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YLEISTÄ 
Vuosi 2018 oli Kanta-Hämeen Tuglas-seuran 17. 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. 
 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS JA SEURAN TOIMIELIMET 
Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 21.3.2018 Hämeenlinnan pääkirjaston 
musiikkisalissa. Kokoukseen osallistui 12 seuran jäsentä sekä Tapio Mäkeläinen 
Tuglas-seurasta. Hallituksesta olivat erovuorossa varsinaiset jäsenet Satu Heinonen ja Outi 
Uoti sekä varajäsen Tuula Ruohonen. Heidät kaikki valittiin uudelleen kaudelle 2018-2020. 
Todettiin. että  hallituksessa jatkavat edellä mainittujen lisäksi varsinaiset jäsenet Arja Pietilä, 
Maarit Järveläinen, Erkki Hapuli ja Kristiina Yli-Hannula sekä varajäsenet Pirjo Hakamäki ja 
Tuula Myllykallio. Seuran toiminnantarkastajiksi valittiin uudelleen Sulo Roiha ja Anneli 
Lahdensuo sekä varatoiminnantarkastajiksi myös uudelleen Sirkku Ahtila ja Seppo 
Myllyniemi. 
 
Järjestäytymiskokouksessaan 23.3.2018 hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi 
jatkamaan Arja Pietilän, varapuheenjohtajaksi jatkamaan Erkki Hapulin, taloudenhoitajaksi 
jatkamaan Outi Uotin sekä sihteeriksi jatkamaan Satu Heinosen. 
 
SEURAN HALLITUKSEN KOKOUKSET 
Seuran hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana kuusi kertaa. Yksi kokous pidettiin Forssassa 
ja muut Hämeenlinnassa. 
 
KANTA-HÄMEEN TUGLAS-SEURAN JÄSENET 
Vuoden 2018 lopussa seuran jäsenmäärä oli 135. Seuraan liittyi vuoden aikana 12 jäsentä ja 
erosi/ poistui 7 jäsentä. Seuran jäsenistä 7 on ainaisjäsentä. 
 
TALOUS 
Seuran talous perustui Tuglas-seuran maksamiin jäsenmaksupalautuksiin sekä erilaisiin 
osallistumismaksuihin. Toimintavuoden jäsenmaksu oli 25,00 €, josta yhdistyksen käyttöön 
palautui 18,75 €/ jäsen. Opiskelijajäsenmaksu oli 12 €, ainaisjäsenmaksu 250 € ja 
kannattajajäsenmaksu 150 €. 
 
 
 



                                                                                                                               2. 
 
Seuran varat olivat vuoden alussa 4343,77 €. Tuloa oli 4328,55 €, josta jäsenmaksujen 
palautuksia pääseuralta 2372,55 €. Joulujuhlan osallistumismaksuja kertyi  1036,00 € ja 
matkatuloja tai niiden palautuksia 920,00 €. Suurimpia kuluja olivat joulujuhlakustannukset 
(2380,00 €), joista noin puolet oli vuoden 2017 osuutta laskun viivästymisen vuoksi. 
Matkakuluja oli 1040,00 €, joista noin puolet Helsinkiin tehdyn jäsenmatkan kuluja. Muita 
menoja oli lehti-ilmoituksista sekä pankki-, toimisto-, ja internetpalveluista yhteensä 635,39 
€. Toimistotarvikehankintoihin sekä kahvituksiin ja vieraanvaraisuuksiin käytettiin 604,31 €.  
 
Tuloja oli suunnilleen talousarvion mukaisesti. Menoja oli vähemmän kuin talousarviossa 
varattiin menoarvion toteutumisen ollessa 73,9 %. Säästöjä saatiin, kun tilaisuudet 
organisoitiin omakustanteina tai yhteistyössä muiden seurojen kanssa. Vuoden lopussa 
seuran varat olivat 4012,32 €. Tilinpäätös osoitti alijäämää -331,45 €. 
 
TOIMINTA  
Virolaisen kirjallisuuden lukupiiri kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Kevätkaudella 
lukupiiri kokoontui Hämeenlinnan pääkirjaston musiikkisalissa. 24.1. lukupiirin aiheena oli  
“Nippernaati 3”. Osallistujia oli 13. 14.3. aiheena oli Tõnu Õnnepalun “Paratiisi”. Osallistujia 
oli 7. 11.4. aiheena oli Ilmar Taskan “Popeda 1946”. Osallistujia oli 7. Kirjaston remontin 
takia syyskaudella lukupiirin kokoontumispaikkana oli Kumppanuustalon Ukkonen-tila.  19.9. 
aiheena oli “Nippernaati 2” sekä A.H.Tammsaaren “Totuus ja oikeus””-sarjan 5. osa 
“Kotiinpaluu”.  Osallistujia oli 9.  17.10. aiheena oli loppuosa julkaisusta “Nippernaati 2”. 
Osallistujia oli 9. 14.11. aiheena oli Jaan Kaplinskin tuotanto oman valinnan mukaan. 
Osallistujia oli 10.  12.12. aiheena oli Helmi-julkaisu 2018. Osallistujia oli 7. 
  
“Suomi 100 - Viro 100”-luento 25.1. Tri Seppo Zetterbergin luento Hämeen Suojassa oli  
Hämeenlinnan Kansallisten senioreiden järjestämä ja Kanta-Hämeen Tuglas-seura oli 
kutsuttu mukaan. Tilaisuuteen osallistui yhdistyksemme jäseniä.  
 
Virolaisen kirjallisuuden viikon kirjailijavieras Forssassa 13.2. ja Hämeenlinnassa 
14.2. 
Vironsuomalainen lastenkirjailija Mika Keränen esiintyi molempien kaupunkien kirjastoissa.  
Forssassa häntä haastatteli kirjastotoimenjohtaja Maarit Järveläinen ja Hämeenlinnassa 
kirjastonhoitaja Sini Kiuas. Osallistujia oli Forssassa 11 ja Hämeenlinnassa 19. 
 
Lastenelokuva “Soppalinnan salaseura” 17.2. Forssan Kirjastokinossa esitetty elokuva 
perustuu kirjailija Mika Keräsen kirjoihin. Näytöksessä oli 3 katsojaa. 
  
“Tapion matkassa Tallinnaan”-luento  21.3. Kulttuurisihteeri, tietokirjailija Tapio 
Mäkeläinen luennoi Hämeenlinnan pääkirjastossa seuran sääntömääräisen vuosikokouksen 
jälkeen. Luento oli suosittu, sali on täynnä yleisöä. 
   
Tuglas-seuran paikallisseurojen seminaari 5.- 6.5. Kotkassa järjestettyyn seminaariin 
osallistuivat Kanta-Hämeen Tuglas-seurasta Arja Pietilä ja Tuula Ruohonen. 
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“Virolaisten jalanjäljissä”-retki pääkaupunkiseudulle 12.5. Kokopäiväretki suuntautui 
Malmin hautausmaalle suomenpoikien  hauta-alueelle, Helsingin Vanhaan kirkkopuistoon ja 
Hietaniemen hautausmaalle. Oppaana toimi Pekka Linnainen. Osallistujia oli 22. 
 
“Viron luontoretkiltä” -valokuvanäytely 25.6. - 13.7.  Mikko Hovilan näyttely oli esillä 
Forssan kirjaston näyttelytila Vinkkelissä. Vieraskirjaan kirjoitti nimensä 95 vierailijaa. 
 
“Kokemuksia Viron luontoretkiltä”-luento 10.7. Mikko Hovila luennoin Forssan 
kirjastossa. Osallistujia oli 50. 
 
“Tuttu ja tuntematon 100-vuotias etelänaapurimme Viro” -matka 13. - 16.8. Matka 
suuntautui Länsi- ja Itä-Virumaalle ja se toteutettiin yhdessä Hämeenlinnan kansallisten 
senioreiden kanssa. 
  
“Õlleõhtu” - virolainen olutilta 20.9. Forssassa ravintola Vanha Värjärissä. Maisteltiin 
virolaisten pienpanimoden oluita pienen suolaisen naposteltavan kera. Illan vieraana oli  
baarimies, kulttuurisihteeri, tietokirjailija Tapio Mäkeläinen. Osallistujia oli 27. 
 
“Lahden takaa” -filmi-ilta 3.10. Hämeenlinnan Kumppanuustalolla. Katseltiin kolme 
Tuglas-seuran valmistamaa keskusteludokumenttia. Osallistujia oli 13. 
 
Kirjallisuusilta 23.10. Tietokirjailija Jari P. Havia luennoi Forssan kaupunginkirjastossa 
aiheenaan suomalaisten toiminta Virossa 1960 - 1990. Kuulijoita oli 14. 
 
“Virolaisten makujen ilta” 30.10. Hämeenlinnassa olutravintola Birgerissä. Maisteltiin 
virolaisten pienpanimoiden oluita ja virolaisia juustoja. Illan vieraana oli baarimies, 
kulttuurisihteeri, tietokirjailija Tapio Mäkeläinen. Osallistujia oli 18. 
 
“Virolainen identiteetti” -kirjallisuusilta 20.11. Tuglas-seuran toiminnanjohtaja Jaana 
Vasama luennoi Forssan kaupunginkirjastossa. Osallistujia oli 20. 
 
Retki Martin markkinoille 24.11. Kokopäiväretki Helsingin kaapelitehtaalle järjestettiin 
yhdessä Hämeenlinnan Kansallisten senioreiden kanssa. 
 
Virolainen jouluateria 28.11. koulutuskeskus Tavastian ravintola Punaportilla. Ilta 
toteutettiin jo perinteeksi muodostuneella tavalla kokki- ja tarjoilijaopiskelijoiden työnä. Illan 
vieraana oli Itä-Uudenmaan Tuglas-seuran puheenjohtaja, keittiömestari Mikko Savikko. Hän 
johti yhteislaulua toimittamastaan, juuri ilmestyneestä suomalais-virolaisesta laulukirjasta 
“100 laulua 100 laulu”.  Pekka Lunnikivi säesti. Osallistujia oli 41. 
 
TIETOSUOJASELOSTE JA DOKUMENTTIEN SÄILYTYS 
Hallitus valmisteli ja hyväksyi Kanta-Hämeen Tuglas-seuran toiminnassa huomioitavaksi 
tietosuojaselosteen sekä ohjeiston seuran dokumenttien säilyttämiseksi. Kyseiset 



dokumentit on julkaistu seuran kotisivuilla. Hallitus etsi myös seuran aiempien vuosien 
dokumenttien  
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säilyttämiseen määräykset täyttävää  säilytystilaa, joka löytyi Hämeenlinnan 
Kumppanuustalosta maakunta-arkiston entisistä arkistotiloista. Neuvottelut jatkuvat ja 
aineiston siirtäminen tapahtuu vuonna 2019, 
 
TUGLAS-SEURAN JA PAIKALLISSEURAN VÄLISEN YHTEISTYÖ- 
SOPIMUKSEN UUSIMINEN 
Tuglas-seuralta saatiin uusi yhteistyösopimus, joka oli palautettava puheenjohtajan 
allekirjoittamana vuoden loppuun mennessä. Yhteistyösopimuksessa määritellään 
Kanta-Hämeen Tuglas-seuran pääseuralta saamat oikeudet ja edut sekä 
jäsenmaksupalautuksen osuus, Palautus vähenee 75 %:sta  50 %:iin jäsentä kohden. 
Perusteluina palautuksen vähennykseen ovat pääseuran menojen nousut. Kirjeessään 
pääseura ilmoitti myös jäsenmaksujen korotustarpeesta. Kanta-Hämeen Tuglas-seuran 
hallitus valmisteli pääseuralle oman vastineensa edellä mainituista taloudellisista asioista. 
Pääseura tekee päätöksen jäsenmaksusta vuosikokouksessaan 14.3. 2019 ja 
Kanta-Hämeen Tuglas-seura käsittelee sitä omassa vuosikokouksessaan keväällä. 
 
YHTEISTYÖ 
Vuoden aikana tehtiin merkittävää yhteistyötä Hämeenlinnan Kansallisten senioreiden 
kanssa. Tällä tavoin saatiin riittävä osallistujamäärä mm. Itä- ja Länsi-Virumaalle tehdylle 
matkalle elokuussa. Samoin marraskuussa toteutettuun retkeen Helsingin Martin 
markkinoille saatiin tällä tavoin riittävästi osallistujia. 
 
Yhteistyö Forssan kaupunginkirjaston kanssa oli vuoden aikana varsin merkittävää 
valokuvanäyttelyn, elokuvaesityksen ja Viro-aiheisten luentojen mahdollistajana. Myös 
yhteistyö Hämeenlinnan kirjaston kanssa jatkui kevätkauden vilkkaana. Kirjastolta saatiin tila 
lukupiirille, luennoille ja vuosikokoukselle. Kirjaston remontin takia oli löydettävä uusi 
yhteistyökumppani syyskaudeksi. Kumppanuustalolta saattiin tarvittavat tilat lukupiirille ja 
lokakuun elokuvaillalle. 
 
Syyskuussa Hämeenlinna Suomi-Venäjä seura ja Hämeenlinnan Pohjola-Norden yhdistys 
tekivät muille paikallisille ystävyysseuroille aloitteen yhteisen YK-päivän suunnittelusta ja 
toteuttamisesta. Hankkeeseen osallistuttin ja yhteistä YK-päivää vietettiin Hämeenlinnan 
raatihuoneella 24.10. yhdeksän paikallisen ystävyysseuran voimin. Samalla pohdittiin 
yhteistyön jatkamista ystävyysseurojen kesken. Päätettiin aloittaa kutsujen lähettäminen 
ystävyysseuraverkostolle  tilaisuuksista tai retkistä/ matkoista, jotka voisivat kiinnostaa 
muidenkin seurojen jäseniä. Joitakin kutsuja saatiinkin syksyn aikana ja niitä välitettiin 
jäsenistölle sähköpostilistan välityksellä. 
  
Syksyn aikana toteutettiin onnistuneet yhteistyöhankkeet Forssassa ravintola Vanha Värjärin 
ja Hämeenlinnassa olutravintola Birgerin kanssa. Perinteeksi muodostunut yhteistyö 
koulutuskeskus Tavastian ravintola Punaportin kanssa jatkui. 
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TIEDOTTAMINEN  
Sääntömääräisen vuosikokouksen jälkeen keväällä lähetettiin jäsenistölle  jäsenkirje 
sähköpostitse ja postitse niille, joilla ei ole sähköpostia. Kaikkiin viiteen vuoden aikana 
ilmestyneeseen ELO-lehteen lähetettiin ilmoitukset seuran tapahtumista “Paikallisseurojen 
toimintaa”-palstalle. Merkittävimmistä tapahtumista julkaistiin ilmoitukset Hämeenlinnan 
Kaupunkiuutisten seurapalstalla. Kaikki ilmoitukset tapahtumista julkaistiin myös seuran 
kotisivuilla. Siellä julkaistiin myös valokuvia tapahtumista.  Muistutusten lähettämistä 
tapahtumista ja ilmoittautumisajoista lisättiin sähköpostilistalaisille. Myös muilta 
ystävyysseuroilta saatuja ilmoituksia tapahtumista lähetettiin uuden käytännön mukaan 
sähköpostilistalaisille, 
 
Forssassa olleista tapahtumista  tiedotettiin paperijulistein ja netti-ilmoituksin kaupungin 
kotisivujen tapahtumakalenterissa sekä ilmoituksin Forssan Lehdessä. Näyttelyistä 
tiedotettiin Forssan Lehden Kulttuurikalenterissa. 
 
TAVOITTEIDEN TOTEUTUS 
Seuran toiminta on vuoden 2018 aikana ollut resurssit huomioon ottaen runsasta ja 
monipuolista. Edellytyksenä sille on ollut onnistunut toiminta yhteistyötahojen kanssa..  
 
 
 
 
 
 
 
Hämeenlinnassa  23.1.2019 
Hallitus 
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