Kanta-Hämeen Tuglas-seura ry

Toimintakertomus 1.1.2016 – 31.12.2016
YLEISTÄ
Vuosi oli Kanta-Hämeen Tuglas-seuran 15. toimintavuosi. Yhdistys on perustettu
17.4.2001 Hämeenlinnassa. Yhdistyksen virallinen rekisteröintipäivämäärä on
22.10.2001. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Viron kulttuurin ja
yhteiskuntaolojen sekä Viron kielen tuntemusta Suomessa sekä suomalais-virolaista
kulttuuriyhteistyötä. Sääntöjen mukaan yhdistystä kutsutaan seuraksi. Yhdistys
kuuluu jäsenyhdistyksenä/ paikallisseurana Tuglas-seuraan.

HALLINTO
Järjestäytymiskokouksessaan 16.3.2016 hallitus valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi jatkamaan Arja Pietilän ja varapuheenjohtajaksi Erkki Hapulin.
Sihteerinä jatkaa Satu Heinonen ja taloudenhoitajana Outi Uoti.
Muut hallituksen varsinaiset jäsenet: Anneli Lahdensuo 16.3.2016 saakka, josta
alkaen Kristiina Yli-Hannula. Maarit Järveläinen jatkaa varsinaisena jäsenenä.
Hallituksen varajäsenet: Jussi Kataja 16.3.2016 saakka, josta alkaen Pirjo Hakamäki
ja Tuula Myllykallio. Tuula Ruohonen jatkaa varajäsenenä.
Varsinaiset toiminnantarkastajat Timo Naapuri 16.3.2016 saakka, josta alkaen Anneli
Lahdensuo, jatkaa Sulo Roiha
Varatoiminnantarkastajat Lasse Laakso 16.3.2016 saakka, josta alkaen Sirkku Ahtila,
jatkaa Seppo Myllyniemi

YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin16.3.2016. Hämeenlinnan
pääkirjaston musiikkisalissa.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa. Yksi kokous pidettiin
Forssassa ja muut Hämeenlinnassa.

YHDISTYKSEN JÄSENET
Toimintavuoden lopussa yhdistyksessä oli 144 jäsentä, joista 4 on ainaisjäseniä.
Toimintavuoden aikana seuraan liittyi 8 uutta jäsentä ja erosi 5 jäsentä.

TALOUS
Talous perustuu pääosin Tuglas-seuran maksamiin jäsenmaksupalautuksiin.
Toimintavuoden jäsenmaksu oli 25.00 €/jäsen. Yhdistyksen käyttöön palautui 18.50
€/jäsen. Opiskelijajäsenmaksu oli 12.00 €/jäsen, ainaisjäsenmaksu 250.00 € ja
kannattajajäsenmaksu 150 €.
Jäsenmaksupalautuksia saatiin Tuglas-seuralta yhteensä 2090.25 euroa.

.

Tilinpäätös osoitti -716,62 euroa alijäämää. Merkittävimmät menokohteet olivat
ilmoitusmenot sekä kirjallisuusiltoihin kutsuttujen asiantuntijoiden ja kirjailijoiden
kulukorvaukset.
.

TOIMINTA
13.1.2016 virolaisen kirjallisuuden lukupiiri kokoontui Hämeenlinnan pääkirjaston
musiikkisalissa. Aiheena oli Viivi Luikin kirja ”Varjoteatteri”. Osallistujia oli 14.
13.2.-18.2.2016 vietettiin Tuglas-seuran virolaisen kirjallisuuden viikkoa. Tähän
liittyen Kanta-Hämeen Tuglas-seura järjesti kirjallisuusillat Hämeenlinnassa ja
Forssassa. 17.2. kirjailijavieras Rein Raud kertoi Hämeenlinnan pääkirjastossa
kirjastaan ”REKONSRUKTIO”. Kirjastonhoitaja Sini Kiuas haastatteli. Osallistujia
oli 30. Tilaisuus korvasi helmikuun lukupiirin. 18.2. Rein Raud vieraili samanaiheisessa kirjallisuusillassa Forssan kirjastossa, jossa haastattelijana oli
kirjastonhoitaja Tuula Luoma. Osallistujia oli 10.
16.3.2016 sääntömääräinen vuosikokous Hämeenlinnan pääkirjaston musiikkisalissa
Hallituksesta erovuorossa olleet varsinainen jäsen Anneli Lahdensuo ja varajäsen
Jussi Kataja jättivät tehtävänsä hallituksessa. Erovuorossa ollut hallituksen
varsinainen jäsen Arja Pietilä valittiin uudelle kaudelle. Osallistujia oli 14.
Kokouksen jälkeen kirjailija Juhani Salokannel piti yleisöluennon kirjailija Jaan
Krossin tuotannosta. Luento korvasi maaliskuun lukupiirin. Osallistujia oli 48.
13.4.2016 Viro 100-seminaari Helsingissä Viron suurlähetystössä
SVYL, Tuglas-seura, Viro-instituutti, Enterprise Estonia, Helsingin vironkielinen
seurakuntatyö ja Viron Helsingin suurlähetystö järjestivät seminaarin, jonka
tarkoituksena oli keskustella ja suunnitella järjestöjen osallistumista Viro 100juhlavuoden 2017-2018 tapahtumiin. Kustakin järjestöstä oli kutsuttu seminaariin
kaksi edustajaa. Meiltä osallistuivat Arja Pietilä ja Satu Heinonen.
16.4.2016 Kanta-Hämeen Tuglas-seuran 15-vuotisjuhlaseminaari Hämeen
ammattikorkeakoululla Hämeenlinnan Visamäessä
Juhlaseminaari järjestettiin yhteistyössä HAMK:n muotoilun opintolinjan kanssa.
Juhlaluennon piti professori Seppo Zetterberg aiheesta ”Suomen sillan kulkijoita –
yhteyksiä yli Suomenlahden 1800-luvulla”. Tuglas-seuran toiminnanjohtaja KT Jaana
Vasama luennoi aiheesta ”Kokemuksia ja mahdollisuuksia – muotoilu ja taide
Suomen ja Viron välisessä yhteistyössä”. HAMK:n muotoilun koulutuspäällikkö Juha
Laurikainen luennoi aiheesta ”Koulutuksellinen yhteistyö Viron kanssa muotoilun
näkökulmasta”. MuM Kaisa Kujanpää esitti virolaista piano- ja laulumusiikkia.
Tilaisuudessa oli kahvitarjoilu. Ohjelma videokuvattiin Tuglas-seuran toimesta. Seura
sai pääseuralta lahjaksi kolme virolaista elokuvaa: ”Mandariinid”, ”1944” ja
”Supilinna salaselts”. Juhlaseminaariin osallistui 36 henkilöä. Seminaari saatiin
onnistuneen yhteistyön ansiosta toteutettua pienellä budjetilla. Seura sai hyvää

palautetta sekä yleisöltä että Tuglas-seuralta.
23.-24.4.2016 Tuglas-seuran paikallisseurojen seminaari Turussa
Kanta-Hämeen Tuglas-seurasta seminaariin osallistuivat Arja Pietilä, Outi Uoti, Satu
Heinonen ja Tuula Ruohonen.
Tuglas-seuran kiertonäyttely ”Kolme sukupolvea” oli esillä heinäkuussa Forssan
kirjastotalon näyttelytila Vinkkelissä. Esillä oli Evald Oksin, Mari Roosvaltin ja
Maara Ljutljunkin töitä. Mari Roosvalt vieraili näyttelyssä ja se onnistui
erinomaisesti.
14.9.2016 FT Sirje Olesk luennoi lukupiirissä Hämeenlinnan kirjastossa Friedebert
Tuglasista. Tilaisuuteen osallistui 18 henkilöä. 8.11.2016 Olesk luennoi samasta
aiheesta Forssan kirjastossa, jossa osallistujia oli 10.
12.10.2016 lukupiirissä keskusteltiin Jaan Kaplinskin kirjasta ”Sama joki”. Mukana
oli 6 lukupiiriläistä.
9.11.2016 lukupiirissä keskusteltiin Tõnu Õnnepalun kirjasta ”Mandala”. Mukana oli
6 lukupiiriläistä.
12.-13.11.2016 matka Tallinnaan Martinmarkkinoille ja Estonia-teatteriin
Onnistuneella matkalla oli mukana 21 henkilöä. Estonia-teatterissa esitettiin Gaetano
Donizettin oopperakonsertti Anna Bolena.
29.11.2016 vietettiin seuran pikkujoulua virolaisen jouluaterian ja virolaisten
joululaulujen merkeissä ravintola Punaportissa. Virolaisten joululaulujen yhteislaulua
vetivät Pekka ja Marita Lunnikivi. Tilaisuuteen osallistui 48 henkeä.
7.12.2016 lukupiirissä keskusteltiin Rein Raudin kirjasta ”Täydellisen lauseen
kuolema”. Mukana oli 6 lukupiiriläistä.
Vuoden aikana suunniteltiin joitakin tapahtumia ja matkoja, jotka eivät osallistujen
niukkuuden takia toteutuneet. Näitä olivat linturetki Hattelmalanjärven lintutornille
toukokuussa sekä retki Sääksmäen Ritvalan Helkajuhlille virolaisen Curly Stringsyhtyeen konserttiin. Myöskään pitkälle suunniteltu matka Viljandin folkfestivaaleille
29.-31.7.2016 ei toteutunut.

YHTEISTYÖ
Vuoden 2016 aikana Kanta-Hämeen Tuglas-seura teki tiivistä yhteistyötä
Hämeenlinnan kirjaston kanssa. Yhteistyötä tehtiin myös Forssan kaupunginkirjaston
kanssa. Merkittävä yhteistyökumppani vuoden aikana oli Hämeen
Ammattikorkeakoulu HAMK ja etenkin sen muotoilun opintolinja. Yhteistyön
tuloksena toteutui onnistunut seuramme 15-vuotis juhlaseminaari. Jo perinteeksi
muodostunut yhteistyö Ammattiopisto Tavastian kanssa jatkui, kun opiston kokki- ja

tarjoilijaopiskelijat opettajineen toteuttivat virolaisen jouluaterian seuran
pikkujouluun. Erinomaiseksi osoittautuneen matkanjärjestäjän PS-bussi oy/Inton
matkat kanssa saimme nauttia onnistuneesta Martinmarkkinamatkasta Tallinnaan.
Luonnollisesti tärkeä yhteistyökumppani oli Tuglas-seura.

TIEDOTTAMINEN
Ulkoinen tiedottaminen
Tuglas-seuran ELO-lehti ilmestyi viisi kertaa. Kanta-Hämeen Tuglas-seura tiedotti
ajankohtaisesta toiminnastaan lehden numeroissa paikallisseurojen toimintapalstalla.
Tulevista tapahtumista tiedotettiin Hämeen Sanomissa ja Kaupunkiuutisissa.
Yleisölle suunnatuista tilaisuuksista tiedotettiin myös Facebookin ”Hämeenlinnan
tapahtumat”seinällä. 15-vuotisjuhlaseminaarista teetettiin juliste HAMK:in muotoilun
opintolinjan opiskelijalla Venla Varjuksella. Julistetta painettiin kahden kokoisena ja
niitä kiinnitettiin ilmoitustauluille.
Sisäinen tiedottaminen
Jäsenistölle lähetettiin kaksi jäsenkirjettä sähköpostitse tai kirjeitse. Syyskuun alussa
lähetettiin sähköpostitse jäsenkysely, jolla pyrittiin kartoittamaan jäsenistön toiveita
syksyn ohjelman suhteen. Muistutuksia tapahtumista lähetettiin tarpeen mukaan
sähköpostitse. Yhdistyksen kotisivuilla julkaistiin jäsenkirjeet, muistutuksia
ajankohtaisista tapahtumista sekä valokuvia tapahtumista ja retkistä.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUS
Toimintavuoden aikana edettiin toimintasuunnitelman mukaisesti. Suurin ponnistus
oli 15-vuotis juhlaseminaarin järjestäminen. Siinä onnistuttiin hyvin ja pysyttiin
suunnitellun budjetin raameissa. Suunniteltua ja osin pitkälle valmisteltuakin
ohjelmaa oli jopa enemmän kuin saatiin toteutettua osallistujamäärärajoitusten
vuoksi. Toimintavuosi oli toimelias ja aktiivinen.

SURU-UUTINEN
Marraskuussa meidät tavoitti suru-uutinen. Seuramme pitkäaikainen aktiivijäsen ja
hallituksen varajäsen Jussi Kataja oli menehtynyt. Seuran puolesta lähetettiin hänen
omaisilleen Koivikko-kodin adressi ja omaisten toivomuksesta ”kukkaraha”
Koivikko-koti-säätiön tilille käytettäväksi saattohoitotyöhön. Kokouksessaan
16.1.2017 hallitus piti hiljaisen hetken hänen muistolleen. Yhdistyksessä muistellaan
kiitollisuudella hänen pitkäaikaista panostaan yhdistyksen hyväksi.
Hämeenlinnassa 16.1.2017
Hallitus

