi kokoonpano 
ja yhteystiedot. 
Arja Pietilä, puheenjohtaja  
email: arjap02@gmail.com  
puh:    045 260 7888 
Annukka Saarenmaa, varapuheenjohtaja 
email: annukka.saarenmaa@gmail.com 
puh:    040 8239 360 
Satu Heinonen, sihteeri 
email: saagasatu@gmail.com 
puh:    050 544 5822 
Outi Uoti, taloudenhoitaja 
email: outi.uoti@pp.inet.fi 
Minna Lankinen, varsinainen jäsen 
email: mimalank@gmail.com 
puh:    044 5363 034 
Maarit Järveläinen, varsinainen jäsen 
email: maarit.jarvelainen@forssa.fi 
puh:   (03) 4141 5400 
Pirjo Hakamäki, varajäsen 
email: pirjohakamaki@gmail.com 
puh:   0400 715 344 
Tuula Ruohonen, varajäsen 
email: tuulam.ruohonen@gmail.com 
puh:    050 549 5674 
Marja-Leena Lampola, varajäsen 
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email: marjaleena.lampola@gmail.com 
puh:    050 3040 957 
 
Muita vuosikokousasioita 
Yhteistyösopimus 
Tiedotettiin 11.10.2018 allekirjoitetusta uudesta yhteistyösopimuksesta Tuglas-seuran ja 
Kanta-Hämeen Tuglas-seuran välillä.  Sopimuksessa Tuglas-seura sitoutuu huolehtimaan 
paikallisseuran jäsenrekisteristä ja jäsenmaksujen keräämisestä. Tuglas-seura sitoutuu 
palauttamaan 50 %:n jäsenmaksuosuuden paikalliseuralle. Paikallisseuralla on oikeus 
käyttää Tuglas-seuran jäsenlehteä (ELO) ja verkkosivua tiedotuskanavanaan. 
Jäsenmaksu 
Tuglas-seura on sääntömääräisessä vuosikokouksessaan 14.3. 2019 päättänyt nostaa 
jäsenmaksun 30 €:on, opiskelijajäsenmaksun 15 €:on ja ainaisjäsenmaksun 300 €:on. 
Syynä jäsenmaksun nousuun Tuglas-seura on ilmoittanut kustannusten nousun. Esimerkiksi 
jäsenlehti ELO on vuosien varrella muuttunut muutaman sivun lehtisestä sisällöltään, 
sivumäärältään ja painoasultaan todella korkeatasoiseksi lehdeksi. 
Talous 
Seuran tärkein tulonlähde jäsenmaksupalautukset laskee noin kolmanneksella, kun 
palautusosuus alenee 75 %sta 50 %:in, vaikka jäsenmaksut nousevatkin. Toiminnan 
kehittämisessä pyritään niukemmat taloudelliset resurssit ottamaan huomioon siten, että 
tarjonta ei vähenisi. Tämä tapahtuu järjestämällä jäsenistölle omakustanteisia retkiä (esim. 
bussiretket kotimaassa) ja tilaisuuksia (esim. suosittu jouluateria) sekä verkostoitumalla 
yhteistyökumppaneiden kanssa siten, että saadaan järjestettyä mielenkiintoisia matkoja 
(esim. kesän tanssi- ja laulujuhlamatka Tallinnaan). Luentojen ym. tilaisuuksien 
järjestämisessä on kustannukset mietittävä tarkkaan. Tässä yhteistyökumppanit kuten 
kirjastot, Kumppanuustalo ja museo Militaria ovat osoittautuneet  merkittäviksi. 
 
Kevään kohokohta - Helsingin retki tiistaina 23.4. 
Pekolan liikenteen bussi lähteen Eureeninkadun pikavuoropysäkiltä klo 8.25, Wetterhoffin 
pikavuoropysäkiltä klo 8.30 ja Turengin linja-autoaseman paikalta klo 9.  
Vierailemme Viron suurlähetystössä klo 11.  Huom. Osallistujien nimiluettelo lähetetään 
lähetystöön etukäteen. Syömme lounaan Kaivopuistossa Cafѐ Ursulassa klo 12.30. 
Lounaan jälkeen tutustumme Oodi kirjastoon, Tuglas-seuran toimistoon ja Baltia-kirjastoon. 
Kotimatkalle lähdemme noin klo 17 ja olemme Hämeenlinnassa noin klo 18. 
Retken hinta, sisältäen lounaan, on 40 €/hlö.  Retkelle ilmoittaudutaan viimeistään 15.4.  
Arja Pietilälle (yhteystiedot hallituksen jäsenet kohdassa). Retki maksetaan samaan 
ajankohtaan mennessä Kanta-Hämeen Tuglas-seuran tilille: FI 53 568 00020 109 167. 
Viestikenttään: Helsingin retki. 
 
Matka Viron 150 v. laulu- ja tanssijuhlille 5.-7.7. 
Matka ohjelma löytyy Kanta-Hämeen Tuglas-seuran kotisivuilta: 
www.kantahameentuglasseura.net. Matkalle voi kysyä mahdollisia peruutuspaikkoja Ehti 
Meijeliltä, puh: 0400 518 395. 
 
Kanta-Hämeen Tuglas-seuran hallitus 
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