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Kanta-Hämeen Tuglas-seura ry

Toimintakertomus 1.1.2017 - 31.12.2017
YLEISTÄ
Vuosi on ollut Kanta-Hämeen Tuglas-seuran 16.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 Tuglasseuraan.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS JA SEURAN TOIMIELIMET
Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 15.3.2017 Hämeenlinnan pääkirjaston
musiikkisalissa. Kokoukseen osallistui 10 seuran jäsentä. Hallituksesta olivat erovuorossa
varsinaiset jäsenet Erkki Hapuli ja Maarit Järveläinen. Molemmat valittiin uudelleen kaudelle
2017 - 2019. Hallituksessa jatkavat varsinaiset jäsenet Arja Pietilä, Outi Uoti, Satu Heinonen,
ja Kristiina Yli-Hannula sekä varajäsenet Tuula Ruohonen, Pirjo Hakamäki ja Tuula
Myllykallio.
Vuosikokous valitsi seuran varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi jatkamaan Sulo Roihan ja
Anneli Lahdensuon. Myös varatoiminnantarkastajat Sirkku Ahtila ja Seppo Myllyniemi tulivat
uudelleen valituiksi.
Järjestäytymiskokouksessaan 15.3.2017 seuran hallitus valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi jatkamaan Arja Pietilän ja varapuheenjohtajaksi jatkamaan Erkki Hapulin.
Taloudenhoitajaksi valittiin jatkamaan Outi Uoti ja sihteeriksi niin ikään jatkamaan Satu
Heinonen.

SEURAN HALLITUKSEN KOKOUKSET
Seuran hallitus kokoontui seitsemän kertaa. Yksi kokous pidettiin Forssassa ja muut
Hämeenlinnassa.

KANTA-HÄMEEN TUGLAS-SEURAN JÄSENET
Vuoden lopussa seuran jäsenmäärä oli 133. Seuraan oli vuoden aikana liittynyt 8 uutta
jäsentä ja eronnut/ poistunut 19 jäsentä. Seuran jäsenistä 4 on ainaisjäsentä.

TALOUS
Talous perustui Tuglas-seuran maksamiin jäsenmaksupalautuksiin sekä erilaisiin
osallistumismaksuihin. Toimintavuoden jäsenmaksu oli 25.00 €/ jäsen, josta yhdistyksen
käyttöön palautui 18.75 €/ jäsen. Opiskelijajäsenmaksu oli 12.00 €/ jäsen, ainaisjäsenmaksu
250.00 €/ jäsen ja kannattajajäsenmaksu 150 € .
Vuoden alussa seuran varat olivat 2160,79 €. Tuloja oli vuoden aikana 5250,75 €, josta
jäsenmaksupalautuksia pääseuralta 2165,25 €, marraskuussa pidetyn joulujuhlan
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osallistumismaksuja 1170,00 € sekä Tampereelle tehdyn balettimatkan osallistumismaksuja
1912,90 €.
Suurin yksittäinen menoerä oli balettimatkan kustannukset, 1726,86 €. Virolaisen
jouluaterian lasku, 1260,00 €, ei ehtinyt tulla vuoden loppuun mennessä, joten se siirtyi
vuodelle 2018. Muut suuremmat kulut aiheutuivat osallistumisesta Tartossa pidettyyn
Tuglas-seuran paikallisseurojen seminaariin sekä erilaisista palvelumaksuista.
Kokonaisuutena menot toteutuivat maltillisesti ja lukuun ottamatta edellä mainittuja
menokohtia huomattavasti budjetoitua pienemmin kuluin. Tilinpäätäs osoitti ylijäämää
2182,98 €.

TOIMINTA
Virolaisen kirjallisuuden lukupiiri kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa Hämeenlinnan
pääkirjaston musiikkisalissa. 11.1. aiheena oli Aino Kallaksen “Suden morsian”. Osallistujia
oli 13. 12.4. aiheena oli Maimu Bergin “Muotitalo”.Osallistujia oli 6. Syyskaudella lukupiirin
teemana oli Jaan Krossin tuotanto. 20.9. aiheena oli teos “Keisarin hullu”. Osallistujia oli 12.
18.10. aiheena oli teos “Uppiniskaisuuden kronikka”. Osallistujia oli 7. 15.11. aiheena oli
“Vastatuulen laiva”. Osallistujia oli 9. 13.12. aiheena oli “Tahtamaa”. Osallistujia oli 7.
.
Vierailu Stone Gallery Lunnikiveen 26.1. Pekka Lunnikivi kertoi aiheesta “Mitä kivet ja
fossiilit kertovat maapallosta ja sen asukkaista”. Osallistujia oli 17.
Virolaisen kirjallisuuden viikon kirjallisuusilta 14.2. Forssan kirjastossa ja 15.2
Hämeenlinnan kirjastossa. Vierailijana molempien kaupunkien kirjallisuusillassa oli
kääntäjä Sanna Immanen Osallistujia Forssassa oli 10 ja Hämeenlinnassa 17.
FT Heikki Rausmaan luento “Katsaus Suomen ja Viron välisiin taloussuhteisiin” 15.3.
Hämeenlinnan kirjastossa. Luento oli seuran sääntömääräisen vuosikokouksen jälkeen ja
kuulijoita oli 11.
Tuglas seuran paikalliseurojen seminaari Viron Viljandissa 21.-23.4. Kanta-Hämeen
Tuglas-seuran edustajina seminaariin osallistuivat puheenjohtaja Arja Pietilä ja hallituksen
jäsen Kristiina Yli-Hannula.
Toiminnanjohtaja Jaana Vasaman luento “Virolaiset kuvittajat” 27.9. Hämeenlinnan
kirjastossa. Kuulijoita oli 16.
Balettimatka Tampere-talolle Viron kansallisbaletin esitykseen “Coppèlia” 18.11.
Osallistujia oli 24.
Virolainen jouluateria 29.11. ravintola Punaportilla. Osallistujia oli 45.

YHTEISTYÖ
Tiivis ja hyvä yhteistyö Hämeenlinnan ja Forssan kirjastojen kanssa jatkui vuonna 2017.
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TIEDOTTAMINEN
Ulkoinen tiedottaminen
Kanta-Hämeen Tuglas-seuran toiminnasta tiedotettiin Tuglas-seuran jäsenlehti ELO:n
numeroissa paikallisseurojen toimintapalstalla. Ajankohtaisista tapahtumista ja retkistä
tiedotettiin myös Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten seurapalstalla.
Sisäinen tiedottaminen
Jäsenistölle lähetettiin toimintavuoden aikana kaksi jäsenkirjettä sähköpostitse tai postitse.
Sähköpostitse lähetettiin myös kysely toivotusta toiminnasta sekä muistutuksia tapahtumista.
Edellä mainitut tiedotteet julkaistiin myös seuran kotisivuilla. Siellä julkaistiin myös valokuvia
tapahtumista.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUS
Vuoden 2017 aikana seuran toiminta oli jonkin verran vähäisempää kuin vuonna 2016, joka
oli seuran 15-vuotis juhlavuosi ja joka oli myös taloudellisesti vaativampi. Maltillisella
ohjelmalla pysyttiin hyvin taloudellisten resurssien raameissa ja saatiin toteutettua hiukan
ylijäämäinen toimintavuosi. Kiinnostavaa ohjelmaa oli kuitenkin pitkin vuotta tarjolla. Ideoita
ja hankkeita oli jopa enemmän kuin saatiin toteutettua osallistujamäärän niukkuuden tai
muiden toteuttamisvaikeuksien vuoksi. Jotkut kesken jääneet hankkeet siirtyivät seuraavalle
vuodelle, jolloin ne saadaan toivon mukaan toteutettua. Näitä ovat esimerkiksi opastettu
retki Helsingin seudulla “Virolaisten jalanjäljillä” sekä virolaisten viinien ja juustojen ilta.

Hämeenlinnassa 2.2.2018
Hallitus

