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Kanta-Hämeen Tuglas-seura ry 
 
TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2019 - 31.12.2019 
 
YLEISTÄ 
Vuosi 2019 oli Kanta-Hämeen Tuglas-seuran 18. toimintavuosi. Yhdistys on perustettu 
17.4.2001 Hämeenlinnassa. Yhdistyksen virallinen rekisteröintipäivämäärä on 22.10.2001. 
Yhdistyksen tarkoituksen 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 
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 20.3.2019 lounasravintola Fredrikan kabinetissa 
Hämeenlinnassa. Kokoukseen osallistui 18 seuran jäsentä. Hallituksesta olivat erovuorossa 
varsinaiset jäsenet Arja Pietilä ja Kristiina Yli-Hannula sekä varajäsenet Pirjo Hakamäki ja 
Tuula Myllykallio. Lisäksi pois jäämisestään oli ilmoittanut varsinainen jäsen Erkki Hapuli. 
Arja Pietilä valittiin uudelleen jatkamaan hallituksessa. Kristiina Yli-Hannula oli ilmoittanut 
ettei ole enää käytettävissä hallitukseen. Hänen ja Erkki Hapulin tilalle hallituksen 
varsinaisiksi jäseniksi valittiin Annukka Saarenmaa ja Minna Lankinen. Pirjo Hakamäki 
valittiin uudelleen hallituksen varajäseneksi. Tuula Myllykallio oli ilmoittanut ettei ole enää 
käytettävissä ja hänen tilalleen varajäseneksi valittiin Marja-Leena Lampola.Todettiin, että 
hallituksessa jatkavat edellä mainittujen lisäksi varsinaiset jäsenet Outi Uoti, Maarit 
Järveläinen ja Satu Heinonen ja varajäsen Tuula Ruohonen. 
 
Järjestäytymiskokouksessaan 22.3.2019 hallitus valitsi  keskuudestaan puheenjohtajaksi 
jatkamaan Arja Pietilän sekä Outi Uotin jatkamaan taloudenhoitajana ja Satu Heinosen 
sihteerinä. Varapuheenjohtajaksi valittiin Annukka Saarenmaa. 
 
SEURAN HALLITUKSEN KOKOUKSET 
Seuran hallitus kokoontui vuoden 2019 aikana viisi kertaa. Yksi kokous pidettiin Forssassa ja 
muut Hämeenlinnassa. 
 
KANTA-HÄMEEN TUGLAS-SEURAN JÄSENET 
Vuoden 2019 lopussa seuran jäsenmäärä oli 143 (Tuglas-seuran jäsenmaksun maksaneita 
112). Seuraan liittyi vuoden aikana seitsemän jäsentä ja erosi/poistui kaksi jäsentä. Seuran 
jäsenistä 7 on ainaisjäseniä. 
 
TALOUS 
Seuran talous perustuu Tuglas-seuran maksamiin jäsenmaksupalautuksiin sekä erilaisiin 
osallistumismaksuihin. Tuglas-seura nosti jäsenmaksun 30 €:oon ja alensi paikalliseurojen 
jäsenmaksupalautuksia  50 %:iin. Yhdistykselle palautui tämän mukaan 15 €/ jäsen. 
Opiskelijajäsenmaksu oli 15 € ja ainaisjäsenmaksu 300 €. Kanta-Hämeen seuran 
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jäsenmaksupalautukset vähenivät edellisestä vuodesta -28,2 %, mikä oli huomioitu 
talousarviossa.  
 
Seuran jäsenmaksun maksaneiden lukumäärä on lievästi vähentynyt  
viimeisten vuosien aikana. 
 

 
Kanta-Hämeen Tuglas-seuran jäsenmaksut maksaneiden lkm vuosina 2013-2019 
 
Seuran taloustilanne oli kokonaisuutena edellisen vuoden kaltainen. Tapahtumat 
organisoitiin pääosin omakustanteisina ja osa esitelmätilaisuuksien luennoitsijoista saatiin 
pääseuran kustantamana. 
 
Varoja oli vuoden alussa 4012,32 €. Tuloja oli  4783,50 €, josta palautuksia pääseuralta  
1702,50 €. Muita suurempia tuloja olivat keväisen Helsingin matkan sekä syksyn 
elokuvamatkan osallistumismaksut yhteensä 1708,00 € sekä joulujuhlan osallistumismaksut  
1153,00 €. 
 
Menoja oli yhteensä 4606,86 €. (ed.vuonna 4660,00 €), joista suurimpia olivat 
yhteismatkojen kustannukset (1352,62 €) sekä joulujuhlan kokonaiskustannukset (1476,50 
€). Muita menoja olivat lehti-ilmoitusten sekä pankki-, toimisto- ja internetpalveluiden kulut. 
Kokonaismenot vastasivat talousarviotasoa. 
 
Vuoden lopussa seuran varat olivat 4188,96 €. Tilinpäätös osoitti ylijäämää + 176,64 €. 
 
 
TOIMINTA 
Virolaisen kirjallisuuden lukupiiri kokoontui 7 kertaa maanantai-iltaisin Kumppanuustalon 
Ukkonen tilassa. Osallistujia on ollut 4 - 10. Syyskuun lukupiiri korvattiin osallistumalla 
toimittaja Jussi Konttisen luentoon perheensä vuodesta Siperian Jakutiassa. Luento oli 
Hämeenlinnan kirjaston järjestämä.  
 
Tri Seppo Zetterbergin luento “Viron itsenäistyminen ja vapaussota 1918-1920”. 
Luento pohjautui Zetterbergin kirjaan “Viro ja Suomi 1917 - 1920”.  Yleisöluento oli Forssan 
kirjastossa 7.2. Siellä kuulijoita oli 45. Hämeenlinnassa luento oli virolaisen kirjallisuuden 
viikolla 13.2. Hämeenlinnan pääkirjastossa. Kuulijoita oli 87. 
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Tri Juhani Salokanteleen luento A.H. Tammsaaren kirjasta “Rakastin saksalaista” 
sekä kirjan käännöstyöstä. Yleisöluento oli yhdistyksen sääntömääräisen vuosikokouksen 
jälkeen Hämeenlinnan pääkirjastossa.. Kuulijoita oli noin 70. 
 
Retki Helsinkiin 23.4. Vierailtiin Viron suurlähetystössä, Oodi-kirjastossa, Tuglas-seuran 
toimistossa ja Baltia-kirjastossa. Osallistujia oli 33.           . 
 
Tuglas-seuran paikallisseurojen seminaari Viron Rakveressa 26.-28.4. Kanta-Hämeen 
Tuglas-seurasta seminaariin osallistuivat Arja Pietilä ja Maarit Järveläinen. 
 
Matka Viron 150 v. laulu- ja tanssijuhlille 5.-7.7.  Matka tehtiin yhdessä Hämeenlinnan 
kansallisten senioreiden kanssa. Matkalla oli 9 Kanta-Hämeen Tuglas-seuran jäsentä, joista 
4 kuului myös kansallisiin senioreihin. 
 
Tri Seppo Zetterbergin luento “Jüri Vilmsin kohtalo”. Luento toteutettiin yhteistyössä 
museo Militarian kanssa. Kuulijoita oli 36. Luento lähetettiin Tuglas-seuran toimesta 
suoratoistona ja sitä kuunteli 37 henkilöä. 
 
Elokuvaretki Lahteen 20.10. katsomaan Moonika Siimetsin Leelo Tungalin 
omaelämäkerrallisten romaanien pohjalta ohjaamaa elokuvaa “Toveri Lapsi”. 
Elokuvatilaisuus oli Päijät-Hämeen Tuglas-seuran järjestämä. Elokuvaa edelsi kääntäjä Anja 
Salokanteleen luento aiheesta. Osallistujia Hämeenlinnasta oli 18. 
 
Tapio Mäkeläisen matkailuilta Forssan kirjastossa 14.11. Osallistujia oli 51. 
 
Virolainen jouluateria ravintola Punaportilla 27.11. Pääseurasta tilaisuuteen osallistui 
vasta nimetty yhdyshenkilömme Järvi Lipasti. Hän kertoi virolaisista jouluperinteistä ja 
lapsuutensa jouluista Hiidenmaalla. Lauluyhtye Retrotytöt esiintyi. Tänä vuonna järjestettiin 
myös arpajaiset. Osallistujia oli 35. 
 
YHTEISTYÖ 
Monen edellisen vuoden tapaan tehtiin tänäkin vuonna merkittävää yhteistyötä 
Hämeenlinnan ja Forssan kirjastojen kanssa runsaasti mielenkiintoa herättäneiden  
yleisöluentojen järjestämisessä. Onnistunut yleisöluentotilaisuus järjestettiin myös 
yhteistyössä museo Militarian kanssa. 
 
Hämeenlinnan kumppanuustalo tarjosi koko vuoden ajaksi kokoontumistilan lukupiirille. 
 
Hämeenlinnan kansallisten senioreiden kanssa tehtiin tänäkin vuonna yhteinen Viron 
matka.  Matka suuntautui Tallinnan kesäisille laulu- ja tanssijuhlille. 
 
Olemme kiitollisia Päijät-Hämeen Tuglas-seuralle, jolta saimme kutsun “Toveri 
lapsi”-elokuvan näytökseen ja esittelytilaisuuteen Lahteen. 
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Perinteeksi muodostunut virolainen jouluateria/ pikkujoulu toteutettiin tänäkin vuonna 
koulutuskeskus Tavastian Punaportti-ravintolassa. Kokki- ja tarjoilijaopiskelijat 
opettajineen vastasivat onnistuneesta gourmet-juhlaillallisesta. 
 
TIEDOTTAMINEN 
Sääntömääräisen vuosikokouksen jälkeen keväällä lähetettiin jäsenille jäsenkirje 
sähköpostitse/postitse. Kaikkiin viiteen vuoden aikana ilmestyneeseen ELO-lehteen 
lähetettiin ilmoitukset seuran tapahtumista “Paikallisseurojen toiminta” -palstalle. 
Merkittävimmistä tapahtumista julkaistiin ilmoitukset Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten 
seurapalstalla. Myös Hämeen Sanomien menot-infoa käytettiin. Kaikki ilmoitukset 
tapahtumista julkaistiin myös seuran kotisivuilla. Tapahtumista lähetettiin sähköpostitse 
ylimääräisiä muistutuksia ilmoittautumisaikojen lähestyessä. Myös muiden Hämeenlinnassa 
toimivien ystävyysseurojen kanssa on sovitusti jatkettu ilmoittelua tapahtumista. Tämä 
toiminta hiipui kuitenkin jonkin verran alkuinnostuksen jälkeen ja sitä on syytä muistaa jatkaa 
ja lisätä. 
 
Hämeenlinnan kirjasto sekä museo Militaria ovat ilmoittaneet yhteistyönä järjestetyistä 
luennoista monin tavoin omien kanaviensa kautta. 
 
Forssassa olleista tapahtumista tiedotettiin paperijulistein ja netti-ilmoituksin kaupungin 
kotisivujen tapahtumakalenterissa sekä ilmoituksin Forssan Lehdessä. 
 
TAVOITTEIDEN TOTEUTUS 
Seuran toiminta oli vuoden 2019 aikana vireää ja monipuolista. Tämä näkyi hyvänä 
osallistumisaktiivisuutena luennoille ja retkille. Ilahduttavaa on myös jäsenmäärän kasvu. 
Hyvä yhteistyö pääseuran kanssa on onnistuneen toiminnan edellytys. Merkittävä uudistus 
tässä suhteessa on, että Tuglas-seura nimesi syksyllä paikallisseuroille omat yhdyshenkilöt. 
Kanta-Hämeen Tuglas-seuran yhdyshenkilö on Järvi Lipasti.  
 
Vakiintuneet paikalliset yhteistyöverkostot mahdollistavat jäseniä kiinnostavan toiminnan 
jatkamisen ja kehittämisen. 
 
 
 
 
 
Hämeenlinnassa 20.1.2020  
Hallitus 
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